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É importante que as pessoas que nunca fizeram o exame de HIV ou 
estão com o peso da dúvida, busquem uma das 69 UBS para fazer o teste 
rápido”, Ricardo Gambôa, coordenador do Programa Municipal IST 
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-0,33%
R$ 3,88

Dólar

Projeto de resolução aprovado no mês passado prevê o preenchimento de vagas técnicas para atendimento direto à população além de corrigir a 
defasagem e sobrecarga de trabalho em setores específicos; texto atende a apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Pág. 4

Câmara busca reestruturação de cargos
e deve realizar novo concurso público 
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+0,44%
R$ 4,37
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Mortes por Aids 
registraram queda 
no ano passado
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População desperdiça 
2,5 milhões de litros 
de água por ano

Dengue avança, e casos em Guarulhos já ultrapassam 3,2 mil Pág. 9

Balanço divulgado pela Secretaria da Saúde na semana passada apontava 2.306 ocorrências da doença no município; agora número já chega a 3.275
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Cidade recebe mais 
43,5 mil doses da 

vacina contra a gripe
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Ex-presidente Lula se torna réu 
pela 10ª vez na Justiça Federal
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FÉ - Igreja Matriz, na região central, uma das mais antigas da cidade que remete a fundação de Guarulhos
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A Câmara de Vereadores 
de Guarulhos se reuniu em 
sessão ordinária ontem para 
tratar de vários assuntos. 
Normalmente, isso não che-
ga a ser notícia. Mas diante 
do que tem ocorrido nos úl-
timos tempos, o fato é digno 
de registro. Houve quórum.

E tem mais. Houve até 
uma certa tensão entre os 
vereadores provocada pela 
presença de uma equipe da 
TV Bandeirantes, com re-
pórter e cinegrafista, procu-
rando detalhes da denúncia 
que circulou há alguns dias a 
respeito de um certo “trem 
da alegria”. Trata-se de mais 
um processo de reforma ad-
ministrativa, um tanto quan-
to esquisito, que mereceu 
denúncia há alguns dias do 
jornalista Mauricio Siqueira 
na Folha de Guarulhos que 
circula na Internet.

A reportagem ficou pou-
co tempo na rede. Foi deleta-
da logo depois do jornalista 
ter concedido entrevista na 
TV Guarulhos sobre o tema. 
Entrevista pesada.

O repórter da Band que-
ria saber também por que 
o vereador de Guarulhos é 
senhor de tantos assessores. 
São quinze para cada um. 
Ouviu explicações de três 
parlamentares: o líder do 
prefeito, Eduardo Carneiro, 
do PSB; o petista Edmilson 
Souza, líder da oposição; e 
Laércio Sandes, do Demo-
cratas. Todos eles explican-
do que o número de funcio-
nários em cada gabinete é 
perfeitamente normal e que 

era ainda maior pouco tem-
po atrás. Cada vereador ti-
nha direito a vinte funcioná-
rios, todos contratados em 
regime de comissão, ou seja, 
sem concurso. O número foi 
reduzido.

 
E o Metrô?
Eis que finalmente o as-

sunto chegou até a tribuna. 
O responsável por lembrar a 
rasteira do governador João 
Doria na história do metrô foi 
o vereador do PT, Edmilson 
Souza. Edmilson acha que a 
atitude de Doria ao convocar 
seu chefe da Casa Civil para 
receber o prefeito Guti para 
tratar do tema foi uma des-
feita, não só para o prefei-
to, mas principalmente para 
Guarulhos. Município cuja 
importância é bem provável 
que o senhor governador 
não dimensionou até agora.

Só pra lembrar: Doria dei-
xou Guarulhos de fora da Li-
nha Verde que chega só até 
a Penha, depois da promes-
sa de fazer o metropolitano, 
finalmente, chegar até aqui.

Não tenho notícia de que 
algum parlamentar do PSDB 
tenha se importado em res-
ponder. Provavelmente, o 
grupo tucano, empenhado 
em promover a candidatura 
de Fran Corrêa, recém filiada 
ao partido, esteja pensando 
numa estratégia para con-
tornar a situação.

Uma última notícia: Entre 
usar tornozeleira eletrônica 
num regime de prisão domi-
ciliar, Lula disse que prefere 
continuar na cadeia.

dade e reconhecimento como brilhante jogador de 
futebol, contudo sua vida pessoal está rendendo 
muito emoção que seus dribles e gols pelos gra-
mados, não passando despercebido pelos notici-
ários suas brigas com companheiros de clube, ta-
pas em torcedores e, agora, uma constrangedora 
denúncia de estupro de uma brasileira para quem 
pagou viagem e hotel em Paris para um fortuito 
encontro, que dos sonhos que virou pesadelo, tal 
qual na última Copa, que de propenso a melhor do 
mundo virou piada.

A volta do Pinóquio 
Nascido e criado em Guarulhos já não sei 

quantas vezes ouvi falar da vinda Metrô para 
Guarulhos, foram promessas e mais promessas 
de campanhas que já perdi a conta, por isso não 
me surpreende que o Governador de São Paulo, 
João Doria, tenha prometido em campanha que 
o Metrô chegaria a Guarulhos e na última terça-
-feira tenha dito que a extensão da Linha 2-Verde 
terminará no bairro da Penha. Mas como mentira 
pouca é bobagem, para continuar criando expec-
tativas, inclusive políticas, no dia seguinte depois 
retornou ao assunto e disse que vai cumprir a 
promessa do Metrô para Guarulhos, mas numa 
segunda etapa. Acredite se quiser!!!

Meu amigo 
Fui questionado por um amigo acerca da últi-

ma coluna em que identificava apenas alguns can-
didatos a prefeitos para as eleições de 2020, tendo 
ouvido que desprezei possíveis concorrentes ao 
Paço Municipal, inclusive ele próprio que se decla-
rava pré-candidato, tendo lhe respondido que não 
privilegiei ninguém, apenas lembrei dos mais cota-
dos e com alguma possibilidade no certame elei-
toral, mas jamais desprezando o fato de sua incur-
são na política, ao menos de classe, pois quando 
concorreu à presidência da OAB/Guarulhos obteve 
valiosos 113 votos dentre os 3.355 profissionais que 
votaram naquelas eleições (2015).

Na contramão
Enquanto se estuda medidas de segurança no 

trânsito pelo mundo a fora, o presidente Bolsona-
ro, caminhando na contramão, defendeu aberta-
mente as mudanças da legislação para ampliar de 
5 para 10 anos a pontuação máxima da validade 
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a am-
pliação de 20 para 40 os pontos de penalização 
para a suspensão do direito de dirigir, ainda colo-
cando fim à aplicação de multas a motoristas que 
circulam com crianças menores de 7 anos sem o 
assento especial, lembrando que, antes disso, ha-
via sinalizado ser contra os radares móveis (e tam-
bém os fixos) nas rodovias. A posição de Bolsona-
ro contraria estudos do próprio Governo e vai de 
encontro às estatísticas da redução de acidentes 
pela intimidação de multas e pontuação a moto-
ristas infratores.

Pé frio
Se já não estavam boas as coisas para Neymar, 

mais lembrado pelo cai-cai do que pelo futebol 
apresentado na Seleção na última Copa do Mundo, 
tudo piorou de vez no último amistoso da Seleção 
nesta quarta-feira em Brasília quando saiu de cam-
po lesionado para logo após ser anunciado seu cor-
te da Seleção para a Copa América, o que passaria 
despercebido se não fosse o presidente Bolsonaro 
ter anunciado que o visitaria pós o jogo para de-
monstrar apoio em delicada questão pessoal.

O drible da vaca
Que a vida de Neymar interessa ao povo bra-

sileiro isso não se discute diante de sua populari-

CAUSOS 
E CAUSAS

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.



 

3NACIONAL
Sexta-feira, 7 de junho de 2019

www.fmetropolitana.com.br

Lula, Palocci e Paulo Bernardo viram 
réus por suposta propina da Odebrecht

Temer diz a Bretas que gasta R$ 96 mil 
todo mês e quer ‘modular’ bloqueio

FOTO: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

DA REDAÇÃO - O juiz Vallisney 
de Oliveira da 10ª Vara da 
Justiça Federal em Brasília, 
aceitou nesta quarta-feira (05), 
denúncia por corrupção apre-
sentada contra o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, o 
empresário Marcelo Odebre-
cht e os ex-ministros Antonio 
Palocci e Paulo Bernardo.

Lula e Palocci são acusa-
dos de terem acertado o rece-
bimento de R$ 64 milhões em 
troca do aumento do limite da 
linha de crédito para exporta-
ção de bens e serviços entre 
Brasil e Angola, em benefício 
da Construtora Odebrecht. 
Segundo os autos, a autoriza-
ção pelo Governo Brasileiro 
teria sido de US$ 1 bi.

O inquérito tem como base 
a delação do ex-presidente da 
Odebrecht Marcelo Odebre-
cht. “No caso específico dessa 
negociação, em 2009, início 

DA REDAÇÃO - A defesa do ex-
-presidente Michel Temer 
(MDB) pediu novamente ao 
juiz federal Marcelo Bretas, da 
Operação Lava Jato Rio, que 
“module” o confisco de R$ 8,2 
milhões de suas contas. O pri-
meiro pedido do emedebista 
foi negado pela juíza substitu-
ta Caroline Vieira Figueiredo 
em 9 de maio. Temer detalhou 
mais uma vez suas despesas à 
Justiça. O ex-presidente infor-
mou gastos de R$ 29.759,42, 
em janeiro, e R$ 51.930,89, em 
fevereiro, com sua família, R$ 
37.331,72 com seu escritório de 
Advocacia e R$ 74.510,59 com 
sua empresa de investimentos 
no mesmo período.

De acordo com a defesa, a 
média de gastos mensais de R$ 
96 766,31 “se limita ao necessá-
rio para fazer frente às despesas 
fixas mensais dos Peticionários 
e, ainda, aquelas de natureza 
extraordinárias, as quais não 
são passíveis de serem arbitra-

de 2010, até porque eu acho 
que estava se aproximando 
da eleição, veio o pedido so-
licitado para mim por Paulo 
Bernardo, na época, que veio 
por indicação do presidente 
Lula, para que a gente desse 
uma contribuição de US$ 40 
milhões e eles estariam fazen-

do a aprovação da linha de 
US$ 1 bilhão para exportação 
de bens e serviços”, declarou 
Odebrecht, em depoimento.

“Em 2009, 2010, teve uma 
negociação de uma linha de 
crédito envolvendo Angola 
que se dava entre os dois paí-
ses”, explicou Odebrecht.

das neste momento”.
Os advogados afirmaram 

também que a modulação do 
confisco tem como objetivo “a 
não constrição de verba de ca-
ráter eminentemente alimen-
tar, cujo bloqueio afigura-se 
vedado”. “A não incidência de 
constrição sobre estes valores 
não tem como escopo o custeio/
manutenção de despesas com 
luxos e, portanto, supérfluas, 
mas tão somente assegurar que 
o Peticionário tenha condições 
de arcar com as suas despesas 
domésticas mensais habituais”, 
declarou a defesa.

Os advogados relataram à 
Justiça que o ex-presidente - pre-
so duas vezes pela Lava Jato Rio 
e solto por ordens do desem-
bargador Ivan Athié e do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) 
- recebe uma aposentadoria de 
R$ 22.415,97, dois títulos de 
aposentadoria de R$ 6.540,79 e 
de R$ 2.099,71 e um título de 
locação de imóvel de R$ 80 mil.
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Reestruturação de cargos da Câmara prevê realização de concurso público

Nova sede do Legislativo deve ser entregue em julho de 2020

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: VERA JURSYS

DA REDAÇÃO - Um projeto de 
resolução, aprovado na Câ-
mara no mês passado, busca 
a reestruturação de novos 
cargos na Casa de Leis, com 
a abertura de um concurso 
público para preenchimento 
de vagas técnicas. 

Segundo o texto, que 
atende a apontamentos do 
Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo (TCE-SP), 
serão contratados servidores 
qualificados para atendimen-

to direto à população e reso-
lução de demandas frequen-
temente apresentadas por 
cidadãos, apoio e assessoria 
técnica para melhoria dos 
projetos de Lei apresentados 
e correção da defasagem e so-
brecarga de trabalho em se-
tores específicos. Além disso, 
grande parte das vagas será 
para cadastro reserva, com 
nomeação conforme a neces-
sidade.

A criação dos cargos vai 

gerar, segundo a proposta, 
um gasto anual de R$ 10,1 
milhões para 2020, R$ 10,6 
milhões para 2021 e R$ 11,2 
milhões para 2022. Fazem 
parte dessa conta salários, 
vales refeição e alimentação, 
13º, férias e uma taxa anu-
al de inflação estimada em 
4,5% a partir de 2021.

No entanto, segundo o Le-
gislativo, a despesa prevista 
seria de R$ 7,6 milhões para 
o ano de 2020 apenas se a Câ-

LUCY TAMBORINO - A nova sede 
da Câmara, que vem sendo 
construída no antigo prédio 
da Tapete Lourdes, deve ter 
sua primeira fase entregue até 
julho de 2020, o que possibi-
litará a mudança e o fim do 
pagamento de aluguéis. Hoje 
a Casa de Leis gasta cerca de 
R$ 3,5 milhões anuais com os 
aluguéis dos imóveis onde as 

SUCATUDO
Reciclagem em Geral

Reciclar é nossa natureza

Compramos sucata de ferro, alumínio, 
papelão, plástico, fio, metal, sucata 

eletrônica etc.
Retiramos no local.

(11) 947290140

Praça Juscelino Kubitschek 232 Jd. Bela Vista GuarulhosPraça Juscelino Kubitschek 232 Jd. Bela Vista Guarulhos

Sessão
A sessão da Câmara, realizada ontem, durou pouco mais 

de uma hora. Isso ocorreu porque além de possuir apenas 
dois requerimentos de informação, a pauta dos trabalhos 
possuía apenas um projeto de lei a ser deliberado e outros 
10 a serem votados, destes apenas três tinham parecer das 
Comissões Técnicas Permanentes.

atividades legislativas aconte-
cem no Centro. A informação 
foi dada ontem pelo secretário 
de Administração da Câmara, 
Cesar Samsoniuk, durante au-
diência pública do projeto da 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias – LDO 2020. 

Para que de fato o novo 
projeto executivo da obra 
ficasse pronto, foram inves-

tidos, só pela gestão atual 
da Casa de Leis, cerca de R$ 
180 mil, uma vez que o ante-
rior já estava ultrapassado. O 
projeto executivo deve agora 
possibilitar um novo processo 
licitatório ainda este mês, a es-
timativa de investimento é de 
cerca de R$ 12 milhões, mas 
tudo dependerá dos valores 
ofertados pelas empresas. 

A primeira fase consiste em 
área para os setores administra-
tivos e construção de um novo 
plenário, com estruturas mais 
simples para os gabinetes dos 
vereadores. Já na segunda fase 
é esperada a construção de um 
novo prédio no terreno, com 
previsão de investimentos de 
aproximados R$ 8 milhões.

Já a TV Câmara, a estimati-
va é que as atividades retornem 
ainda neste mês, já que o con-

mara chamasse todos os no-
vos concursados no próximo 
ano. No entanto, a intenção é 
aguardar as aposentadorias 
dos servidores mais antigos 
e ir chamando aos poucos, 
conforme a necessidade. 
Além disso, de acordo com 
a Casa de Leis, o texto origi-

nal previa o vale alimentação 
de R$ 200 para os servidores 
atuais e para os servidores 
novos a serem contratados. 
No entanto, o VA foi retirado 
no Substitutivo nº 01, redu-
zindo a estimativa do estudo 
em algo próximo de R$ 2 mi-
lhões por ano.

trato para fornecer os serviços 
de locação de equipamentos de 
natureza técnica para a Direto-

ria de Comunicação, Rádio e 
TV já foi assinado pelo Grupo 
Rio Brasil.

Segundo o projeto, foi considerada a criação de 
75 cargos e o preenchimento de duas vagas em aber-
to a partir de 2020 totalizando 77; destes, 11 para 
consultores legislativos, 26 para analistas legislati-
vos e 40 para técnicos legislativos.

A nova estrutura administrativa e organizacional 
cria a Diretoria de Políticas Públicas, englobando o 
Centro de Atendimento ao Cidadão; o Serviço de Te-
lecentro Cidadão; o Portal da Transparência e o Ser-
viço de Pesquisa, fiscalização e acompanhamento de 
Políticas Públicas, conforme determina a Lei Federal 
nº 13.460, de 28 de julho de 2017. 

Além disso, foram criados cargos em áreas espe-
cíficas que, até então, não existem na Casa de Leis 
como Analista Legislativo em Arquivologia, Recur-
sos Humanos, Políticas Públicas, Assistência Social, 
Psicologia e Estatística. Também foram criados al-
guns cargos para suprir a defasagem de alguns seto-
res devido a aposentadorias ou aumento na necessi-
dade de serviços.

Cargos
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Hotéis Pullman lançam programação para 
‘Dia dos Namorados’
DA REDAÇÃO - Os casais que 
decidirem celebrar o Dia dos 
Namorados em um dos em-
preendimentos da rede Pull-
man, em São Paulo, serão 
surpreendidos com o Disturb 
Love. Menus especiais para 

a noite do dia 12, quartos te-
matizados, poderão receber 
brindes personalizados, mú-
sica ao vivo e até tatuagens. 

O Pullman São Paulo Gua-
rulhos Airport criou uma pro-
gramação dentro do conceito 

Disturb Love. O hotel vai re-
ceber um tatuador do Studio 
Gugo Tattoo para tatuar os 
casais. O serviço poderá ser 
agendado e contratado pre-
viamente ou de acordo com 
disponibilidade no dia. 

Para o jantar, o restauran-
te Base Bistrô & Bar criou o 
menu “Amor a Toda Prova” 
que inclui amuse-bouche e 
uma refeição dividida em 
quatro tempos. A entrada 
é um ceviche de robalo, se-
guido do prato intermedi-
ário, mezaluna com ricota 
ao pesto. O casal pode esco-
lher como prato principal o 
assado de tiras, polvo ou a 
especialidade da casa, o To-
mahawk. Como sobremesa, 
mini profiteroles com cre-
mes e sorbet. O menu Amor 
a Toda Prova tem valor de 

R$ 280,00 por casal, com be-
bidas não inclusas.  

Para hospedagem há uma 
tarifa exclusiva com ameni-
ties diferenciados. Os casais 
vão receber em seus quartos 

um kit surpresa, espumante 
nacional e café da manhã in-
cluso. O valor da diária, com 
jantar incluso, é a partir de 
R$ 862, conforme categoria 
de apartamento.
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Que tal começar a COMERmorar o ‘Dia dos Namorados’ 
neste fim de semana?
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SERGINHO FREITAS - E aí galera. Começou 
a corrida dos atrasados, que ainda não 
imaginam o que comprar, para o pre-
sente do Dia dos Namorados…

E para a gata, ou o gato, não reparar 
que você AINDA está boiando, vou dar 
um toque: Pegue ela, ou ele, e vá até o 
Parque Shopping Maia (avenida Bar-
tholomeu de Carlos, 230 - Maia), com a 
desculpa de ir até ao cinema… 

Mas fique ligadasso se ela, ou ele, 
curtiu algo nas vitrines para depois 
você correr e comprar…. 

E já que você está fazendo uma ver-
dadeira via sacra para não dar briga, 
depois do cinema, que tal encarar A 
MELHOR PIZZARIA que eu conheci 
até agora?

Inaugurada há apenas três meses, a 
Graça di Napolli, que fica na Alameda 
Gourmet, tem um cardápio simples-
mente espetacular. A massa dos caras é 
leve e o molho caseiro deles é do outro 
mundo!!!

Eu encarei dois sabores CAMPEÕES 

que NUNCA tinha experimentado…
A pizza que leva o nome da casa, 

Graça di Napolli, foi eleita campeã bra-
sileira em 2010 e tem como recheio o 
molho caseiro verdadeiramente italia-
no, cream cheese, queijo gruyère, baby 
alcachofra, pasta de alcachofra, lascas 
de azeitonas pretas e tomate sweet gra-
pe. Tudo isso gratinada com parmesão 
pós-forno e salpicadas com salsinha.

Já a Percorino Fiore, que foi a ven-
cedora do XI Concurso de Pizzaiolos 
Petrópolis Gourmet 2011, tem o molho 
caseiro, alcachofras, fios de palmito e 
queijo de búfala gratinado com perco-

rino fione romano. E no pós-forno eles 
colocam presunto tipo parma, alho ne-
gro e manjericão. Serio mesmo, ESPE-
TÁCULO !!!

Ah! Peça para o gerente, Giva, expli-
car para vocês sobre os tipos de azeite. 
Para cada tipo de pizza eles têm um 
especial. Até para as doces, que vou 
guardar para contar semana que vem 
e são outros espetáculos, existe azeite 
especifico…

Um super final de semana e já sabe 
né, se pensar em beber deixe seu carro 
em casa. 

Vá sempre de Uber ou táxi.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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neste fim de semana?
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SERGINHO FREITAS - E aí galera. Começou 
a corrida dos atrasados, que ainda não 
imaginam o que comprar, para o pre-
sente do Dia dos Namorados…

E para a gata, ou o gato, não reparar 
que você AINDA está boiando, vou dar 
um toque: Pegue ela, ou ele, e vá até o 
Parque Shopping Maia (avenida Bar-
tholomeu de Carlos, 230 - Maia), com a 
desculpa de ir até ao cinema… 

Mas fique ligadasso se ela, ou ele, 
curtiu algo nas vitrines para depois 
você correr e comprar…. 

E já que você está fazendo uma ver-
dadeira via sacra para não dar briga, 
depois do cinema, que tal encarar A 
MELHOR PIZZARIA que eu conheci 
até agora?

Inaugurada há apenas três meses, a 
Graça di Napolli, que fica na Alameda 
Gourmet, tem um cardápio simples-
mente espetacular. A massa dos caras é 
leve e o molho caseiro deles é do outro 
mundo!!!

Eu encarei dois sabores CAMPEÕES 

que NUNCA tinha experimentado…
A pizza que leva o nome da casa, 

Graça di Napolli, foi eleita campeã bra-
sileira em 2010 e tem como recheio o 
molho caseiro verdadeiramente italia-
no, cream cheese, queijo gruyère, baby 
alcachofra, pasta de alcachofra, lascas 
de azeitonas pretas e tomate sweet gra-
pe. Tudo isso gratinada com parmesão 
pós-forno e salpicadas com salsinha.

Já a Percorino Fiore, que foi a ven-
cedora do XI Concurso de Pizzaiolos 
Petrópolis Gourmet 2011, tem o molho 
caseiro, alcachofras, fios de palmito e 
queijo de búfala gratinado com perco-

rino fione romano. E no pós-forno eles 
colocam presunto tipo parma, alho ne-
gro e manjericão. Serio mesmo, ESPE-
TÁCULO !!!

Ah! Peça para o gerente, Giva, expli-
car para vocês sobre os tipos de azeite. 
Para cada tipo de pizza eles têm um 
especial. Até para as doces, que vou 
guardar para contar semana que vem 
e são outros espetáculos, existe azeite 
especifico…

Um super final de semana e já sabe 
né, se pensar em beber deixe seu carro 
em casa. 

Vá sempre de Uber ou táxi.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Guarulhenses desperdiçam 2,5 milhões de litros de água por ano

Iluminação pública na cidade alcança grau médio de satisfação

FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - O volume de 
água desperdiçada na cidade 
chegou a 2,5 milhões de litros 
por ano, segundo estudo divul-
gado pelo Instituto Trata Brasil 
e a consultoria GO Associados. 
Em termos percentuais, signi-
fica que 24,6% da água tratada 
foi desperdiçada antes de che-
gar aos destinatários finais.

O percentual é referente 
a 2017 e é o segundo menor 
desde a série histórica – ini-
ciada em 2010. O menor des-
perdício aconteceu em 2016, 
quando foram registrados 
18,1%de perdas no volume de 
água distribuído na cidade. 

No ranking das 100 maio-
res cidades Guarulhos ficou na 
11ª posição entre as que des-
perdiçam menos. Em primei-
ro lugar figurou Santos, com 
14,32%, seguido de Limeira e 
Campo Grande, com percen-
tual de desperdício da água de 
18,62% e 19,38%, respectiva-
mente. Já as piores cidades são 

LUCY TAMBORINO - A iluminação pública em Guarulhos atingiu grau médio de satisfação no primeiro trimestre deste ano, de 
acordo com uma pesquisa realizada pelo instituto Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos (Indsat). Neste índice, 
o serviço recebeu nota 586 de uma escala que vai até mil, no último trimestre do ano passado a iluminação pública atin-
giu 569 – 17 pontos a menos.  No levantamento deste ano, 36% dos guarulhenses se disseram satisfeitos com o serviço, 
avaliando-o como bom ou ótimo, já 33% consideraram regular, além de outros 16% classificaram como ruim e 15% péssimo. 

O município conta com o número 0800 721 22 23 para atender a solicitações de reparos de iluminação pública. Levanta-
mento do Departamento de Iluminação Pública, na terceira semana de maio, aponta que foram atendidas pelo menos 3.524 
solicitações, com 7.455 intervenções de manutenção neste ano. De acordo com o departamento, para toda solicitação feita 
através do disk iluminação, independentemente do numeral informado pelo reclamante, é realizada a manutenção em toda 
via nos pontos que estão apagados.

Boa Vista (69,33%), Manaus 
(74,62%) e Porto Velho 77,11%.

Mesmo assim o índice é 
menor em relação a todo es-
tado e o Brasil. O primeiro re-
gistrou 35% de perdas, já o se-
gundo 38,3%. No país, a perda 
no sistema de abastecimento 
é de mais de 6,5 bilhões de 
metros cúbicos (m³) por ano. 
A quantidade de água é equi-
valente a quase sete vezes o 
volume útil do Sistema Can-
tareira.
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      Equipe escolar e alunos da Escola da 
Prefeitura de Guarulhos (EPG) Sítio do Pica 
Pau Amarelo, no Jardim Cocaia, quebraram 
a rotina durante a 7ª Semana Mundial do 
Brincar, celebrada de 19 de maio a 2 de 
junho, com uma visita especial ao Zoológico 
de Guarulhos, com direito a piquenique e 
resgate das brincadeiras amarelinha, batata 
quente, escravos de Jó, peteca, vivo ou 
morto, bambolê, pula corda, bolinha de 
sabão, entre outras. “Foi um dia de diversão 
garantida. Professores e funcionários 
participaram junto com a criançada, com 
muito entusiasmo”, contou a coordenadora 
pedagógica, Marisa Barbosa de Queiroz. O 
resgate de brincadeiras também deu o tom 
às atividades na EPG Vicente Ferreira, no 
Pimentas.

      Usuários do Serviço de Acolhimento 
Institucional Adulto Masculino – Residencial 
Bambi, participaram na última sexta-feira (31) da 
oficina de apresentação do projeto Nova Chance 
promovido pela Prefeitura. Com 30 vagas, o 
projeto oferece capacitação em panificação 
artesanal com ênfase em pizzas e esfihas, 
prioritariamente para pessoas em situação de 
rua acolhidas pelo serviço. O objetivo é facilitar a 
reinserção no mercado de trabalho e a geração 
de renda alternativa. A comunidade do bairro 
poderá se inscrever na capacitação, no período 
de 3 a 7 de junho, das 8h às 12h, no próprio 
serviço. As aulas começam no dia 10 de junho, 
as segundas e quintas-feiras, das 13h às 17 
horas, e abordarão massas, pão de minuto, 
brioche, baguete, sonho, pizzas, esfiha, entre 
outros. 

ANOTE

Os ‘salvadores de vida’: silêncio, 
afirmações, visualização, 
exercícios físicos, leitura e escrita

Lembro-me com acentuada nos-
talgia dos relógios analógicos, com 
um singelo mostrador para que a 
hora do ‘alegre despertar’ fosse o 
menos traumática possível. Tudo em 
vão: o barulho ensurdecedor, no me-
lhor momento do sono, era capaz de 
alterar completamente o destino da 
pessoa durante o dia.

Até que em 1980, aos 17 anos, 
eu descobri que existia algo mais 
moderno, acoplando rádio, relógio 
e despertador em um só aparelho. 
Era possível, inclusive, acordar ao 
som de uma emissora de rádio. Foi 
assim que naquele ano, no dia 8 de 

dezembro, eu acordei com o som da 
música de John Lennon. Mas eu ha-
via deixado no Jornal da Manhã, da 
Jovem Pan... Foi assim que eu soube 
que o gênio do quarteto de Liverpool 
entrara para a História.

Quase quarenta anos depois... 
Pontualmente às 5 horas eu pulo 
da cama, com alegria e gratidão por 
mais uma riquíssima oportunidade 
de evolução. O que este maravilhoso 
dia me reserva de edificante? Esta é 

a primeira pergunta que me vem à 
mente. Enquanto os outros sete bi-
lhões de irmãos e irmãs que eu tenho 
espalhados pelo mundo ainda igno-
ram o fato de que eu acordei, dou 
início a minha rotina matinal. 

Eu faço orações meditativas, 
agradecendo ao Criador pela incrí-
vel oportunidade de mais 86.400 se-
gundos de aprendizado na Escola da 
Vida. Depois, verbalizo empolgante 
série de afirmações positivas em voz 
baixa, a fim de não incomodar os vi-
zinhos. Ato contínuo, eu visualizo o 
bom êxito das tarefas do dia.

Alimentado o ser espiritual, ago-
ra convém exercitar o corpo físico. 
Empreendo, então, caminhada em 
local aberto para ativar a circulação 
sanguínea, fortalecer os músculos, 
melhorar a postura, e reduzir a an-
siedade e o estresse – entre outros 
valores agregados. Passo seguinte, eu 
leio pelo menos 15 páginas de obra 
inspiradora; no momento, “A Gran-
de Virada”, de José Luiz Tejon. 

Por último, eu escrevo algumas 
linhas a fim de organizar as ideias 
que fluem na minha mente durante 
as atividades anteriores. Todos esses 
passos estão mais bem explicados 
em “O Milagre da Manhã”, do norte-
-americano Hal Elrod (1979) – há cer-
ca de cinquenta semanas presente 
na lista dos livros de autoajuda mais 
vendidos da revista Veja. É a primei-
ra obra que eu recomendo sem tê-la 
lido. O que sei a respeito tem por 
base os inúmeros vídeos disponíveis 
no youtube. Isso me ‘despertou’ for-
te interesse em adquirir o livro. En-
quanto tal aquisição não ocorre, eu 
prossigo praticando os ‘salvadores 
de vida’: silêncio, afirmações podero-
sas, visualização, exercí cios físicos, 
leitura e escrita positivas. Tudo antes 
das 8 horas.

As sagradas 
horas matinais

PONTO
DE VISTA

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO

56 anos, é escritor, palestrante 
e orador da Academia 
Guarulhense de Letras

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

Av.Otávio Braga de Mesquita, 731 - Vila Fátima
CONSULTE O NOSSO SITE WWW.ATTUSIMOVEIS.COM.BR

VENDA E LOCAÇÃO WHATSAPP
FONE: 2279-3327 94783-1669

VENDE VENDE VENDE VENDE

LOCAÇÃO

IMÓVEIS PARA TROCA CASAS
Tenho vários imóveis para 
trocas: Terrenos/ Casas/ 

Sobrados/ Aptos/ Chácaras e 
imóveis na praia. REF: 02.

SOBRADO VILA FATIMA
3 dorm sendo 1 suite 4vaga 

R$450.000 REF 20

SOBRADO PROX 
AEROPORTO

5x25 2 dorm, sala, copa, 
coz, banheiro, a. serv,  

quintal, garagem 
R$190.000 troca por casa 

no litoral REF 02

SOBRADOS

CASAS

APARTAMENTOS

CASA ITANHAÉM 
(Vende ou Troca)

10X25, 3 dorms,4 vagas, 
piscina, DOC OK 

R$250.000 REF: DANIEL. 

CASA PRAIA ITANHÉM
10x25 2 dorm(1 suite), 

sala, coz, 2 banheiros, A. 
serviço, quintal, garagem, 
casa, nova acabamento de 
primeira ótima localização 

R$220.000 Ref 02

CASA VILA ROSÁLIA
3 dorm (1 suite), sala, coz, 

wc +1 edicula garagem 
para 6 carros R$420.000 

Ref 20

CASA JD. ADRIANA II
4 Dorms, 1 suite, sala,coz, 
2 wcs, 2 vagas R$430.000 

REF : 20

TERRENOS

INDUSTRIAIS

APARTAMENTOS

CASAS PARA RENDA
07 Casas no Terreno( 

10X25)RENDA, R$ 5,300 – 
VALOR 480,000 

REF/DANIEL.

CASA PARA RENDA 
NORMANDIA

Terreno 10x25 com 03 casa 
no quintal tudo separado, 

entrada individual 
R$250.000 REF 20 

2 CASAS PIMENTAS
Terreno 10x25, 3 Cômodos 
e 6 Cômodos R$ 260.000 

Aceita carro como parte de 
pagamento e imóvel de 

menor valor REF : DANIEL 

APTO VILA FATIMA
 70 M²  

2 dorm (1 suite), sala, 
coz, 2 banheiros, a. 

serviço, sacada, garagem 
R$220.00 Ref 02

APTO AV GUARULHOS
47 M²  2 quartos, sala, 

cozinha, banheiro e 
lavanderia OBS: cozinha e 

quarto do casal moveis 
planejados R$245.000 

REF 03 

APTOS  BONSUCESSO
2 Dorms (sala,coz,wc 

+vaga) R$190.000 
3 Dorms (sala,coz,wc+ 

vaga ) sacada R$260.000
Aceita financiamento 

REF: 20.

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

APTO BOM CLIMA
3 Dorms (Suite),sala,coz, 

wc,sacada,+VAGA 
R$250.000 REF:20 

APTO SALGADO FILHO
2Dorm ,sala,coz,wc, mais 

uma vaga  R$ 135,000 Ref: 
Daniel

APTO MACEDO
Próximo a Av Tiradentes 2 

dorm sendo 1 suite, 2 
banheiros R$300.000 

ref 03

GALPÃO COM RENDA 
4.000 M² terreno, 4.300 M² 

de AC Consulte-nos 
REF: DANIEL

CASA NORMANDIA
1 quarto, sala, coz, WC e 

lavanderia R$600,00 Ref 20 

TERRENO 1200 M²  
Murado plano na Av Otavio 

Braga  R$6.500 Ref 02

CASA VILA FATIMA
Casa vila Fátima, 2 dorm, 

sala, coz, a serviço, banheiro 
R$700 Ref 02

SALÃO MACEDO 
80 M ², 1 WC e lavabo 

R$2.000 REF :20.

GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C R$5.000 

REF :DANIEL

GALPÃO PRÓX ÁO 
AEROPORTO

Galpão com elevador de 
carga 1.000 m² consulte-nos 

REF:DANIEL.

GALPÃO 2000 M ² 
Presidente Dutra Galpão 2000 
m R$ 16.000,00 Ref :Daniel

CHACARA MAIRIPORÃ
A 15 km de Guarulhos

3000m 2 casas, principal e 
caseiro murada, piscina, 

fogão a lenha, nuitas frutas, 
ótima localização com 
escritura R$280.000

 REF 02

TERRENO 
JD GUILHERMINO

5x25 plano murado asfalto 
com escritura R$130.000 

REF 02

TERRENO 10x25 ARUJA
Condominio fechado 

Murado, plano R$90.000 
aceita imóvel 

Guarulhos/Praia

TERRENO BELA VISTA
126,50M² c/escritura R$ 

125,000 REF: Daniel

TERREMO CABUÇU
600 M² R$30.000 REF 02

TERRENOS
CHÁCARA SANTOS 

DUMONT 
3.500 m² casa com 2 

dorms, piscina, R$160.000 
Ac Auto REF: DANIEL.

ANUNCIE AQUI  97380-7685
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O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. CONSULTE O REGULAMENTO E O PERÍODO DA PROMOÇÃO EM CINEMARK.COM.BR/CINEMARK-MANIA.
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Casos de dengue na cidade já ultrapassam 3,2 mil
FOTO: LUCY TAMBORINO

DA REDAÇÃO - Desde janeiro até 
agora Guarulhos já registrou 
3.275 casos de dengue. Até a 
semana passada, haviam sido 
contabilizadas 2.306 ocorrên-
cias da doença no município.

A Secretaria de Saúde está 
realizando nebulização e no 
mês passado passou a contar 
com o apoio de soldados da 
Base Aérea de São Paulo que 
estão reforçando o combate 
ao Aedes aegypti na cidade, 
juntamente com os agentes de 
saúde do Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ). É importante 
que a população faça vistorias 
constantes em suas casas e 

DA REDAÇÃO - O número de óbi-
tos por Aids em Guarulhos caiu 
de 69 em 2017 para 46 no ano 
passado. Segundo o coordena-
dor do Programa Municipal 
IST (Infecções Sexualmente 
Transmissíveis)/AIDS e Hepati-
tes Virais , Ricardo Gambôa, a 
redução da mortalidade está di-
retamente relacionada ao diag-
nóstico precoce e à adesão dos 
pacientes ao tratamento.

Por isso, a Secretaria de 
Saúde vem investindo nos úl-
timos anos em capacitações de 
profissionais para a realização 
dos testes rápidos para o diag-
nóstico do HIV, sífilis e hepati-
tes B e C, hoje disponibilizados 
em todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS). Atualmente, 
quase 100% dos enfermeiros 
da Atenção Básica já foram ca-
pacitados.

Além disso, o município 
conta também com o CTA Iti-
nerante, uma unidade móvel 
de testagem que disponibiliza 
o exame para populações com 
mais dificuldade de acesso aos 
serviços de Saúde. Outra ação 
da Secretaria de Saúde nesse 
sentido tem sido a melhoria 
da busca ativa de pacientes em 
situação de abandono do trata-
mento, por meio de um traba-
lho conjunto entre os serviços 
especializados e as equipes das 
Unidades Básicas de Saúde.

Esse trabalho visa diminuir 
a taxa de mortalidade por Aids 
na cidade, que deve ficar em 

no bairro para eliminar toda 
água parada, lembrando que 
os criadouros podem estar em 
tampas de garrafas, garrafas 

Óbitos por Aids no município registraram queda no ano passado
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3,4 mortes para cada 100 mil 
habitantes em 2018, segundo 
o coordenador do Programa 
Municipal IST/Aids e Hepatites 
Virais. Ou seja, abaixo da taxa 
estadual de 2017, que foi de 4,8.

Segundo dados do Ministé-
rio da Saúde, até dezembro do 
ano passado, havia 4.139 resi-
dentes de Guarulhos vivendo 
com HIV/Aids matriculados 
nos serviços especializados no 
tratamento da doença. Ainda, 
segundo o Ministério, 379 mo-
radores do município inicia-
ram a terapia antirretroviral 
em 2018. No entanto, a taxa 
de abandono do tratamento na 
cidade ainda é de aproximada-
mente 8% ao ano.

Quanto ao número de in-
fecções novas pelo HIV em 
residentes de Guarulhos, foram 
212 notificações no município 
em 2018, um terço dos quais 
na faixa etária dos 14 aos 24 
anos, sendo que do total geral 
de casos registrados neste perí-
odo, 20% foram diagnosticados 
tardiamente. Ou seja, a desco-
berta do vírus se deu somente 
depois que a doença já havia se 
manifestado. Vale destacar que 
há 10 anos esse percentual era 
ainda maior, ficando acima de 
35%.

“Por isso, é importante que 
as pessoas que nunca fizeram o 
exame de HIV ou estão com o 
peso da dúvida, busquem uma 
das 69 UBS do município para 
fazer o teste rápido”, destacou o 

vazias, ralos e vasos sanitários 
sem uso frequente, bandeja da 
geladeira, ar condicionado e fil-
tros de parede.

coordenador do Programa Mu-
nicipal. O teste rápido também 
é disponibilizado nos Serviços 
Especializados em HIV/Aids e 
Hepatites Virais: CTA (rua Pi-
racicaba nº 114, no Gopoúva) e 
SAE Carlos Cruz (rua Miracan-
ga,32, no Parque Jurema).

Guarulhos recebe mais 43,5 mil 
doses da vacina contra a gripe
DA REDAÇÃO - A 21ª Campa-
nha Nacional de Vacina-
ção contra a Gripe para os 
grupos prioritários foi en-
cerrada na última sexta-
-feira (31) pelo Ministério 
da Saúde, que liberou as 
doses restantes a toda po-
pulação a partir desta se-
gunda-feira (03). Porém, a 
procura pela vacina após 
a liberação foi grande em 
Guarulhos, que imunizou 
38.394 pessoas em três 
dias. Por isso, o municí-
pio pleiteou mais um lote 
remanescente ao governo 
do Estado, que atendeu ao 
pedido e enviou à cidade 
mais 43.500 doses nesta 
quinta-feira (06).

Com isso, a partir de 
hoje, a Secretaria de Saúde 
já começará a reabastecer as 

Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) com essas doses res-
tantes, que ficarão disponí-
veis para toda a população 
até acabarem os estoques. 

Em Guarulhos, o único 
grupo de risco que além 
de alcançar a meta de va-
cinação, superou o per-
centual estabelecido pelo 
Ministério da Saúde, foi 
o dos idosos com 97,24%. 
Já a adesão menor foi das 
gestantes (53,41%). No ge-
ral, a cobertura vacinal do 
público-alvo na cidade foi 
de 78,27%. 

A liberação das doses 
para toda a população tem 
por objetivo aumentar a 
proteção da sociedade, 
uma vez que quanto mais 
gente imunizada, menor é 
a circulação do vírus.



ÁRIES: Haverá uma gigante energia lhe influenciando 
durante este dia, devendo você praticar as coisas mais 
belas. 

TOURO: As tuas atrações pelas questões materiais irão 
te colocar em uma situação complicada em relação as 
coisas emocionais. 

GÊMEOS: Se por ventura você demonstrar que é alguém 
demasiadamente forte deve manter esse posicionamen-
to muito bem concentrado. 

CÂNCER: Se mostrará um pouco mais frágil do que 
imaginava, gastando as suas energias em excesso para 
conseguir chegar aonde quer. 

LEÃO: Do grande astro rei virá uma fonte inesperada de 
energia para que você possa atingir metas já pré-estabe-
lecidas por você. 

VIRGEM: Você notará que alguns indivíduos farão com 
você coisas das quais você imaginava não poderem 
acontecer neste momento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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VNC
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RADIOMM
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Devido;
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Peças
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pateiro

Resposta
da noiva
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Tentar
realizar

algo
inusitado

Aparelhada
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para a

montaria

O polo
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positiva
(Eletr.)
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deira de
quartos

Enfeite pre-
so direta-
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pele (pl.)

Aqui e (?):
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lugares
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(?) x Flu,
clássico
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(fut.)
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do Distrito

Federal
(abrev.)
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Amazônia

A mais
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mídias

"Cem (?) de
Solidão", li-
vro de Gar-
cía Márquez

A maior
potência
mundial 
(sigla)

Ouvir, em
espanhol

A típica
música

argentina

El. comp.
de "oni-

presente":
tudo

A parte
longa do

fuzil
Arquear 

Carlos (?),
ator 

Trabalha
na Bolsa

(?)-tsé,
filósofo

(?) kwon 
do, luta

Artigo
indefinido

plural

Borrifador
(de água)

Nona letra 
do alfabeto

grego

3/oír — tae. 4/iota — nice. 8/aspersor.

LIBRA: As ocorrências advindas de Marte irão ajudar 
você como um grande apoio enquanto estiver sentindo-
-se um pouco mais isolado.

ESCORPIÃO: Determinadas alterações irão ocorrer conti-
go e muitas dificuldades poderão trazer barreiras para o 
seu crescimento. 

SAGITÁRIO: As suas ações estarão em alguns momen-
tos comprometidas e estranhamente associadas com 
problemas corriqueiros. 

CAPRICÓRNIO: No universo astrológico a maior parte 
das energias irão fazer com que fique um pouco mais 
ativado a sua boa energia. 

AQUÁRIO: Não estará com a sua mente dentro de uma 
linha muito bem definida agora, mas precisará achar um 
caminho. 

PEIXES: Determinados gastos desnecessários virão a 
criar algumas dificuldades para você alcançar diferentes 
metas. 

8 Sexta-feira, 7 de junho de 2019
ESPORTES www.fmetropolitana.com.br

Entorse no tornozelo tira Neymar da Copa América

HORÓSCOPO

FOTO: LUCAS FIGUEIREDO/CBF

DA REDAÇÃO - O atacante Ney-
mar Jr. foi desconvocado da 
seleção Brasileira depois de 
sofrer uma entorse no torno-
zelo aos 18 minutos do pri-
meiro tempo do jogo contra 
o Catar, realizado na noite 
desta quarta-feira (05), no 
Estádio Mané Garrincha, em 
Brasília.

O jogador ainda chegou 
a ficar no banco de reservas, 
onde chorou enquanto rece-
bia atendimento do médico 
Rodrigo Lasmar. Depois, du-
rante o segundo tempo da 
partida, o atleta deixou o es-
tádio e foi levado para uma 
clínica, onde foi avaliada e 
submetido a exames com-
plementares de imagem que 
confirmaram a ruptura liga-
mentar no tornozelo.

A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), No anúncio 
que fez em seu site sobre a 
desconvocação de Neymar, 
informou que por causa da 
“gravidade da lesão”, o joga-
dor “não terá condições físi-
cas e tempo de recuperação 
suficiente para participar da 
Copa América Brasil 2019. A 
partir desta quinta-feira (06), 
a comissão técnica da seleção 
brasileira iniciará a definição 
de um substituto”.

A seleção brasileira de fu-
tebol venceu o Catar por 2 x 
0. O time comandado pelo 
treinador Tite, começou a par-
tida com uma marcação for-
te, tentando recuperar a bola 
no campo de ataque. Aos 16 
minutos do primeiro tempo, 
Richarlison marcou de cabe-
ça após um cruzamento de 
Daniel Alves pela direita.

O segundo gol do Brasil 
saiu aos 23 minutos, também 
no primeiro tempo. Richarli-
son serviu Gabriel Alves que 

tirou o goleiro Al-Sheeb da 
jogando colocando a bola no 
fundo da rede.

Nos acréscimos do segun-
do tempo, aos 49 minutos, o 
juiz marcou pênalti para o 
Catar após consultar o VAR 
(Árbitro assistente de vídeo) 
para analisar um lance em 
que Abdulsalam recebeu 
e Ederson caiu e tocou na 
bola. Khoukhi cobrou, mas 
acertou o travessão do gol de 
Ederson, confirmando a vitó-
ria do Brasil por 2x0.

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Travessa com Avenida Jurema) Tel: 3428-5904 
Loja 4 - Av. Tiradentes, 4273 - Vila Flórida (esq. c/ Droga Raia) Tel: 3428-3328

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.

FAÇA SEUS ÓCULOS CONOSCO E GANHE UM VALE DESCONTO
PARA VOCÊ PRESENTEAR SEUS AMIGOS E FAMILIARES

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima
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CLASSIFICADOS

FALE COM 
NOSSA 

REDAÇÃO

11 4210-1371

VEÍCULOS

BOLETO, CHEQUE
E CARTÃO!!!

Parcelamos Todos 
os débitos 

do seu veículo

EM ATÉ 12 X BOLETO 
OU CARTÃO OU ATE 

18 X NO CHEQUE
Tel.: 2440 6425 / 4963 0569

Whatsapp: 9 4728-4689 

v

11

CURSOS

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

ACESSE O SITE
Karina  18 anos, local climatizado 
tel. 2382 2002 / 94474-1019
www.elasmassagens.com.br

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

Oportunidade

Dinheiro

EMP.DE MEDICINA DO 
TRABALHO 
Auxiliar de Enfermagem. 
F.: 4964-1222 - CV p/ 
deltamed@deltamed.
med.br
PROCURA-SE JOVEM 
De preferência masculino, 
que esteja cursando TEC. 
EM INFORMÁTICA, salario 
R$  1.498,00 + Vt., para 
trabalhar em Empresa em 
Guaruhos, enviar  CV p/ 
elaine@renosul.com.br
AUX. PRODUÇÃO 
p/ trabalho em casa, 
ambos os sexos,  s/ exp., 
acima de 18  a., s/limite de 
idade,  of. todo treinamento 
neces., pode  ser feito em 
suas horas  livres ou em 
tempo integral.  Of. ajuda 
de custos R$  1.150,00, 
prêmios por produtividade 
s/ sorteio. Vagas p/todo o  
estado (11)4210-2322 ligue 
s/compromisso
TAPECEIRO 
c/ exp. em reformas finas 
de sofás, cadeiras puffs e 
etc. que corte, costure e 
tapece. Tratar com Eliane 
2409-2839 ou 99885-4535 
zap
SERRALHEIRO 
Soldador e Aj. Geral, Tratar 
c/ Gonçalves F.: 2414-2156

EMPREGO

Contrata-se

CENTRO ESPIRITUAL DEUSAS DO AMOR
Você que está vendo SUA FAMÍLIA SE DESTRUIR , SEU 
COMÉRCIO ou qualquer área de SUA VIDA SE 
ACABAR AOS POUCOS, você sente que coisas ruins 
estão acontecendo, PARE DE SOFRER em silêncio.
TRAZEMOS SEU AMOR E SUA FAMÍLIA em poucos 
dias, quebramos todos os tipos de maldições, 
feitiçarias e invejas. O que você precisa é nós 
conhecer e vê nossos trabalhos. Venha me visitar e 

traga seus problemas 
e vamos ajudar você a 
eliminar isso. Família 
não tem preço. Por 
isso não cobramos, 
ligue o mais rápido e 
vamos te ajudar.

LIGUE AGORA E 
MARQUE SUA 

CONSULTA
    (11) 98423-3900

PUBLICIDADE LEGAL

EsoterismoCASA (NOVA) 
PRIMAVERA 
2 Comôdos, Terreno 5x32 
R$ 90. Mil . F.: 2404-2620
MOLEZA DA SEMANA 
B. Vista 6x25, Ótimo Local 
2 dorms. + deps 2 vgs. 
+ edicula R$ 220. Mil. 
F.2382-8300
JD. STA. MENA MOLEZA 
10 x 25 Casa Resid. ou 
Coml. junto Av. DrºTimóteo 
c/á R. Cachoeira R$ 498 
Mil. est. imovel (-)valor Doc. 
ok 2382-8300
TERRENO 10 X 25 
Doc. ok, ao lado B. Maia 
R$ 370 Mil . est. prop. F.: 
2382-8300
TERRENO 10 X 25 STA. 
MENA 
Construido precisando de 
reforma. F.: 96587-8868
APTO. 
2 dormS., Sla., coz., wc 
e varanda RS 60.Mil. F.: 
94191-6616

COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

IMÓVEIS

Vende-se

Aluga-se

E Sensual F: 2422-1986/ 
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

MASSAGEM TERAPÊUTICA

ALUGO ( URGENTE ) 
Galpão 300mts² c/ 
trifásico,+ dependencias na 
Vl. Galvão. F.: 94004-1714 
whats. Dir. c/ prop.
SALÃO 220MTS² 
Taboão Gru. Av. Silvestre 
Pires de Freitas ao lado da 
Casa e Vida. F.: 2404-2620
CASA TRANQUILIDADE 
2 Dorms., sem vaga de gar. 
R$ 750,00 F.: 97894-2641 
zap. c/ proprietário, aceito 
depósito

PORTO SEGURO 
Compre seu carro, moto, 
caminhão, ônibus, van , 
imóvel que tanto sonha 
sem pagar. F.: 98705-0244 
Luiz Nascimento E-mail 
juros.luiz.nascimento@
portoseguro.com.br

ABANDONO DE EMPREGO 
Sr. LUIZ PAULO ALVES- 

CTPS 19576 - série 312 - SP
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em 
vista encontrar-se em local não sabido, convidamos o Sr. 
LUIZ PAULO ALVES, portador da CTPS 19576 - série 312- 
SP, a comparecer ao seu local de trabalho, a �m de 
retornar ao emprego ou justi�car as faltas desde 
Dezembro /2018, dentro do prazo de 24hs a partir desta 
publicação, isso não ocorrendo, estaremos considerando 
rescindido automaticamente o contrato de trabalho, nos 
termos do art. 482 da CLT. Informamos ainda que 
tentamos o envio de telegrama por três vezes sem 
sucesso. 
Orbital Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. – 
CNPJ 05.007.113/0001-32
Rod. Hélio Smidt, s/n – Mezanino ASA B – Guarulhos - SP

 A PARTIR DE
 140MTS² C/ 

INFRAESTRUTURA 
COMPLETA

KalladoF. 97619-2010

Ruas asfaltadas , água, 
esgoto, drenagem e 
iluminação pública.
Bairro Planejado  Peq. 
entrada + saldo em 180 
meses. 
Registro por conta da 

construtora

LOTES EM GUARULHOS 

94745-7749
5583-2905

Relax

APROVO CRÉDITO 
De 3 mil a 150 mil. 
Aumento de score, Libero 
Fgts,  baixo restrição 
4211-1400

MIKIE MESTIÇA  22A. 
Massagens,olhos azuis 
e bela. F.: 99025-
7977/96613-0558

Máquina

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac, Bobcat. Fs.: 
2486-8586/ 97138-8449/ 
94159-7731

ESPAÇO GANESHA 
MASSOTERAPIA 
A Nova Sensação de 
Guarulhos. Equipe treinada 
p/ melhor atende.lo s. 
Venha relaxar..agende 
seu horário tel 4574.3923/ 
99277-1334 whats.
CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

GRANDE 
OPORTUNIDADE 
Terreno Plano,10 x 40  
R$ 160.Mil. Escritura 
Registrada. F.: 2467-3585/ 
2469-0108
VENDE-SE 
Av. Coqueiral, Seródio. 2 
Dorms, sala, coz. WC e 
gar.p/ 2 Auto. Aceita carro 
como entrada. R$ 130 mil. 
F.: 2467-3585/ 2469-0108
TERRENO PLANO 
Cidade Soberana, 5x40. 
R$ 110 Mil c/escritura. F.: 
2467-3585/ 2469-0108

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Seu Computador Quebrou, 
esta c/ Virus e não entra na 
Internet ? At. Domicilio.Tx. 
Única R$ 50, F:96287-3240 
whats/ 2026-1845 ac. 
cartões.
CONSÓRCIO 
Cota Contemplada, carta 
crédito R$ 32.900, Falta 23 
parc. de R$ 650, transf. s/
juros, pode comprar qquer 
Veículo. Quero R$ 21.500 
e pago a transf. 2414-0949/ 
98361-5020

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

Cooperativa Cooper Sushi Restaurante
CNPJ nº 27.836.317/0001-19

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária
Convoca-se todos os cooperados da Cooperativa Cooper Sushi Restau-
rante, para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se na data 
25/06/2019, às 15h00, na Rua Engenheiro Prestes Maia, 34- Guaru-
lhos/SP, para deliberar sobre os seguintes assuntos : 1. Destituição da 
atual diretoria; 2. Eleição da nova diretoria. Guarulhos, 21/05/2019.
Afonso Manoel Honório - Diretor Presidente

Novo Fiat Toro 2020 chega com novas versões de entrada e conceito S-Design
FOTO: DIVULGAÇÃO/FIAT

DA REDAÇÃO - Com números im-
pressionantes de vendas e prê-
mios inimagináveis para uma 
picape, o Fiat Toro antecipa sua 
linha 2020 para se manter ain-
da mais atual e competitivo. En-
tre as picapes médias e grandes 
(segmentos C e D), o Fiat Toro é 
líder de vendas desde seu lança-
mento, tendo hoje 29,3% de ma-
rket share. Entre as novidades, 
foram incluídas duas novas 
versões de entrada Endurance 
(uma Flex com câmbio manual 
e uma Diesel com transmissão 
automática de nove velocida-
des), para tornar o SUP (Sport 
Utility Pick-up) ainda mais atra-
ente e ampliar seu leque de con-
sumidores.

Pesquisando e escutando os 
compradores do Fiat Toro desde 
o início das vendas em 2016, a 
Fiat acrescentou diversos equi-
pamentos na novíssima linha 
2020. Apesar de ser a mais 
equipada picape do mercado, a 
Toro 2020 fica bem mais com-
pleta em todas suas versões.  Já 
começa com uma nova central 
multimídia maior, agora com 
tela de 7” e de última geração. 
O item é de série em toda linha 
do Fiat Toro, exceto nas versões 
Endurance, em que aparece 
como opcional.

Sua agressiva e moderna 
frente ganhou novo design 
com para-choque exclusivo 
tipo overbumper (para-choque 

de impulsão com quebra-mato) 
que se integra totalmente ao 
desenho frontal do Fiat Toro. 
Nas versões Endurance a ca-
çamba recebe agora santanto-
nio e o vidro traseiro traz pro-
tetor exclusivo, tudo isso para 
evitar danos quando se trans-
porta cargas mais volumosas. 
O alarme com comando na 
chave passa a ser de série em 
todas as versões, inclusive nas 
de entrada.

Três novas cores inéditas 
(Prata Billet, Marrom Deep e 
Azul Jazz) se somam para com-
por uma palheta de nove cores 
para a escolha do consumidor 
(duas sólidas, seis metálicas e 
uma perolizada). 
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Ofertas válidas somente dias 08 e 09/06/2019
Consulte outras ofertas na loja!

experimente o novo

Ofertas válidas somente nos dias 08 e 09/06/2019 ou enquanto durarem os estoques. Após essa data voltaremos aos preços normais. Todas as fotos são meramente ilustrativas, 
podendo divergir das embalagens/produtos disponíveis. Ofertas sujeitas a eventual retificação na loja. Nos reservamos o direito de não oferecer essa promoção em todas as lojas. 

drogariasnovafarma.com.brdroganovafarma

08  e  09
junho

oferta relâmpago

Loja 01 - Centro
Av. Salgado Filho, 2544 
Centro - Guarulhos

Disk Entrega: (11)4803-9300
Whatsapp: (11)97565-7651

Loja 02 - Santa Mena
Av. Dr. Timóteo Penteado, 1680 
Vila Hulda - Guarulhos

Disk Entrega: (11)4307-0688
Whatsapp: (11)97166-6878

Loja 03 - Cocaia
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1631
Cocaia - Guarulhos

Disk Entrega: (11)2656-4249
Whatsapp: (11)99882-8034

O MS ADVERTE: *ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 6 MESES, SALVO SOB INDICAÇÃO EXPRESSA DE 
MÉDICO OU NUTRICIONISTA. O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS DOIS ANOS DE IDADE OU MAIS.

Aptamil 1* 
800g

Aptamil 2* 
800g

Aptamil 3*
800g

Aptamil AR*
800g

37.99
cada 35.99

cada 35.99
cada 43.99

cada

Aero
150ml

Valor total: R$18,98. Nesta promoção 
cada unidade sai por R$9,49.

apenas: 11.99
cada

6 .99leve a 2º
unid. por:

Fralda Pompom Protek
P34/M30/G26/XG22/SXG16/GDD14

Valor total: R$18,98. Nesta promoção 
cada unidade sai por R$16,99.

apenas: 17.99
cada

15 .99leve a 2º
unid. por:

Aero Clinical
150ml

de:14R$ 99

12.99
cada

Des. Rexona

de:24R$ 99

19.99
cada

cada

R$

5.99
cada

R$

6.99
cada

R$

8.99

Shamp.
200ml

Cond.
200ml

Talco
200g

shamp. 175ml

cada

R$

7.99

cond. 175ml

cada

R$

10.49

máscara 300g

cada

R$

16.99

cr. pentear 240g

cada

R$

12.99

*somente linha regular
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