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Não tenho dúvidas de que esta parceria será uma 
mudança de paradigmas para a cidade, no esporte 
e na educação”,Guti, prefeito de Guarulhos
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Documento é suspenso quando o condutor atinge 20 pontos em infrações de trânsito no período de 12 meses ou quando comete determinadas 
infrações que preveem o cancelamento direto da carteira, como dirigir alcoolizado; em todo o ano passado foram 11 mil suspensões Pág. 5

Em 2019, quase 4 mil motoristas de
Guarulhos tiveram a CNH suspensa 
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Sem receber salários, funcionários 
terceirizados do Detran cruzam os braços
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Seis países já utilizam sistema que ligará 
trem até o Aeroporto de Guarulhos
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Professores terão capacitação 
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BICHOS - A singularidade e importância dos animais mais minúsculos para a continuidade da vida na natureza
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Ouvi ontem de um dos 
jornalistas da TV Câmara de 
Guarulhos que os profissio-
nais daquele setor, são vinte 
ao todo, não estão parados, 
embora a emissora se en-
contre fora do ar desde o 
ano passado. Em julho com-
pleta um ano que terminou o 
contrato com a locadora de 
equipamentos e, na época, 
não foi renovado por ordem 
do então presidente da Casa, 
vereador Eduardo Soltur.

“Não somos responsáveis 
por isso. Dizem que não que-
remos trabalhar. Isso não é 
verdade”, diz o jornalista.

E ele explicou que, quem 
quiser conferir, pode fazê-
-lo. É só se conectar com a 
Rádio Câmara que traz uma 
espécie de podcast com as 
entrevistas dos vereadores, 
cobertura do trabalho das 
comissões e principais as-
suntos que movimentam o 
nosso Poder Legislativo. Está 
tudo à disposição do cidadão 
guarulhense no site oficial 
da Câmara (www.guarulhos.
sp.gov.br). Basta rolar a pági-
na e, no lado esquerdo, clicar 
em WEB RÁDIO. Está tudo lá.

“Assim”, continua meu in-
terlocutor, “engana-se quem 
pensa que a diretoria está 
ociosa.” Ele fala da direto-
ria de Comunicação da TV e 
Rádio Câmara, subordinada 
à Secretaria de Imprensa da 
Casa, chefiada por jornalista 
contratado em comissão, ou 
seja, não pertencente ao qua-
dro de funcionários.

--- Se ainda está longe do 
ideal sem o retorno da TV, os 

funcionários continuam se 
dedicando ao trabalho.

Lembro que, por licitação 
realizada no mês passado, 
a entrega de equipamentos 
para a operação normal da 
TV se dará agora no mês de 
julho. Vamos aguardar.

 
Moro preso e Lula solto
Depois de ouvir uma 

“mesa redonda” promovida 
pela Rádio CBN sobre o vaza-
mento das conversas da for-
ça tarefa da Operação Lava 
Jato, cheguei à conclusão: O 
que se quer agora é a prisão 
do hoje Ministro da Justiça 
Sergio Moro e a liberdade do 
ex-presidente Lula. Se pre-
parem. A imprensa engajada 
está mais feroz do que nunca.

Deixaram de incluir na 
discussão da CBN a situação 
dos outros réus da Lava Jato. 
Políticos e empreiteiros tor-
cem para o fim da operação 
que pôs fim ao maior esque-
ma de corrupção que se tem 
notícia na história desse país. 
E muita gente no Congresso 
também. O Centrão e o lulo-
petismo juntos.

Só Lula, preso lá em Curi-
tiba, é lembrado nessa histó-
ria. O benefício para os políti-
cos e empreiteiros corruptos 
vem depois.

Um dos entrevistados re-
forçou a alegação de que não 
deixaram Lula ser ouvido na 
prisão durante a campanha 
eleitoral para dificultar a elei-
ção de Haddad. Em sendo 
assim, a rigor, até o pleito 
em si deveria ser anulado. Já 
pensou?

reador começou a acelerar.

Crescimento
O Fórum Paulista de Desenvolvimento, nasce 

com a ideia de fomentar os temas que acercam o 
plano de governo do Estado de São Paulo para os 
próximos 4 anos. Realizado nesta segunda feira, 
10, no centro de Convenções do Hotel Mônaco, o 
Fórum reuniu gente de primeiro escalão: Prefeito 
Guti, Geraldo Alckmin, Henrique Meireles, pre-
sidente da Câmara Prof. Jesus, o diretor Marcio 
Pacheco da Guarupass, Willian Paneque da ACE, 
Rodrigo Barros da SDECETI, entre muitos outros.

Prefeito Guti
Em seu discurso, o prefeito Guti relembrou 

os problemas financeiros que enfrenta desde 
seu primeiro dia de mandato, mas destacou 
os avanços como a diminuição da dívida da 
cidade em torno de 50%. E os quase um mi-
lhão de habitantes que não sofrem mais com 
o racionamento de água.  

TOP FM, TOP News com Rose Marx
Estreou nesta segunda-feira, dia 10, o pro-

grama Top News, comandado pela comuni-
cadora Rose Marx.  Transmitido ao vivo pela 
rádio Top FM, das 6 até 7 horas da manhã, em 
estúdio montado em Guarulhos. Trata-se de 
um programa jornalístico voltado para a cida-
de com a participação da população.

Paciência, pacientes!
A utilização das audiências públicas, que tra-

tam da Lei de Diretrizes Orçamentarias, para dis-
cutir outros assuntos não relacionados à ela, irritou 
bastante o vereador João Dárcio (PODEMOS). Na 
audiência que discutia as diretrizes para a Saúde 
em 2020, parlamentares, assessores e populares, 
utilizaram o tempo para cobrar a secretária Dra. 
Ana Cristina ações para melhorar a Saúde, ao in-
vés de falar sobre as Diretrizes. O clima esquentou.

Não sei, não vi
O vereador Jorge Tadeu (MDB) ficou bem 

irritado e não gostou do ex-vereador Alan 
Neto se posicionar como sendo de sua asses-
soria. “Alan Neto não é e nunca foi da minha 
assessoria. Ele é apenas amigo da família”. Eu 
imagino se ele fosse inimigo!!!

Esse também não!
Na verdade, Alan Neto fez uma declaração 

semana passada para mim rebatendo a fala do 
líder comunitário e suplente de vereador Zebu. 
Alan me afirmou que Zebu era funcionário co-
missionado da prefeitura e não teria qualquer re-
lação com o parlamentar do MDB.  Zebu me ligou 
da cama do hospital lamentando sua demissão. 
“Como pode alguém demitir um trabalhador 
prestes a sofrer uma cirurgia”, lamentou.

O eterno Tavarish
Eduardo Rocha, Professor, economista pelo 

Mackenzie, mestrando em Economia pela PUC-
-SP, e ainda filiado aos ex-pcb, ex-pps e ao atual 
Cidadania, fará cursos preparatórios para quem 
quer ser vereador. A grade é muito interessante 
e apropriada. Infelizmente, a maioria não tem a 
ideia do que um vereador possa fazer, nem co-
nhece os caminhos. Taí uma boa oportunidade.

Mais um Ramos!
O Simon Maluf, do Patriota, esteve durante 

toda a semana tentando falar com Anselmo 
Ramos para uma possível filiação ao partido. 
A correria atrás de bons pré-candidatos a ve-

DIRETO
E RETO

ROBERTO SAMUEL 
tblcomunicacao@gmail.com
www.facebook.com/
tribuna.robertosamuel
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Em dois anos, Vigilância Sanitária flagra 
mais de 100 idosos em condições 
precárias em casas de repouso

Educação realizará reparos em 
21 escolas estaduais de Guarulhos

Prefeitura assina parceria com 
Comitê Paralímpico Brasileiro 
para capacitação de professores

Habitação estima regularizar 15 mil moradias neste anoLUCY TAMBORINO - Um total de 
21 escolas estaduais receberão 
obras de reparos através do 
programa Escola +Bonita. Se-
gundo a Secretaria da Educa-
ção do Estado estão na lista as 
escolas Padre Conrado Sivila 
Alsina; Coronel Ary Gomes; 
Professora Lindamil Barbosa 
de Oliveira; Pimentas II e VII; 
Professora Hilda Prates Gallo; 
Professor José Costa Bouci-
nhas; Professor José Benedito 
Ferreira; Professora Genoefa 
D’aquino Pacitti; Professor 
José Sylvio Cimino; Professor 
Flavio Xavier Arantes; Depu-
tado José Storopoli; Professora 
Maria Hilda Ornelas de Oli-
veira; Capitão Aviador Sandi 
Miyake; Oswaldo Sampaio 
Alves; Professora Therezinha 
Closa Eleuterio; Professor 
Mauricio Nazar; Dom Paulo 
Rolim Loureiro; Maria Helena 
Faria Lima e Cunha; Clarice 

DA REDAÇÃO - Entre 2017 e 2018 
a Vigilância Sanitária da Prefei-
tura de Guarulhos flagrou mais 
de 100 idosos vivendo em con-
dições precárias em casas de 
repouso na cidade. No mesmo 
período, a Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência Social 
atendeu a 70 novas denúncias 

DA REDAÇÃO - A meta da pre-
feitura é promover a regula-
rização fundiária de 15 mil 
moradias até o fim do ano e já 
está finalizando a das primei-
ras 2.348 moradias, as quais 
devem beneficiar cerca de 10 
mil pessoas. O anúncio foi 
feito pelo secretário de Habi-
tação, Silvio Figueiredo, nesta 
sexta-feira (07), durante a au-
diência pública da LDO 2020, 
na Câmara Municipal. Segun-
do ele, o orçamento total pre-
visto é de R$ 40,4 milhões, 
sendo composto por R$ 20 
milhões de recursos próprios 
e o restante de verbas vincu-
ladas como financiamentos 
de programas federais. Os re-
cursos próprios destinam-se 
à manutenção das atividades 
da Secretaria, auxílio moradia, 
lotes sociais, contrapartidas de 

DA REDAÇÃO - A prefeitura e o 
Comitê Paralímpico Brasilei-
ro (CPB) assinaram, na última 
sexta-feira (07) na sede do CPB, 
em São Paulo, acordo de coo-
peração para a capacitação de 
profissionais de Educação Fí-
sica. Cerca de 200 professores 
das Secretarias de Educação 
e de Esporte participaram da 
solenidade de abertura da pri-
meira etapa do curso Esporte 
Paralímpico nas Escolas.

O evento contou com a 
presença do prefeito Guti, do 
secretário de Educação, Paulo 
Matheus, do subsecretário, Fer-
nando Moraes, do secretário de 
Esporte e Lazer, Rogério Ha-
mam, do presidente do Comitê 
Paralímpico Brasileiro, Mizael 
Conrado, e da vice-presidente 
do CPB, Naíse Pedrosa.

Guti destacou a importân-
cia do convênio. “Não tenho 
dúvidas de que esta parceria 
será uma mudança de paradig-
mas para a cidade, no esporte e 
na educação. Com a assinatura 
deste convênio e a capacitação 
que será promovida, Guaru-

de maus tratos contra essa po-
pulação. 

As condições encontradas 
no estabelecimento constam 
de um relatório que está em 
poder do Ministério Público 
Estadual. Idoso dormindo no 
chão ao lado de poças de urina, 
em cômodo com a luz apagada, 

trancado e sem acesso à chave; 
internos com amputação de 
membro e úlceras abertas sem 
material para efetuar curativo; 
alimentos com datas de vali-
dade vencidas desde 2014, e 
pessoas desnutridas que não 
sabiam relatar quando se ali-
mentaram pela última vez. 
Esse foi o cenário que as autori-
dades envolvidas na ação se de-
pararam quando adentraram a 
instituição.

Por isso, em mais uma ini-
ciativa de chamar a atenção da 
sociedade para o tema, Guaru-
lhos promove nesta quinta-fei-
ra (13), das 8h às 12h, no auditó-
rio da Secretaria de Educação, 
o 1º Simpósio Intersetorial de 
Conscientização da Violência 
contra a Pessoa Idosa, com o 
tema “Respeito não tem idade. 
Diga não à violência!”.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

lhos ficará habilitada a sediar 
o Festival Paralímpico, em se-
tembro”, afirmou o prefeito.

A ação que integra o Pro-
grama de Formação Perma-
nente destinada a professores 
de Educação Física tem por 
objetivo aproximar, capacitar 
e potencializar esses profissio-
nais para atuação com crianças 
com deficiência em diferentes 
modalidades esportivas, por 
meio do curso EAD “Movimen-
to Paralímpico – Fundamentos 
Básicos do Esporte”, desenvol-
vido na ferramenta on-line do 
Impulsiona, programa de edu-
cação do Instituto Península. 
A capacitação dos professores 
também conta com o curso pre-
sencial de 8 horas no CPB, com 
o tema “Teoria e Vivências”.

Além disso, há a intenção 
de que Guarulhos seja uma das 
sedes do Festival Paralímpico, 
em setembro, que promove a 
experimentação esportiva para 
crianças com e sem deficiência. 
No ano passado, o evento foi 
realizado em 48 cidades, simul-
taneamente. 

repasses federais e contratação 
de serviços técnicos especiali-
zados de regularização fundi-
ária, trabalho técnico social e 
serviços complementares.

A pasta possui dois pro-
gramas: Desenvolvimento de 
Políticas Habitacionais, cujo 
objetivo é promover condições 
de acesso à moradia digna a 
todos os segmentos da popula-
ção, especialmente aos de bai-
xa renda; e o Gestão do Fundo 
Municipal de Habitação de 
Áreas de Risco, de Preserva-
ção Permanente e de Preser-
vação Ambiental, que visa a 
implementação de políticas de 
mitigação de situações de risco 
e tem como público alvo as po-
pulações que moram em áreas 
de risco, áreas de preservação 
permanente e áreas de preser-
vação ambiental.

Lispector e Jardim Bambi.
No pacote das intervenções, 

que serão licitadas, poderá ha-
ver reformas na cozinha, ba-
nheiros, rede elétrica e hidráu-
lica, além de inclusão de itens 
que garantam acessibilidade e 
manutenção nos dispositivos 
de segurança das escolas. A ini-
ciativa será possível por meio 
de convênio da Secretaria Esta-

dual da Educação com a Funda-
ção para Desenvolvimento da 
Educação (FDE). 

No total a Secretaria de 
Educação do Estado de São 
Paulo investirá R$ 1,1 bilhão 
nas obras de melhoria de infra-
estrutura e reformas em 1.384 
escolas da rede estadual de 
todo estado. A execução come-
ça neste ano. 

FOTO: LUCY TAMBORINO
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Motoristas denunciam crateras na Estrada 
Guarulhos Nazaré que atrapalham o 
trânsito e danificam os veículos

Buraco na calçada 
segue sem solução 
há três meses

FOTO: DIVULGAÇÃO

MAYARA NASCIMENTO - A Estra-
da Velha de Guarulhos Na-
zaré possui diversos buracos 
que atrapalham o trânsito 
em horários de pico. Ainda 
é possível ver as marcas de 
recapeamentos recentes re-
cortados ao longo do asfalto. 
Segundo motoristas, os pro-
blemas começaram há pelo 
menos seis meses e só vêm 
piorando.

Logo após uma das lom-
badas, uma grande cratera 
acumula água da chuva, e 
os cascalhos de asfalto se 
espalham por toda a via. Os 
motoristas precisam des-
viar constantemente dos 
empecilhos para não danifi-
carem o automóvel.

A operação-tapa-buracos 
implementada pela pre-

MAYARA NASCIMENTO - A calçada 
da rua Campo Erê, 201, Jardim 
Santa Cecília possui um gran-
de buraco. Além de atrapalhar 
a passagem, os pedestres ainda 
correm risco de queda no local. 

Segundo os moradores, o 
problema seria de responsabi-
lidade da prefeitura, uma vez 
em que se trata de um proble-
ma na via. “O asfalto da rua 
está rachado ao meio. A cal-
çada em frente a minha casa 
já está afundando e isso nos 
preocupa. Alguns vizinhos já 
estão incomodados”, comen-
tou Luís Carlos Michelan, mo-
rador do local.

Em nota, a prefeitura infor-
mou que ontem, em vistoria 
realizada, foi constatada que 
a caixa de inspeção está em 
colapso, o que comprometeu a 
sarjeta e causou afundamento. 
A manutenção é de responsa-
bilidade da Sabesp, que já foi 
informada sobre o problema.

feitura, iniciada em 15 de 
abril, atingiu nesta sexta-
-feira (07), a marca de 18 
mil buracos tapados. A for-
ça tarefa, que vem sendo 
executada pela Proguaru 
(Progresso e Desenvolvi-
mento de Guarulhos S/A) e 
Sabesp/Saae, pretende reali-

zar a manutenção de aproxi-
madamente 30 mil buracos 
até julho. Pelo planejamen-
to estabelecido, as regiões a 
serem atendidas pelas equi-
pes são: Cumbica (30/05 a 
23/06), Ponte Grande (06/06 
a 15/06), Cidade Martins 
(16/06 a 10/11) e Várzea do 

dos leitores de jornal 
impresso da cidade 

leem a

www.fmetropolitana.com.br

QUER RECEBER NOSSA
 EDIÇÃO ONLINE TODO DIA?

NOS ADICIONE E 
MANDE UMA

MENSAGEM VIA 
WHATSAPP

PARA
 (11) 99643-2765

Palácio (11/07 a 14/07).
Em nota, a Proguaru 

informou que ainda não 
há previsão para o recape-
amento da via, porém, na 
última semana, as equipes 
de tapa-buracos executaram 
ações no local e taparam to-
dos os buracos existentes.
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Em Guarulhos, pelo menos uma CNH é suspensa por hora

Sem receber salários, funcionários do Detran cruzam os braçosPrefeitura disponibiliza aplicativo 
para agilizar fiscalização de trânsito

FOTO: LUCY TAMBORINO
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LUCY TAMBORINO  - No primeiro 
quadrimestre deste ano, em 

média, pelo menos uma Car-
teira Nacional de Habilitação 

(CNH) foi suspensa por hora. 
Nos 120 dias, que equivalem 
do início do ano até o último 
dia de abril, um total de 3.952 
mil motoristas tiveram suas 
habilitações canceladas. Os 
dados fazem parte do último 
levantamento do Departamen-
to Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran-SP). No mesmo 
período do ano passado 3.820 
mil habilitações foram suspen-
sas – o que significou mais de 
3% a mais. Em todo o ano de 
2018 foram contabilizadas cer-
ca de 11 mil suspensões.

LUCY TAMBORINO - Os funcioná-
rios terceirizados do Departa-
mento Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran-SP), na uni-
dade do Poupatempo Guaru-
lhos, entraram em greve na tar-
de de ontem, após terem mais 
uma vez seus salários atrasa-
dos. Os vencimentos deveriam 
ter sido pagos na semana passa-
da pela empresa Oportunith. O 
problema, que acontece desde 
dezembro, de acordo com uma 
funcionária, se estende ainda 
para as férias vencidas. 

“Nós recebemos no quinto 
dia útil, mas eles pagam quan-
do querem. Agora eles estão 
pagando só o valor da condu-
ção, para obrigar os funcioná-
rios a virem trabalhar”, lamen-
tou a recepcionista Verdena 
Silva Santos, de 29 anos. 

De acordo com ela, cerca de 

Seis países já utilizam sistema que ligará trem até o Aeroporto de Cumbica
LUCY TAMBORINO - No mês pas-
sado, o governador João Doria, 
o ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, e o 
secretário de Transportes Me-
tropolitanos, Alexandre Baldy, 
anunciaram a construção de 
um monotrilho para ligar a 
Linha 13-Jade, da CPTM, com 
o terminal de passageiros do 
GRU Airport – Aeroporto In-
ternacional de São Paulo, em 
Cumbica. O sistema é classi-
ficado como people mover e 

A suspensão do documento 
é realizada em dois contextos: 
quando o condutor acumular 
20 pontos na carteira de moto-
rista em até um ano, ou quan-
do o condutor cometer uma 
infração autossuspensiva.

Na semana passada o presi-
dente Jair Bolsonaro entregou à 
Câmara dos Deputados um pro-
jeto de lei que propõe aumentar 
de 20 para 40 pontos o limite 
para o motorista perder a car-
teira, no período de 12 meses. 
A proposta amplia, também, 
de cinco para 10 anos a valida-

de da CNH e acaba com multa 
no transporte de criança sem 
cadeirinha. Para o governo, há 
excesso de rigidez nas sanções 
e uma indústria de multas no 
País. “Por mim, botaria 60 
(pontos)”, disse Bolsonaro.

No entanto, estudos de Di-
namarca, Espanha e Itália mos-
tram que o sistema de pontos 
na carteira de habilitação muda 
o comportamento dos motoris-
tas e, segundo estimativas dos 
pesquisadores, contribui para a 
queda no número de infrações, 
lesões e mortalidade no trânsito. 

DA REDAÇÃO - Para agilizar 
e facilitar os trabalhos dos 
agentes de trânsito e trans-
portes, a prefeitura disponi-
bilizou para a Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 

Urbana (STMU) uma nova 
ferramenta de trabalho, o 
APP Fiscalização. Fornecido 
pelo Departamento Nacio-
nal de Trânsito (Denatran), 
o aplicativo é totalmente 
gratuito e garante aos agen-
tes validações off-line (sem 
conexão com a internet) da 
placa do veículo e sua res-
pectiva documentação.

No modo on-line, tam-
bém são garantidas infor-
mações atualizadas sobre os 
motoristas e seus respectivos 
veículos, como registro de 
roubo, furto, restrições ad-
ministrativas, e até mesmo 
informações técnicas para 
identificação de “dublês” que 
estejam circulando.

já usado em pelo menos seis 
países ao redor do mundo. 
No Brasil, além deste que será 
construído, existe um em Por-
to Alegre. 

Na cidade ele é chamado 
de Aeromóvel, que realiza a 
conexão com o Aeroporto In-
ternacional Salgado Filho e 
os trens da Trensurb. O em-
preendimento foi inaugurado 
em agosto de 2013, com inves-
timento de R$ 37 milhões do 
governo federal.

No Japão, conhecido como 
destaque em transporte públi-
co, existem pelo menos oito sis-
temas.  Um deles na cidade de 
Saitama. Constituído por veícu-
los com pneus, a linha se esten-
de por mais de 12 quilômetros.

Pelo menos outros cinco, 
nesta classificação, estão nos 
Estados Unidos, em destaque 
no país há o de Detroit, o Jack-
sonville Skyway, que circula na 
Flórida, que opera com tarifa 
zero, além de em Miami o cha-

mado de Metromover e outro 
em Michigan. Os dois últimos 
circulam em regiões urbanas. 

Ainda há na Alemanhao 
SkyTrain no Aeroporto de 
Düsseldorf e o outro no Aero-
porto de Frankfurt. Em Sin-
gapura, inaugurada em 1999, 
a rede de people mover conta 
com três linhas que fazem 
parte do sistema sobre trilhos 
do país. A França possui o cha-
mado Poma 2000 operacional 
em Laon. Este é diferente por 

ter um sistema tracionado por 
cabos e liga uma estação ferro-
viária a prefeitura. 

A categoria, inclusa no 
chamado people mover, inclui 
monotrilho, trilhos, transpor-
te automático ou maglev. Esses 
são transportes de massa au-
tomáticos. O termo é também 
utilizado para descrever siste-
mas que operam em peque-
nas áreas, como aeroportos, 
distritos centrais ou parques 
temáticos.

200 funcionários estariam sem 
receber o salário, destes ainda 
existem aqueles com as férias 
vencidas. “Têm pessoas que tra-
balham aqui e já estão há qua-
tro anos sem férias”, pontou. 

A reportagem tentou conta-
to com a empresa Oportunith, 
que não atendeu às ligações 
até o fechamento dessa repor-
tagem.  Em nota, o Detran in-
formou lamentar o transtorno 

e que uma força-tarefa está 
sendo realizada para atendi-
mento aos cidadãos na uni-
dade. O departamento ainda 
afirmou que a empresa Opor-
tunith já responde a processo 
administrativo devido a falhas 
na prestação de serviços e, ain-
da em caso de descumprimen-
to contratual, poderá tomar 
medidas para contratação de 
nova empresa.
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Confira as melhores sugestões de presentes para o seu amor
Kit Pipoca 
Kit Pipoca com almofada, balde e 2 
copos com canudo  R$119,90, na Pa-
pel Magia – Internacional Shopping 
1º Piso

Aliança 
Par de alianças com estrutura de pra-
ta e chapa de ouro 18k R$1.300,00, na 
A Suissa – Internacional Shopping 1º 
Piso 

Macaquinho
A Bella Ryka oferece o lindo Macaqui-
nho de crepe em diversas cores, ta-
manhos M e G no valor de R$ 139,99, 
além de oferecer  acessórios para com-
por o presente do seu amor. Loja Bella 
Ryka Boutique - Av. Salgado Filho, 
1606 - Centro - Guarulhos/ SP

Sandália
Sandália Catarina Onça, R$129,99, na 
HandBook - Shopping Maia 3º Piso.

Look Feminino
Jaqueta Jeans Denin – R$169,90
Body regata creme – R$35,90
Saia Jeans Militar Olive, Brown, Multi 
– R$99,90, na Forever 21 - Shopping 
Maia 3º Piso.

Lingerie
Calcinha Fio Dental Black Lace 
R$59,00 e Sutiã Push ou Black Lace 
R$109,00, na Calvin Klein 1° Piso

Conjunto Biny Valentines
Conjunto de lingerie Biny Valenti-
nes Sesuale Vinho. Sutiã R$89,90 
e Calcinha R$44,90, na Valisere  - 
Shopping Maia 3º Piso.

Perfumes
Sauvage Dior Masculino 100ml 
e perfume Miss Dior Feminino 
R$565,00, na Fragrance – Interna-
cional Shopping 1º Piso

Lingerie
Conjunto de lingerie de renda 
com detalhes em veludo no peito, 
R$195,00, na Loja Mel com Pimen-
ta - Rua Damianópolis, 37- Sobrelo-
ja 1 – Instagram : @melcompimen-
taoficial

Sapatênis Masculinos
Promoção, sapatênis masculino 
nas cores marinho e marrom, 
R$ 89,90, na Empório Milão - Av. 
Paulo Faccini, 2181 - Jardim Sao 
Gabriel, ao lado da Drogaraia São 
Paulo. 

Conjunto
Conjunto de camisola mais 
calcinha de renda, com de-
talhes em veludo, R$219,00 
na Loja Mel com Pimenta - Rua Da-
mianópolis, 37 - Sobreloja 1 – Insta-
gram : @melcompimentaoficial

Kit Relógio
Lindos kits de relógio Champion, 
acompanha pulseira com lindos berlo-
ques, um ano de garantia em pulsei-
ras de prata e ouro 18kl, por R$299,99.
Loja KGM Finder – Av. Doutor Renato 
de Andrade Maia, 692 – Parque Maia 
– Guarulhos/SP

FECHE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM TUDO INCLUSO

SEM CUSTO INICIAL

Rua João Zacharias, 295, Macedo - Guarulhos /SP

SOLICITE JÁ UMA VISITA

Soluções de impressão sob medida para sua empresa

(11) 2442-7023 | (11) 976291905

Sua empresa aceita economizar?
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Lopes Supermercados renova marca e canais de 
comunicação com clientes

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - A família está 
no centro da renovação pro-
movida pela rede Lopes Su-
permercados, empresa que 
atende 20 milhões de clien-
tes por ano em suas 30 lojas 
na Grande São Paulo e Soro-
caba.  Uma escuta estrutu-
rada dos clientes motivou a 
evolução do layout da mar-
ca, o seu reposicionamento 
e, como consequência, a am-
pliação dos canais de relacio-
namento. A rede agora tem 
compra online, Whatsapp 
de ofertas e o app Meu Des-
conto Lopes.

Uma pesquisa com con-
sumidores mostrou que os 
clientes valorizam a oferta 
de produtos de qualidade e 
o atendimento acolhedor re-
cebido nas lojas. Caracterís-
ticas que transparecem no 
posicionamento da marca 
como “superfamília”.

“Assumir esse mote su-
perfamília é ir ao encontro 

da essência da marca, reve-
lada pela voz dos clientes. É 
mais que um slogan, é a tra-
dução dos valores que já são 
praticados pela empresa e 
percebidos pelo cliente”, ex-
plica Fabiana Mourão, head 
de marketing da rede.

A identidade visual da 
Lopes Supermercados reju-

venesceu. O layout ganhou 
contornos circulares, numa 
referência clara à mesa onde 
as famílias se reúnem para 
conversar, comer, se divertir. 
E na rede social os clientes 
se identificam e interagem.

“A marca se revitalizou 
para atender a uma deman-
da do cliente, cada vez mais 

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO REGISTRO CIVIL 
DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE GUARULHOS - ESTADO DE SÃO 
PAULO - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial-  CNPJ Nº 51.260.743/0001-31 -  EDITAL- 
INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO ADMINISTRATIVO – 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de 
Imóveis da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos 

quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial a Sra. REGINA BONFIM 
ANDRADE LOPO, brasileira, autônoma, RG. n.56087836-SSP/SP, CPF/MF. n. 900533205-06, e seu marido KLEBER 
DE JESUS LOPO, brasileiro, pastor, RG. n. 638218934-SSP/BA, CPF/MF. n. 893685335-04, casados pelo regime da 
comunhão parcial de bens, posteriormente à 27/12/1977, residentes na Rua Eugênio Burgos, n. 3, São Tome de Paripe, 
em Salvador/BA, que atendendo ao requerido por BANCO BRADESCO S/A., (prenotado sob n. 333.597) foi instaurado 
o procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da 
Alienação Fiduciária registrada sob n. 5, na matrícula n. 114.828, desta serventia, pela qual REGINA BONFIM 
ANDRADE LOPO e KLEBER DE JESUS LOPO, transmitiram-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta 
comarca: Rua Santa Izabel, n. 555, Apto n. 161, Torre A, Edifício Essence, Condomínio Residencial Fatto Quality Vila 
Augusta, Vila Augusta, Guarulhos/SP. Com o intuito de proceder à intimação pessoal dos devedores, foram efetuadas 
diligências nos seguintes endereços: a-) Rua Santa Izabel, n. 555, Apto n. 161, Torre A, Edifício Essence, Condomínio 
Residencial Fatto Quality Vila Augusta, Vila Augusta, Guarulhos/SP, CEP: 07023-022 (no próprio imóvel transmitido em 
alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador haver obtido informações no local que: o Sr. Kleber de Jesus Lopo e 
a Sra. Regina Bonfim Andrade Lopo, não residem no endereço indicado, e que o imóvel encontra-se vazio livre de 
pessoas e objetos, estando os destinatários em local incerto e não sabido. Conforme informações prestadas pela Sra. 
Daniele Martins, que se apresentou como porteira do condomínio (certidões de fls. 21 e 29); b-) Rua Eugênio Burgos, n. 
3, São Tome de Paripe, Salvador/BA- CEP: 40800-240 (no endereço dos devedores constante no registro aquisitivo), 
tendo o escrevente notificador do CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DE SALVADOR-BA, certificado haver obtido informações no local que: os destinatários 
mudaram-se e não mais residem neste endereço, estando os mesmos em local ignorado, incerto e inacessível. 
Conforme informações prestadas pelo Sr. Zeferino do Nascimento, que se apresentou como proprietário do imóvel 
(certidões de fls.37 e 45). Diante desse quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital dos devedores: 
REGINA BONFIM ANDRADE LOPO e KLEBER DE JESUS LOPO, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, 
redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu 
representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo 
serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá 
a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro 
de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da 
ultima publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 50, 51  e 52. Assim, pelo presente, 
ficam os referidos fiduciantes (REGINA BONFIM ANDRADE LOPO e KLEBER DE JESUS LOPO), intimados para que, 
NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias 
consecutivos, compareçam ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de 
Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), 
para quitarem o seu débito para com o credor fiduciário e proprietário supra, que em 03/06/2019 perfazia o valor de R$ 
129.176,58 (cento e vinte nove mil, cento e setenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos), corresponde ao principal 
(prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor 
acima: a) As prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a 
atualização entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada pelo exequente, que 
encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento executório administra-
tivo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramencionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém 
possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação deste Município. Guarulhos, 
05 de junho de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial 

CNPJ 63898035/0001-00

Sindicato dos Feirantes do Munícipio 
de Guarulhos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Feirantes do Município de Guarulhos, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Associados deste Sindi-
cato em gozo de seus direitos sindicais para participarem da ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 24 de junho de 2019, às 9h, na Rua 
Caraguatatuba, 121, Vila Rachid, Guarulhos, em primeira convocação com a 
presença da maioria dos associados ou uma hora após, em segunda convocação, 
com qualquer número de associados presentes, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA: Prestação de contas da Diretoria Executiva referente ao exercício 
de 2018.

Guarulhos, 11de junho de 2019
HELIO MASSAAKI TERUIA - Presidente

O primeiro Lopes Supermercado foi inaugurado em 
Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, em 
1974. Hoje são 30 lojas no Estado. A rede tem mais de 400 
produtos com a marca Lopes, gera 3.500 empregos diretos 
e atende cerca de 20 milhões de clientes por ano.

O Cartão Lopes, que pode ser solicitado no site ou pelo 
telefone (11) 2423-2886, traz uma série de vantagens para 
o consumidor. Além de economizar com ofertas exclusi-
vas, o cliente ainda tem condições especiais de parcela-
mento.

O aplicativo Meu Desconto Lopes, com download gra-
tuito para IOS e Android, oferece ofertas exclusivas, com 
descontos de até 50%. A rede tem canais de relacionamen-
to no Instagram, Facebook e YouTube.

Canais de relacionamento

antenado e conectado. Im-
plantamos a compra online 
e queremos estar mais próxi-
mos, por isso investimos em 
entender as necessidades e 
atender as expectativas des-
se consumidor que anseia 
por serviços diferenciados, 
valorização do seu tempo e 
conexões reais”, diz Fabiana.

A marca ainda prepara 
outras ações relacionadas 
com o seu posicionamento, 
entre elas o lançamento de 
um novo conceito de loja, 
que foi pensando em todos 
os pontos de contato com o 
cliente para oferecer uma ex-
periência de compra diferen-
ciada e acolhedora.
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      Mais de 300 mil pessoas receberam 
orientações sobre segurança no trânsito durante o 
movimento internacional Maio Amarelo, criado para 
conscientizar as pessoas sobre o grande número 
de mortes nas vias das cidades de todo o mundo. A 
atividade foi coordenada no município pela Prefeitura 
de Guarulhos que realizou diversas ações educativas 
e fiscalizatórias em prol da conscientização da 
segurança viária e da redução dos acidentes e 
feridos no trânsito. Ao todo, foram mais de 30 ações 
desenvolvidas pela Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU) e o Grupo de Segurança 
Viária, que contaram com equipe lúdica em 
cruzamentos da cidade, interagindo com pedestres 
e condutores; duas blitze integradas de fiscalização 
da Lei Seca; Café na Passarela da rodovia Presidente 
Dutra, para incentivar a travessia segura; reserva 
de vagas em shopping, para reforçar o respeito 
às vagas exclusivas; orientação em terminais de 
ônibus; Comando Saúde, que abordou condutores de 
transporte de cargas nas rodovias com orientações 
e exames de saúde preventivos; check-up preventivo 
em automóveis e motocicletas; blitze educativas 
para motociclistas; e palestras em unidades de 
saúde, universidades e igrejas.

      Estudantes de cursos técnicos matriculados 
no Instituto Natasha Franco Vieira, no Cocaia, 
receberam na sexta-feira (07), palestras 
explicativas sobre ações da Prefeitura para 
promover conscientização ambiental e fomentar 
ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo 
em Guarulhos. Na atividade, a divisão técnica de 
Educação Ambiental da Secretaria de Serviços 
Públicos apresentou o Programa Lixo Zero. Já o 
departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação 
as SDCTI, detalhou a Semana do Conhecimento, 
evento que mobiliza alunos do ensino infantil, 
básico, médio, técnico, universitários e 
empreendedores. Com o tema Bioeconomia: 
Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento 
Sustentável, na edição deste ano a Semana do 
Conhecimento será realizada seguindo diretrizes 
do Programa Lixo Zero, visando a sustentabilidade 
do evento. Sobre a Semana do Conhecimento, os 
alunos foram estimulados a participar inscrevendo 
projetos para a Feira de Ciências e Engenharia de 
Guarulhos FECEG. As inscrições seguem até 02 
de setembro, por meio do endereço eletrônico: 
https://semanadoconhecimento.guarulhos.sp.gov.
br/2019.

ANOTE

O sucesso está aberto para todos, 
temos que ter a mentalidade da 
vitória enraizada na nossa cabeça

Venho algum tempo estudando os 
mindsets (mentalidades). E vejo que 
todos nós podemos ser ou ter qualquer 
tipo de sucesso que a natureza humana 
aprove. Mas normalmente percebemos 
que existem muitas pessoas frustradas 
em diversas áreas da vida. Vai de um re-
lacionamento até conseguir emagrecer. 
Percebi que as pessoas que tem êxito na 
sua atividade, tem um diferencial que 
determina o sucesso do fracasso. E esse 
diferencial são os “porquês”. 

Os “porquês” são os motivos reais 

que o seu cérebro entende que vale 
a pena o sacrifício. E as vezes, o cére-
bro nem os enxergam como sacrifício, 
devido ao engajamento profundo em 
relação a esse real motivo. Essa força 
ocorre, devido a nossa natureza seden-

tária, sempre querendo nos deixar em 
momentos de não esforço, fazendo que 
não encaramos os nossos obstáculos. 
Agora quando temos esses motivos (os 
porquês) bem definidos, eles são utili-
zados como uma alavanca, que faz tirar 
as pessoas do seu estado de inércia e di-
recionar para o sucesso.

Quando vemos um atleta cheio de 
dor dizendo que vai fazer mais uma se-
rie de exercício, sabemos que na mente 
dele está cravado o valor da medalha de 
ouro (o primeiro lugar), quando uma 
bailarina fica mais uma hora treinan-
do, entendemos que esse esforço é para 
que no dia do espetáculo saia tudo per-
feito (esse é o porquê dela). 

Sendo assim, quando aquela voz do 
fundo da sua cabeça disser para você 
não fazer o que é necessário, responda: 
Estou fazendo isso porque.... essa é mi-
nha meta!

O sucesso está aberto para todos, 
temos que ter a mentalidade da vitória 
enraizada na nossa cabeça. Estar claro 
os “porquês” de se preparar e tentar e 
tentar e tentar... Muitos especialistas 
dizem que a persistência, com plane-
jamento é a receita certa para chegar 
mais próximo do sucesso.

Agora que já conhecemos a receita 
básica, mude seu mindset (mentalida-
de) e comece agora a traçar sua rota 
para o sucesso. Arregace as mangas da 
sua camisa, com o seu “porquê” forma-
tado na sua cabeça e vai com tudo. Nem 
a dor e nem nada vai fazer efeito para 
uma pessoa determinada, uma pessoa 
determinada vai fazer o que for preciso 
para realizar os seus sonhos.

Mãos a obra e boa sorte!

A fantástica 
mentalidade do 
sucesso

PONTO
DE VISTA

Empresário e palestrante, sócio 
da agência Kamguru e Lima & 
Sousa Contabilidade e criador 
do Blog e Página no Facebook - 
Universidade do Sucesso

VITINHO KAMGURUVENDA VENDA LOCAÇÃO
APTO – 

PROX SHOPING MAIA –
 R$ 275.000 (VAGO) – 

REF - 0
3 – DORMTS 1 SUITE, SALA 

2 AMBS COM SACADA, 
AREA DE LAZER COMPLETA 

A/C – FINANC/FGTS

APTO – PROX CARREFOUR 
– R$ 185.000 (VAGO) – 

REF - 0
2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 1 VAGA, ELEVADOR, 

PORT 24 HORAS 
A/C – FINANC/FGTS

 CASA TERREA –

 CONTINENTAL I - 

R$ 270.000 – REF - 12

2 - DORMTS, SALA, COZ, 2 

VAGAS, EDICULA 

A/C – FINANC/FGTS

APTO – PROX SHOPPING 

INTERNACIONAL –

 R$ 1.100 – REF -07

2 DORMTS, SALA, COZ, 

LAV, COM PLANEJADOS, 

2 VAGAS

APTO – PICANÇO –

 R$ 165.000 (REFORMADO) 

– REF - 04

1- DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO – VILA ROSALIA – 
R$ 290.000 - (VAGO) –

 REF - 04
2 – DORMTS, 1 SUITE, SALA 
2 AMBS COM SACADA, 2 
VAGAS, AREA DE LAZER 

COMPLETA
A/C – IMOVEL DE MENOR 

VALOR

APTO – PROX SHOPPING 
MAIA – R$ 255.000 (VAGO) 

– REF 02
3 - DORMTS, 1 SUITE, SALA 
2 AMBS COM SACADA, 1 

VAGA 
A/C – FINAC/FGTS 

V CASA CONTINENTAL III 

– R$ 600 – 

REF 12

1 – DORMT, SALA, COZ

CASA - CONTINENTAL II – 

R$ 850.00 – REF - 12

2 – DORMTS, SLA, COZ, 1 

VAGA, LAVANDERIA 

CASA – PROX CLUB VILA 

GALVÃO – R$ 800 – REF 12

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA

APTO – COND ITALIA – 
GOPOUVA – R$ 200.000 

– REF 02
2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, AREA DE 
ALAZER, PORT 24 HORAS 

A/C – FINANC/FGTS

APTO – ATIVA (VL ENDRES) 

– R$ 1.600 – REF 07

3 DORMTS, 1 SUITE, SALA, 

COZ, 1 VAGA, AREA DE 

LAZER

LOCAÇÃO
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ÁRIES: Ante as atividades ocorridas no planeta de Vênus 
você poderá vir a ter um semblante bem mais destacado 
neste momento. 

TOURO: Os planos que você havia traçado para chegar 
aonde você tanto aguarda, irá mostrar a sua grande 
eficácia agora. 

GÊMEOS: De um semblante forte e jovem virá tudo 
o mais que poderá ir contra aquilo que lhe gerará um 
pouco mais de criatividade. 

CÂNCER: Algumas coisas indicarão que na seara daquilo 
que lhe é fundamental sentirá as coisas se desenvolve-
rem bem neste momento da sua profissão. 

LEÃO: As suas emoções irão retornar para você tudo 
aquilo que havia pensado de bom, mas não poderá 
permitir que as coisas viessem a lhe prejudicar. 

VIRGEM: Existirá alguns elementos importantes que 
gerarão coisas boas para você conseguir o que deseja, 
principalmente naquilo que você tem como mais simples.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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ECONOMISTAS

(?) de
terreno: a 
terrapla-
nagem

Cenário 
do filme

"Terror em
Silent Hill"

Biocom-
bustível

produzido
no Brasil

Operador
da gui-
lhotina

Coloca de
novo em
funcio-

namento

Sorteio be-
neficente
realizado
em igrejas

O sétimo
planeta do
Sistema

Solar

Roentgen
(símbolo)

Pedido
comum ao

fim de
shows

Grande
peixe do

litoral
brasileiro

Guimarães
Rosa,

escritor
mineiro

Armadilha
lógica

presente 
no sofisma

"Igual", em
"isóbaro"
(Gram.)

Grande
planície

"Vim, (?),
venci!", fra-
se de Cé-
sar (Hist.)

Moídos; 
amassados

Senhor
(abrev.)

Estado
natal 

de FHC
(sigla)

Funcioná-
rio de em-
baixadas

Calor
típico

de dias
nublados

Opõe-se 
a "d.C.",
em datas
históricas

Língua de-
rivada do
esperanto

"A Raposa e as (?)",
fábula de Esopo
Liga produzida 

pela CSN

Molusco 
comestível
dotado de
carapaça

Pontaria,
em inglês
"(?) Ching",

livro

Habitat 
da zebra
O valor

impreciso

Texto como
a trova

"Corpo" da
árvore

Popular
(abrev.)
Fita, em
inglês

Ave
pernalta

Tubérculo
também

conhecido
como ma-
caxeira e
mandioca

(?) Gordon, papel de
Gary Oldman na
trilogia de filmes 
sobre o Batman

Artigo que
expressa 
a opinião
dos donos 
do jornal
Um dos 

Sete Anões
(Cin.)

Observar;
reparar

Matéria-
prima da 

fabricação
de cami-
sinhas

Caldo de galinha

Profissionais
contratados pelo IPEA

Desgasta 
aos poucos

Nostál-
gicos

Página da
agenda

Nitrogênio
(símbolo)

3/aim — ido — iso. 4/íbis — tape. 5/látex. 6/savana. 8/pradaria.

LIBRA: Irá manter uma boa parte daquilo que você acre-
dita ser a manutenção do que te deixa muito feliz agora, 
porém com algumas coisas irrelevantes e sombrias .

ESCORPIÃO: Sua capacidade de notar detalhes quase 
imperceptíveis estará muito mais agudo agora, principal-
mente para aqueles que você desconfia. 

SAGITÁRIO: Com uma cara feia você tende a agir de for-
ma a deixar as coisas mais pueris lhe influenciar agora. Já 
as questões de tranquilidade serão muito boas agora. A

CAPRICÓRNIO: Pense em tudo o que for possível para 
você agora, assim não terá muitos problemas nesta atual 
situação. 

AQUÁRIO: Aquilo que você fizer estará marcado pelas 
questões mais imprevisíveis no atual momento, ante a 
sua constelação. 

PEIXES: Estará hoje para cantar e falar aquilo que for 
muito importante para você agora, assim terá uma 
melhor vida em sociedade.
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‘Chaves - Um Tributo Musical’ tem estreia 
marcada para agosto em São Paulo

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Os fãs do seria-
do Chaves, transmitido des-
de os anos 1980, pelo SBT, 
e mais recentemente pelo 
canal Multishow, poderão 
acompanhar um espetáculo 
em homenagem a uma das 
obras do artista mexicano 
Roberto Goméz Bolaños. 
Chaves - Um Tributo Musical 
teve a estreia marcada para 
o dia 23 de agosto, no Teatro 
Opus, no Shopping Villa Lo-
bos, em São Paulo.

Há mais de 45 anos em exi-
bição no México, Chaves é um 
case de sucesso mundial, com 
transmissões na Itália, França, 
Coreia do Sul, Colômbia, Chi-
le, Venezuela, Argentina, Peru, 
Panamá, Porto Rico e Estados 
Unidos. Só no Brasil, são 35 
anos de exibição.

Chaves - Um Tributo Mu-
sical é a primeira produção 
endossada e licenciada pelo 
Grupo Chespirito e pelo SBT. 
O roteiro é da diretora musi-
cal Fernanda Maia e a dire-
ção geral é de Zé Henrique 
de Paula. Ambos trabalha-
ram nos musicais Natasha, 
Pierre e o Grande Cometa de 
1812 e Urinal - O Musical.

A obra não se trata de um 
episódio de Chaves trans-
posto para os palcos, mas de 
homenagem com uma his-
tória inédita. Os produtores 
prometeram reproduzir fiel-
mente o cenário mais conhe-
cido da carreira de Bolaños: 
a Vila do Chaves. Para isso, 
contaram com a curadoria do 

próprio Grupo Chespirito e 
da emissora de Silvio Santos. 

Canções clássicas da sé-
rie e composições inéditas 
também farão parte do es-
petáculo. Os ingressos esta-
rão disponíveis para a venda 
a partir do dia 27 de junho 
pelo site e na bilheteria do 
Teatro Opus.

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 
97380-7685ANUNCIE AQUI 

97380-7685

Oportunidade

Dinheiro

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

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

PUBL. LEGAL
Esoterismo

MOLEZA DA SEMANA 
B. Vista 6x25, Ótimo Local 
2 dorms. + deps 2 vgs. 
+ edicula R$ 220. Mil. 
F.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

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
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
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

94745-7749
5583-2905

Relax

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

Máquina

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

MIKIE MESTIÇA  22A. 
Massagens,olhos azuis 
e bela. F.: 99025-
7977/96613-0558
BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
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.

VENDEDOR (A)
INTERNO

C/ EXPERIÊNCIA

p/ Distribuidora 
de auto peças 

situada em 
Guarulhos. Fixo, 
comissão VT e 
cesta básica. 
Interessados 
devem enviar 

CV para:
distribuicao.vagas@gmail.com

VENDEDOR (A)
INTERNO

S/ EXPERIÊNCIA

p/ Distribuidora 
de auto peças 

situada em 
Guarulhos. Fixo, 
comissão VT e 
cesta básica. 
Interessados 
devem enviar 

CV para:
distribuicao.vagas@gmail.com

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
MUDE JÁ 
Apto 2 dorms V. Rio  Só 
R$120 Mil. F.: (11) 2456-
3435
FINANCIAMENTO OK! 
Apto Próx. Shopping Maia  
Só R$220 Mil F.: (11) 
2456-3435
CASA (NOVA) 
PRIMAVERA 
2 Comôdos, Terreno 5x32 
R$ 90. Mil . F.: 2404-2620
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
GRANDE 
OPORTUNIDADE 
Terreno Plano,10 x 40  
R$ 160.Mil. Escritura 
Registrada. F.: 2467-3585/ 
2469-0108

SERRALHEIRO 
Soldador e Aj. Geral, Tratar 
c/ Gonçalves F.: 2414-2156
ADMITE-SE 
Pedreiro, ½ Oficial, 
Ajudante, Pintor e 
Telhadista. 2688-0872 
Horário Comercial.
EMP.DE MEDICINA DO 
TRABALHO 
Auxiliar de Enfermagem. 
F.: 4964-1222 - CV p/ 
deltamed@deltamed.
med.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

Solicito os familiares
 dos Falecidos 

  Nair Sposito Leite
  Lydia Barbosa da Silva 
  Inez Maria Pereira 
  Fabio de Araujo Cardoso
A Comparecer no 
cemitério São Judas 
Tadeu em Guarulhos –SP
Para realizar a exumação  

Vendas de imóveis residenciais 
crescem 9,7% no 1º trimestre

Casacor abre suas portas 
para convidados em SP

FOTO: DIOGO MOREIRA/DIVULGAÇÃO GOVERNO DE SÃO PAULO

DA REDAÇÃO - O mercado de 
imóveis residenciais apresen-
tou crescimento no País no 
primeiro trimestre, de acordo 
com pesquisa divulgada na 
semana passada pela Câma-
ra Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC). A pesqui-
sa considera dados de 23 capi-
tais e regiões metropolitanas.

Os lançamentos aumenta-
ram 4,2% no período de janeiro 
a março em comparação com 
o mesmo período do ano pas-
sado, totalizando 14 680 uni-
dades. Já as vendas somaram 
28.676 unidades, avanço de 
9,7% na mesma base de com-
paração. Com mais vendas do 
que lançamentos, o estoque de 

DA REDAÇÃO - A Casacor SP, 
mais completa mostra de arqui-
tetura, decoração, design e pai-
sagismo das Américas recebeu 
na semana passada convidados 
para o coquetel de inauguração 
de sua 33ª edição. Planeta Casa 
é o conceito da mostra em 2019, 
baseado na tendência de cada 
casa se tornar o universo par-
ticular do indivíduo. Com nove 
semanas de duração, renoma-
dos profissionais e jovens talen-
tos apresentam 75 ambientes 
exclusivos, em mais de 15 mil 
m² unindo afetividade, susten-
tabilidade e muita tecnologia.

O evento deste domingo 
contou ainda com a participa-
ção especial de um dos mais 
reconhecidos coreógrafos do 

imóveis caiu 8,6%, totalizando 
120.422 unidades. Desse total, 
24% são moradias na planta, 
47% em obras e 29% prontas. 

Considerando o ritmo atual 
das vendas, o estoque seria es-
coado em 13 meses. 

“Os números demonstram 

um crescimento lento, mas 
constante”, afirmou o presiden-
te da CBIC, José Carlos Martins, 
em entrevista à imprensa, re-
lembrando que o mercado vem 
ampliando os lançamentos e 
as vendas há vários trimestres 
seguidos.

país, Ismael Ivo, atual Diretor 
do Theatro Municipal de São 
Paulo. O dançarino escolheu a 
Casacor como palco para sua 
primeira e inédita apresenta-
ção na cidade de São Paulo 
desde seu retorno ao país, há 
dois anos, depois de 3 déca-
das vivendo entre os Estados 
Unidos e Europa. Intervenções 
Afetivas, tema da performan-
ce, é uma leitura do conceito 
da mostra que é Planeta Casa. 
Em duas apresentações, 8 bai-
larinos - entre eles, o próprio 
Ismael Ivo – trouxeram para 
o público presente uma coreo-
grafia exclusiva trabalhando a 
emoção e a relação das pessoas 
com o outro, com a casa e com 
os espaços onde habitam.
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