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Confira as dicas para 
saborear deliciosos 

bolos juninos 

Baixo índice de atendimento fez com que a concessionária despencasse no ranking geral das empresas com maior grau de insatisfação 
caindo da 22ª posição em 2017 para 33ª em 2018; EDP é a segunda empresa no segmento enérgico com maiores queixas Pág. 4

EDP não solucionou 72% das reclamações 
registradas junto ao Procon no ano passado

Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998
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Só nos primeiros 4 meses deste ano, foram mais de 11,2 mil 
intervenções de manutenção, diminuindo de 20% para 7,8% 
a taxa de falha da iluminação”, Mário Harada, diretor do DIPBovespa Dólar
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Dengue avança, e Guarulhos chega a 4.591 casos em 2019 Pág. 7

Até a semana passada, as ocorrências registradas no município indicavam 3.275 casos; nenhum óbito em decorrência da doença foi confirmado

Justiça determina 
circulação de 70% dos ônibus 

em horários de pico hoje
Pág. 6



2 Sexta-feira, 14 de junho de 2019
OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

BICHOS - A singularidade e importância dos animais mais minúsculos para a continuidade da vida na natureza
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Ontem foi o dia de entre-
vistar Peterson Ruan no pro-
grama Espalha Fatos da TV 
Guarulhos. Ele é um dos prin-
cipais integrantes do primei-
ro time do prefeito. Começou 
como Secretário de Finanças, 
no cargo logo no primeiro 
dia do mandato de Guti, há 
dois anos e meio. Falou do 
“espanto” que sofreu quando 
confrontado com as dívidas 
deixadas pela administração 
anterior. Era um rombo de 
sete bilhões de reais. Falou 
da ginástica em administrar 
os compromissos financeiros, 
enxugar a máquina com a ex-
clusão de centenas de cargos 
em comissão, entre outras 
providências “pra fazer a coi-
sa andar”.

Ruan agora é considera-
do o “primeiro ministro” de 
Guti. Acaba de assumir a Se-
cretaria de Governo. Nossa 
conversa aconteceu num dia 
atribulado. Véspera da greve 
geral prometida pelas cen-
trais sindicais contra a refor-
ma da previdência que que-
rem “parar o país”.

A preocupação, aqui em 
Guarulhos, é com o transpor-
te público. Não temos metrô 
e, se os ônibus pararem, vai 
ser o caos. O secretário disse 
que tudo estava sob controle, 
pois tinha a garantia de que, 
pelo menos 70 por cento do 
transporte estaria funcionan-
do no horário de pico. Não 
senti muita firmeza, mas va-
mos esperar. E torcer para 
que a vida do guarulhense, 
principalmente o da periferia, 
não seja tão afetada. É nes-

sas horas que cidades como 
Guarulhos e São Paulo não 
sentem diferença. Nossas di-
ficuldades aqui se repetem lá. 
E vice-versa.

 
O estádio do Flamengo
Uma notícia importante 

dada pelo secretário de go-
verno foi anunciar a intenção 
da Prefeitura em ter de volta 
o Estádio Municipal Antônio 
Soares de Oliveira, hoje sob 
a custódia da A.A. Flamengo, 
uma das agremiações mais 
antigas da cidade. Wilson Al-
ves David, velho amigo, com-
pletaria: “Desde 1954, com 
tantas glórias e tradições...”  

Pois bem. Para ter poder 
de investimento no estádio, 
conhecido como o campo 
do Flamengo, no Jardim 
Tranquilidade, e realizar a 
necessária reforma não só 
na arquibancada, interditada 
por problemas de segurança, 
mas em outras dependên-
cias do complexo conhecido 
como “campo do Flamengo”, 
o poder público precisa tê-lo 
de volta.

É aí que mora o perigo. Vai 
ter gritaria. “Isso vai, mas é o 
único jeito. A Prefeitura não 
pode investir numa proprie-
dade onde não tem a posse.”

No fundo, há uma briga 
porque o time adversário, 
o E.C. Guarulhos, quer tam-
bém o estádio. É justo, pois 
em termos de importância, 
os dois estão parelhos. Dis-
putam a mesma divisão de 
profissionais da Federação, a 
segunda, e querem chegar à 
primeirona.

CAUSOS 
E CAUSAS

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

cisa cumprir as promessas de campanha de 
Márcio França, o Governador Doria anunciou 
o cancelamento do Ame Mais, uma espécie 
de hospital-dia que o Governo do Estado 
tem em diversas cidades da grande São Pau-
lo e interior paulista. Ocorre que o Ame Mais 
não é uma promessa de Marcio França que 
apenas assinou sua implantação, mas um an-
tigo compromisso do ex-Governador Geral-
do Alckmin com a cidade de Guarulhos. Por 
fim, resta lembrar que as obras do Hospital 
da Mulher, ao lado do JJM, estão praticamen-
te prontas, faltando as instalações e, ao que 
parece, não terá o apoio de João Doria para 
iniciar suas atividades, até agora insensível 
aos problemas de Guarulhos.

Confronto desnecessário
Se a intenção da empresária Fran Correa 

era demonstrar o prestígio que goza pe-
rante o Governo de São Paulo, amiga que 
é de João Doria, se fazendo presente em 
audiência que o Prefeito Guti e o Deputa-
do Estadual Jorge Wilson tiveram com o 
Secretário de Transportes Alexandre Baldy, 
certamente que conseguiu, entretanto, sua 
deselegância (ou seria inconveniência?) em 
não respeitar a agenda de seus adversários 
políticos sem qualquer comunicação que 
estaria no evento, tornando clara a intenção 
de confronto, pode lhe render dores de ca-
beça em suas pretensões de candidatar-se 
à prefeitura de Guarulhos, posto que entrou 
na linha de tiro do Xerife, que mantém seu 
programa na TV Record, a mesma emissora 
que nas últimas eleições exibiu longa repor-
tagem acerca das obras do Rodoanel, cujo 
noticiário tinha como protagonista a em-
presária e a supervalorização dos terrenos 
desapropriados para a construção daquela 
rodovia, fato ainda não esquecido pelo cida-
dão guarulhense.

De juiz a justiceiro, de herói a vilão
Se forem confirmadas as conversas pu-

blicadas pelo site “The Intercept Brasil” 
entre o Ministro Sérgio Moro e o Procura-
dor Federal Deltan Dallagnol, cujo teor dos 
diálogos apontam para a imparcialidade 
do ex-juiz na condução dos processos da 
Operação Lava Jato, certamente que sua 
figura sairá bastante manchada deste epi-
sódio, pois sua indevida intromissão nos 
trabalhos da acusação poderá resultar na 
anulação dos processos em sua totalidade, 
trazendo consequências jurídicas sem pre-
cedentes para o judiciário, dentre as quais a 
imediata liberdade do ex-Presidente Lula e 
até mesmo a possibilidade deste vir a can-
didatar-se a qualquer cargo público, posto 
que todas as condenações desapareceriam 
com a eventual declaração de nulidade por 
suspeição judicial, cuja hipótese é admitida 
pela comunidade jurídica.

Governador “ame mais” Guarulhos
O Governador João Doria caminha aber-

tamente contra os interesses do guarulhen-
se, primeiro anunciou a ampliação do metrô 
somente até o bairro da Penha, desprezando 
o projeto que o traria de imediato até Gua-
rulhos, mas que depois da pronta reação 
do Prefeito Guti, que defende outra frente 
de trabalho para o trecho Penha-Guarulhos, 
desconversou dizendo que a cidade seria 
tratada numa outra oportunidade (quan-
do?); agora, sob os argumentos que não pre-
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EDP não solucionou mais de 70% das reclamações 
registradas junto ao Procon no ano passado

Guarulhos avança na prestação de serviço e modernização da iluminação pública Prefeitura e Sabesp discutem descontos 
na tarifa de água de entidades públicas

DA REDAÇÃO - Em todo o ano 
passado a EDP, distribuidora de 
energia elétrica, não solucionou 
72% das demandas apresen-
tadas por seus clientes junto a 
Fundação Procon-SP. De acor-
do com dados do órgão, das 217 
reclamações registradas apenas 
60 foram devidamente atendi-
das pela empresa.

O baixo índice de atendi-
mento fez com que ela des-
pencasse no ranking geral das 
empresas com maior grau de 
insatisfação caindo da 22ª po-
sição em 2017 para 33ª no ano 
passado. Além disso, a EDP é a 
segunda empresa no segmento 
enérgico com maiores reclama-
ções, atrás apenas da Enel, que 
distribui energia para a capital, 
que figura na 6ª colocação, com 
958 reclamações, sendo 77% 
não solucionadas. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/EDP BANDEIRANTE

Atualmente a empresa atua 
em 28 municípios do estado de 
São Paulo, especificamente nas 
regiões do Alto do Tietê, Vale 
do Paraíba e Litoral Norte. So-
mando aos clientes do Estado 
do Espírito Santo, a EDP atende 
cerca de 3,4 milhões de clien-
tes.

Em nota, a EDP informou 
que atua de forma preventiva 
para identificar as causas das 
solicitações registradas, e re-
duzi-las por meio de melhorias 
em seu processo de prestação 
de serviços. A empresa reforça 
que todas as reclamações são 
tratadas com prioridade, se-
guindo as normas regulatórias 
da Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel). Além disso, 
acrescentou que busca a exce-
lência no atendimento aos seus 
clientes e, no último ano, in-

vestiu mais de R$ 300 milhões 
na ampliação, modernização e 
manutenção da rede elétrica na 
área de concessão em São Pau-
lo; além de expandir ferramen-
tas para facilitar a comunicação 
com seus consumidores.

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
F.: 2497.1822    2451.0937

Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009

Entre os anos de 2016 e 2018, a Coordenadoria de Pro-
teção e Defesa do Consumidor – Procon Guarulhos, re-
cebeu 1.532 reclamações de guarulhenses. Somente neste 
ano 168 queixas já foram registradas junto ao órgão.

De acordo com o Procon Guarulhos em 2016 foram 
contabilizadas 769 reclamações abertas, com o total de so-
lução de 50,2%; no ano seguinte foram 363 reclamações 
abertas com o total de solução de 64,74%; e em 2018 um 
total de 400 reclamações abertas com o total de solução de 
68%. Segundo o órgão, entre as principais queixas estão o 
ressarcimento de prejuízos em virtude de queima de apa-
relhos e acordos de dívidas.

A cidade convive há anos com as constantes quedas de 
energia que afeta todas as regiões. No Centro, por exem-
plo, comerciantes relatam problemas constantemente. 
Outra reclamação diz respeito a demora na realização de 
atendimentos. Em fevereiro, a região da Vila Moreira ficou 
mais de 40 horas sem energia após as fortes chuvas que 
caíram no município. Outros bairros também amargaram 
prejuízos devido à queda de energia.

DA REDAÇÃO - Guarulhos conta 
com mais de dois mil quilô-
metros de vias públicas ilumi-
nadas, num total de 66.837 lu-
minárias instaladas. Segundo 
informações da prefeitura, des-
se total, mais de 1.700 instala-
ções são novas. Só em 2019 fo-

DA REDAÇÃO - Assessores da Sa-
besp e representantes de secre-
tarias municipais da prefeitura 
se reuniram ontem para esta-
belecerem as ações necessárias 
para adesão ao Programa de 
Uso Racional da Água - Pura, 
voltado à concessão de descon-
to da tarifa para entidades pú-
blicas como contrapartida ao 
alcance das metas de economia 
de água. Além disso, também 
foram discutidas as projeções 
da empresa para a cidade e a 
Tarifa Social.

Os analistas Edson Geral-
do Souza e Samuel Camargo 
apresentaram métodos de con-
servação dos recursos hídricos, 
através de ações tecnológicas e 
mudanças culturais. “É preciso 
ter um controle, vamos traba-
lhar na estruturação dos próxi-
mos passos para contribuir com 
a economia e o meio ambiente, 
sejam tais ações de curto ou lon-
go prazo”, afirmou Souza.

Aproximadamente um mi-
lhão de habitantes de Guaru-
lhos já não sofrem mais com 

Em três anos, órgão recebeu 1,5 mil 
queixas de guarulhenses

o rodízio de água, que deve 
acabar completamente até o 
final do ano. Para os técnicos, 
conscientizar os funcionários e 
a população sobre os impactos 
do aumento da distribuição de 
água é fundamental à garantia 
de qualidade de vida. “Nossos 
estudos apontam que vamos 
conseguir acabar com o rodí-
zio. Porém, juntos, conquistare-
mos mais ainda, sozinhos não 
andamos. Por isso essa reunião 
é tão importante: aqui alinha-
mos as ideias em conjunto”, 
concluiu Camargo.

Os resultados positivos não 
aumentaram a tarifa cobrada à 
população, que permanece em 
R$ 43,46 para imóveis residen-
ciais que gastarem até 10 m³ de 
água em um mês. No entanto, 
para incentivar o engajamento 
da população de baixa renda, 
em seis meses a Sabesp já levou 
a Tarifa Social a cerca de 6 mil 
famílias guarulhenses. Para 
mais informações, acesse o site 
da Sabesp: http://site.sabesp.
com.br.

ram cerca de 400, beneficiando 
bairros como Taboão, Pimen-
tas, Jardim Fortaleza, Geraldo 
Teixeira (Cabuçu), Cumbica, 
Mikail, Jardim Fátima, São 
João, Jardim Fortaleza, Jardim 
Okuyama, Invernada, Ponte 
Alta, entre outros.

Neste ano, o Departamen-
to de Iluminação (DIP) da 
Secretaria de Obras iniciou a 
modernização das luminárias 
das vielas da cidade, substituin-
do as tradicionais lâmpadas 
amarelas de vapor de sódio 
de 100W por LED de 30W, o 
que proporcionará uma eco-
nomia de energia de mais de 
70%. Outra vantagem é que as 
luminárias de LED são mais 
resistentes a vandalismo e têm 
vida útil estimada em 10 anos. 
A expectativa é que até o final 
do ano todas essas vias sejam 
modernizadas.

“O acesso à manutenção 
tem sido facilitado com a im-
plantação do call-center em 
parceria com a concessionária 
EDP Bandeirante, bem como 
o trabalho da operação Projeto 
Bairro, que executa manuten-
ção em bloco em diferentes re-
giões. Só nos primeiros quatro 
meses deste ano, foram mais 
de 11,2 mil intervenções de ma-
nutenção, diminuindo de 20% 
para 7,8% a taxa de falha da ilu-
minação”, afirmou o diretor do 
DIP, Mário Harada.
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Justiça determina que 70% dos ônibus 
municipais circulem no horário de pico

Ouvidoria da GCM passa a 
atender no Jardim Bom Clima

LUCY TAMBORINO - O Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) 
determinou que, em caso de 
realização da greve, os servi-
ços de transporte público por 
ônibus sejam assegurados em 
70% durante os horários de 
pico, compreendidos das 5h às 
10h e das 17h às 20h, sob pena 
de multa diária de R$ 100 mil. 
A medida foi confirmada pela 
Guarupass/Guaruset. 

A entidade afirmou que en-
caminhou ao TRT, na última 
quarta-feira (12), um pedido 
de tutela cautelar oficializan-
do a solicitação de garantia de 
serviço mínimo à população. 
Além de 70% dos ônibus no 
horário de pico, a decisão do 
tribunal determina que nos 
demais períodos do dia sejam 
assegurados 50% do serviço de 
transporte público.

A Guarupass/Guaruset rei-
terou ainda que, embora o di-

DA REDAÇÃO - Órgão que tem 
por responsabilidade fiscali-
zar, investigar, auditar e propor 
políticas de qualificação e ca-
pacitação dos guardas civis, a 
Ouvidoria da Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) de Guarulhos 
mudou de endereço e agora 
atende na praça Ranieri Testae.

A mudança aconteceu de-
pois da saída da Base da PM 
da praça, por determinação do 
alto comando da Polícia Militar 
que quer mais homens no po-
liciamento das ruas. Com a de-
sativação, a população ganhou 
reforço no patrulhamento com 
mais 12 policiais e seis viaturas, 
possibilitando a expansão da 
segurança para mais 30 bairros.

Uma parceria entre GCM e 
PM transformou a praça Ranie-
ri num ponto de estacionamen-
to, espécie de área de interesse 
de Segurança Pública, que 
conta todos os dias em perío-
dos distintos, com o serviço da 

FOTO: LUCY TAMBORINO

reito de greve esteja previsto no 
artigo 9º da Constituição Fede-
ral, deve ser exercido com res-
ponsabilidade, principalmente 
nas atividades caracterizadas 
como essenciais e indispensá-
veis como no transporte coleti-
vo de passageiros.

Ainda a Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Ur-
bana (STMU) afirmou que 

Base Móvel Comunitária, duas 
viaturas de patrulhamento da 
Polícia Militar e uma da GCM.

Com a mudança da Ouvido-
ria, a proposta é resgatar uma 
iniciativa da PM, chamada Pro-
grama Vizinhança Solidária, 
não só no Jardim Bom Clima, 
mas também em outras ins-
petorias da GCM na cidade. O 
programa consiste num con-
junto de ações que busca, por 
meio de atitudes de prevenção, 
melhorar a segurança pública 
e incentivar a comunidade a 
colaborar com o policiamento. 
Os moradores são incentivados 
a criarem grupos de comuni-
cação (WhatsApp) para saber 
tudo que acontece na rua e 
no entorno. Também são rea-
lizadas palestras com dicas de 
segurança para quando as pes-
soas estiverem saindo de casa 
ou viajando, utilizando caixas 
eletrônicos, recebendo visitas 
técnicas, entre outras coisas.

para evitar maiores prejuízos 
à população será realizado, em 
caso de paralisação, um Plano 
de Atendimento entre Empre-
sas de Transporte em Situação 
de Emergência (Paese), que já 
foi adotado com sucesso na 
última greve de maio. Ao todo 
são 66 linhas municipais que 
servem, diariamente, 367 mil 
passageiros.
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PRECISA-SE
 

COSTUREIRA/GUARULHOS
PARA TRABALHAR COM CAMISETAS

EMPRESA LOCALIZADA EM GUARULHOS

      
HORÁRIO DE TRABALHO: 
SEG Á SAB – 6H ÀS 14H (CAFÉ DA MANHÃ + BENEFICÍOS)

SEG A SAB – 14H ÀS 22H (CAFÉ DA TARDE + BENEFICÍOS)

 

INTERESSADOS LIGAR NO RH : 
(FALAR COM JÉSSICA)

(11) 2229 1241 /     (11) 9 7450 3971 

BENEFÍCIOS: CAFÉ DA MANHÃ, CAFÉ DA 
TARDE, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE 
TRANSPORTE , CONVÊNIO MÉDICO, 
CONVÊNIO ODONTOLOGICO E PREMIAÇÃO 
POR PRODUÇÃO.   

Favor entrar em contato somente
de 2ªa 6ª das 9hr as 18hr

EXPERIÊNCIA COM AS MÁQUINAS OVERLOQUE , 
GALONEIRA OU PONTO CORRENTE  PARA 
EMPRESA DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS . 

VAGAS APENAS P/ COSTUREIRAS

Número de casos de dengue dispara e 
Guarulhos chega a 4.591 registros em 2019

Câmara aprova nova 
lei para o programa 
Família Acolhedora

Comissão de Inquérito 
se reúne com 
procuradores municipais 

MAYARA NASCIMENTO - O núme-
ro de casos de dengue dispa-
rou na cidade. De acordo com 
o balanço divulgado ontem 
pela Secretaria da Saúde, já 
foram confirmados entre ja-
neiro e junho deste ano um 
total de 4.591 casos no muni-
cípio. Até a semana passada, 
os registros confirmados de 
dengue em Guarulhos in-
dicavam 3.275 casos. Até o 
momento nenhum óbito em 
decorrência da doença foi 
confirmado.

Em todo o Brasil, o número 
de casos prováveis de dengue 
é cinco vezes maior do que no 
mesmo período do ano ante-
rior, num total de 965,04 mil. 
O estado de São Paulo teve 
mais de 320 mil casos prová-
veis de dengue até o fim de 
maio de 2019 - enquanto nes-
te momento do ano passado 
eram pouco menos de 9 mil.

A Secretaria de Saúde está 

LUCY TAMBORINO - Os vereadores 
aprovaram ontem uma nova lei 
que dispõe sobre o programa 
Família Acolhedora em Guaru-
lhos. O texto, que foi aprovado 
em primeira votação, revoga a 
antiga lei de 2009 e institui o 
subsídio financeiro de R$ 1.000 
(mensais) por criança. Para pas-
sar a ter força de lei é necessário 
que o projeto seja aprovado em 
uma segunda votação na Casa 
de Leis e, em sequência, seja san-
cionado pelo prefeito Guti.

O subsídio financeiro deve-
rá ser de R$ 1.000 para as duas 
primeiras crianças e passar para 
R$ 250 a partir da terceira. Com 
exceção de grupo de irmãos, as 
famílias acolhedoras poderão 
atender somente uma criança 
por vez. O programa busca ofe-
recer alternativa de espaço prote-
gido à criança que tiveram seus 
direitos ameaçados, violados ou 
estão situação de risco, em cará-
ter provisório e excepcional

DA REDAÇÃO - A Comissão Es-
pecial de Inquérito (CEI) que 
analisa a possibilidade de ter 
havido ilegalidades na base de 
cálculo do ISSQN, envolvendo 
cooperativas da área médica da 
cidade, recebeu dois procurado-
res municipais ontem.

Rafael Prandini e João Ri-
cardo da Mata afirmaram que 
foi elaborada uma manifesta-
ção por meio de Processo Ad-
ministrativo que tramita na 
Prefeitura, defendendo a revo-
gação da restrição da base de 
cálculo dos referidos impostos. 
O documento foi entregue à co-
missão para análise.

A CEI também decidiu, 
após sugestão do relator Dr. 
Eduardo Carneiro (PSB), solici-
tar ao Executivo os lançamen-
tos de ISSQN cobrados das em-
presas que foram beneficiadas 
com o decreto, no período de 12 
meses antes e 12 depois da data 
em que este entrou em vigor.

FOTO: LUCY TAMBORINO

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 Con-
trole de Zoonoses (CCZ).

É importante que a popu-

lação faça vistorias constan-
tes em suas casas e no bair-
ro para eliminar toda água 
parada, lembrando que os 
criadouros podem estar em 
tampas de garrafas, garrafas 
vazias, ralos e vasos sanitá-
rios sem uso frequente, ban-
deja da geladeira, ar condicio-
nado e filtros de parede.
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       Um novo Posto de Atendimento Bancário (PAB) 
do Banco Bradesco foi inaugurado no Paço Municipal 
(avenida Bom Clima, 91 - Bom Clima) nesta quinta-feira 
(13), com o objetivo de ampliar a acessibilidade dos 
servidores municipais e da população que vive e trabalha 
na região. O prefeito Guti prestigiou a solenidade e falou 
sobre os retornos positivos dos servidores municipais 
e o atendimento prestado desde que migraram suas 
folhas de pagamento para o Bradesco recentemente. 
“Parabenizamos os funcionários que vão colaborar 
no dia a dia dessa unidade e todos que contribuem 
para desenvolver um serviço que busca tratar com 
dignidade o cidadão guarulhense. É muito gratificante 
ouvir dos trabalhadores que foram bem acolhidos em 
suas agências”, agradeceu Guti. O PAB irá funcionar 
de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h, e conta com 
quatro máquinas de autoatendimento, dois guichês e um 
gerente exclusive

      Na manhã desta quarta-feira (12) o secretário 
de Assuntos para Segurança Pública de Guarulhos, 
Gilvan Passos, participou de solenidade promovida 
pelo governo paulista em homenagem aos 
integrantes das polícias Civil, Militar e Técnico-
Científica pelo destaque e bom desempenho 
em ocorrências no último mês. A entrega de 
certificados do Policial Nota 10 aconteceu no 
Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, e contou 
com a presença do governador João Doria e do 
secretário da Segurança Pública, general João 
Camilo Pires de Campos. Na oportunidade, uma 
equipe da Polícia Civil de Guarulhos também foi 
homenageada. A condecoração foi dada pela 
identificação e prisão do autor do duplo homicídio 
ocorrido em Guarulhos, quando um homem matou 
a filha e a enteada e fugiu após o crime, tendo sido 
detido pela equipe em Santos. 

ANOTE

Quando o jogo de xadrez 
termina, rei e peões voltam 
para a mesma caixa

“Tudo está no seu lugar, graças a 
Deus. Não devemos esquecer de dizer 
‘graças a Deus’”. Os primeiros versos 
da música de Benito di Paula tradu-
zem o nosso principal sentimento 
em relação ao Criador e à Vida: Gra-
tidão! Dar graças significa agradecer 
fervoramente, com o coração repleto 
de alegria e de reconhecimento pelo 
que somos, pelo que temos e, tam-
bém, por aquilo de que nós somos 
frequentemente poupados. 

A Gratidão é a maior de todas as 
virtudes, e é fator que distingue o 
seu praticante como ser dotado de 
Inteligência Espiritual. Em tempos 

de crise (oportunidade de cresci-
mento) moral, ética e econômica 
somente agradecer sinceramente 
por todas as bênçãos recebidas po-
derá unir a atual civilização. Nós 
dependemos da fraternidade alheia, 
a cada milésimo de segundo. Somos 
todos um. Afinal, quando o jogo de 
xadrez termina, rei e peões voltam 
para a mesma caixa.

Na terça-feira, 11, eu vivi dia me-
morável pelo qual sou imensamente 

grato. Tudo começou na hora do al-
moço, período no qual eu pude des-
frutar da agradável companhia dos 
amigos Daniel e Benê. Eles pronun-
ciaram palavras de incentivo para 
que eu prossiga a minha trajetória 
como cidadão guarulhense. Aliás, 
eu nunca estive tão motivado a ser 
útil a minha cidade quanto estou 
hoje. Muito obrigado a você, que 
fica feliz por saber disso.

Mais tarde, no consultório mé-
dico, o Dr. Arlindo Ferroni Júnior 
abriu largo sorriso ao analisar os 
meus números, obtidos por meio de 
exame de sangue. “Você está mui-
to bem e seus valores de glicose e 
de triglicérides são normais. Para-
béns!”, afirmou. Segundo o endocri-
nologista, os hábitos de caminhar 
logo cedo e de comer somente o 
necessário, com sabedoria, são de-
cisivos na manutenção da saúde de 
menino. Gratidão, doutor!

À noite eu me dirigi ao Buffet 
Venturi, no Gopoúva, a fim de pre-
senciar a Festiva de Posse da Direto-
ria do Rotary de Guarulhos Sul. Por 
oito anos eu pude aprender impor-
tantes lições de vida dos membros 
desse clube de serviços, cujas ativida-
des sociais tiveram início em 1973. 
Enquanto lá estive, foi-me possível 
apadrinhar empresários(as) com per-
fil servidor. Márcia Feroldi Baakilini 
é uma dessas pessoas valorosas. Du-
rante o próximo ano rotário, inicia-
do neste mês, Márcia irá presidir o 
clube. Estou imensamente orgulho-
so dela, e sei que o trabalho de ex-
celência está garantido. A nova pre-
sidente, que sucede a Denise Sousa 
Medeiros, prosseguirá em sua nobre 
missão de liderar por meio do bom 
exemplo e da postura agregadora. 
Feliz e harmonioso ano-novo rotário 
2019-2020 – com gratidão!

Agradecer, agradecer 
e agradecer – sempre!

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

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

SOBRADO JD MUNHOZ
3 dorms (1 suite), Sala, 
Copa, Coz, 3 WCS, A. 

serviço, quintal, garagem 
R$500.00 troca por apto 
com 3 dorms e 3 vagas 

REF 02

SOBRADO VILA FATIMA
3 dorms sendo 1 suite 

4vagas R$450.000 REF 20

SOBRADOS

CASAS

APARTAMENTOS

CASA ITANHAÉM
 (Vende ou Troca)

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

R$250.000 REF: DANIEL. 

CASA VILA ROSÁLIA
3 dorms (1 suite), sala, 

coz, wc +1 edicula garagem 
para 6 carros R$420.000 

Ref 20

CASAS PARA RENDA
07 Casas no Terreno( 

10X25)RENDA, R$ 5,300 – 
VALOR 530,000 

REF/DANIEL.

CASA PARA RENDA 
NORMANDIA

Terreno 10x25 com 03 
casas no quintal tudo 

separado, entrada 
individual R$250.000

TERRENOS

INDUSTRIAIS

APARTAMENTOS

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

CASA NOVA ITANHAÉM
5x25 2 dorms (1 suite), 

sala, coz, 2 wcs, a. Serviço, 
garagem, quintal 

R$220.000 aceita carro 
Ref 02

CASAS P/ RENDA
JD LENIZE

Terreno 482 M² com 4 
vagas, 3 comodos e WC 

ótima localização 
R$320.000 Aceita 

apartamento REF 02

CASA CARAGUATATUBA
10x25 3 dorms, (1 suite), 
sala, coz, 2 WCS, Quintal, 
varanda, garagem, 4 vagas 
prox da praia R$280.000 
troca por chácara prox a 

Guarulhos REF 02 

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

uma vaga  R$ 135,000 
Ref: Daniel

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 

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

APTO MACEDO
Próximo a Av Tiradentes 2 

dorm sendo 1 suite, 2 
banheiros R$300.000 

Ref 03

APTO PROX CENTRO
96 M² 3 dorms, sala, coz, 2 
WCS, a. serviço, garagem 

R$110.000 + parcelas 
aceita kitnet e carro como 

parte de pagamento REF 02

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

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

APTO BOM CLIMA
2 dorms, sala, coz, WC + 1 

vaga R$ 185.000

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 

CASA BELA VISTA
3 dorms, sala, coz, WC, 1 

vaga INDEPENDENTE 
R$1.600.00

IPOREMA
3 Comodos + 1 vaga  

R$650.00

CASA TERREA COCAIA
3 dorms, sala, coz 2 wcs, a. 
serviço, quintal, garagem 

R$1.600 Ref 02

APTO BOM CLIMA
2 dorms, sala, coz, a. 

serviço, garagem R$950.00 
condominio incluso 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

TERRENO P/ CHACARA
Marmelo 3.000 M²  

água/luz R$80.000 REF 02

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

125,000 REF: Daniel

CHÁCARA SANTOS 
DUMONT 

3.500 m² casa com 2 
dorms, piscina, R$160.000 

Ac Auto REF: DANIEL.
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Para não dar BOLO no arraiá

Peixe do Mineirinho lança novidade no cardápio: comida oriental

SERGINHO FREITAS - Chegou o 
mês de Junho, e com ele as 
festas juninas… Os colégios 
ficam enfeitados com ban-
deirinhas e lanterninhas e 
muitas ruas são fechadas 
para que aconteçam festas e 
quermesses, nos bairros de 
toda cidade, com danças e 
muita diversão.

Um dos pontos mais le-
gais desta “bagunça juni-
na” são as comidas. E um 
dos principais pratos são 
os BOLOS JUNINOS. Os sa-
bores são variados e a for-
ma de fazer também. Tem 
aqueles que as avós costu-
mavam fazer cheio de man-
teiga, ovos, gordura, açúcar 
refinado, farinha branca e 
os atuais “mais saudáveis”, 
que usam outros tipos de 
farinha, açucares e quase 
nada de gordura. 

Pensando em você não 
DAR BOLO no arraiá des-
te fim de semana e chegar 
de mãos abanando, separei 

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

três lojas que comerciali-
zam todos os tipos e sabo-
res. Dos tradicionais juni-
nos aos mais saudáveis e 
chiques. Vamos lá:

Uma das mais conhecidas 
de Guarulhos é a Boloterapia 
(rua Elias Acras, 142 - Vila 
São Jorge  e avenida Suplicy, 
261 - Jardim Santa Mena ). 
Lá você pode escolher entre 
os bolos cremosos de fubá e 
o de milho ou os bolos típi-
cos de mandioca com coco e 
com goiabada. Todos são óti-
mos e os valores variam ente 
R$ 22 e R$ 26. 

Agora se você quer algo 
mais saudável, corra até a 
Bolo da Yaya (rua Ari Barro-
so, 166 - Jardim Pinhal). Eles 
produzem, na versão saudá-
vel, os de fubá, milho, amen-
doim e paçoca. Sério mesmo, 
o sabor é ótimo e não perde 
em nada para os tradicionais. 
Também tem o bolo de tapio-
ca funcional que cai como 
uma luva na festa junina fa-

miliar. Ele é feito com aveia, 
leite de coco, tapioca, coco ra-
lado e fermento. IDEAL para 
aquela tia e prima que vive 
de regime. 

Ah! Os valores variam 
entre R$ 18 e R$ 26 e hoje, 
quem falar que leu a colu-
na de gastronomia de hoje 
da Folha Metropolitana tem 
20% de desconto!

E por último, eu recomen-
do você conhecer a loja Bolo 
Caseiro Vó Joana (avenida 
Brigadeiro faria lima 652 – 
Cocaia). Como o nome da 
boleria já diz, as receitas são 
aquelas da casa da avó. Fubá 
e milho tradicional, fubá e 
milho cremoso, paçoca, chur-
ros com doce de leite e aipim 
são alguns dos sabores que 
caem bem em qualquer mesa 
de festa junina. Agora, tem 
um de fubá com erva doce 
que, de verdade, me surpre-
endeu. Os preços variam en-
tre R$ 10 e R$ 30 e o atendi-
mento é super bacana.

MAYARA NASCIMENTO - A casa de 
tradição há oito anos no ramo 
de peixaria, o Peixe do Minei-
rinho, começa a comercializar 
comida oriental a partir da pró-
xima terça-feira (18).

Devido à grande procura 
e qualidade no trabalho rea-
lizado, a casa decidiu imple-
mentar a culinária oriental no 
cardápio, já que as comidas 
também levam peixe, espe-
cialidade do Mineirinho.

Entre os novos pratos es-
tão sushi, sashimi, uramak 
(peixe cru ou grelhado en-
rolado em alga e com arroz 
do lado de fora), hossomaki 
(arroz envolto em algas mari-
nhas com recheio de salmão), 
niguiri (bolinho de arroz com 
uma fatia de peixe cru por 
cima), djô de salmão, carpac-
cio à moda japonesa e outros 
combinados. Tudo será prepa-
rado por um sushiman com 
19 anos de experiência.

Especializada em peixe fri-
to e camarões, a casa também 

DA REDAÇÃO - Neste sábado 
(15), às 16h, acontecerá na 
Adega Pink uma degusta-
ção de seis rótulos das cer-
vejas Estilos da Eisenbhan, 
em conjunto com o DJ Car-
lo D tocando o melhor do 
house – deep house e tech 
house. A “Pink House Ses-
sions” disponibilizará a de-
gustação da American Ipa, 
Dunkil, Weizenbook, Rauch 
Bier, Pale Ale e Weinzebieer.

A Pink vai presentear 
seus clientes que fecharem 
dois baldes com uma linda 
caneca de 600 ml da cer-
vejaria. A Adega Pink fica 
localizada na rua Professor 
Ferreira Paulino, 341 na 
Vila Augusta (próximo ao 
condomínio Parque Clu-
be). Maiores informações: 
98702-6967.

Adega Pink traz 
degustação de 
cerveja artesanal 
para Guarulhos

Serviço:
Inauguração do cardápio oriental: terça-feira (18)
Horário de funcionamento: de terça-feira a quinta-feira e 
aos domingos, das 12h às 22h; Sexta-feira e sábado das 
12h às 23h
Telefone: 2466-6090

serve batatas e bebidas em 
ambiente rústico e familiar. 
No cardápio há diversos tipos 
de peixes como porquinhos, 
tilápias, costelas de tambaqui, 
iscas de traíra, lambari, lula, 
manjubinha, pescadas, além de 
camarão na moranga. A casa 
disponibiliza ainda saladas, cal-
dos, bebidas, entre outros.

Aproveitando o clima de 
festa junina, na próxima se-
mana irei postar diariamente 
no nosso Instagram (https://

www.instagram.com/folha-
metropolitanagru) uma re-
ceita de bolo junino… Fiquem 
ligados!



ÁRIES: O seu grande desejo de ganhar as coisas poderá 
gerar uma grande melhora nos problemas que você tem 
neste momento. 

TOURO: Ocorrerão nas coisas que estão próximas de 
você algumas modificações interessantes para que você 
consiga fazer o necessário. 

GÊMEOS: Não dificulte as coisas e tente manter tudo 
dentro de um escopo interessante neste momento. 
Cuidado com as ações de Júpiter neste momento.

CÂNCER: É possível que venha a sofrer alguns problemas 
durante este período para se desenvolver em suas 
emoções. 

LEÃO: O que você vier a falar para as pessoas ao seu 
lado precisa ter um pouco mais de cuidado para evitar 
problemas e estranheza. 

VIRGEM: O satélite lunar se mostrará com bastante vigor 
neste momento, o que irá oportunizar para o Urano fazer 
uma interferência negativa em sua constelação.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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ESTRATEGIA

O oficial
como o

primeiro-
tenente

Luis Gusta-
vo, ator de
"Brasil a 
Bordo" 

Significa
"Legal",
em IML

(?) Betto:
lutou

contra a
Ditadura

(?) Niño:
afeta o
clima

mundial

A do Nilo
tem forma
de delta

Zuzu
Angel,

estilista

Ocupar
ilegal-
mente

Organiza
eventos
culturais

Única
letra que
recebe a
cedilha

Salda 
(a dívida) 

Prato bai-
ano e re-
cheio do
acarajé

Gênero 
musical de
Emicida e

Criolo
O problema
de saúde
persis-
tente

Raduan
Nassar,
escritor

brasileiro

Cai
flocos 

brancos
de gelo

"(?) que 
é sua,

Taffarel!",
bordão

A arte dos
grandes
líderes

militares

Oduvaldo
Viana,
drama-
turgo

Formato 
do ben-
jamim

Carta
mais

valiosa 
na sueca

Moradores do bairro
da Liberdade (SP)

O Rei da MPB, coau-
tor de "Emoções"

Rua
estreita 
e curta
Disparo

Caloroso;
vigoroso

Esponjoso
(p. ext.)

Peixe do
Atlântico
Capim de
choças

Arma
portátil
Caneta,

em inglês

Nele
vivem os
cisnes
Desiste

Área de interesse do
empreendedor

Ingrediente com o
qual é feito o saquê

Perto, em
inglês 

Criminoso
que chega
a cobrar
100% de
juros por 

empréstimo

Habitação
de (?) 

Social: pro-
grama de
moradia

para famí-
lias de bai-
xa renda

Estibordo
(abrev.)

Raio
(abrev.)

3/foz — pen. 4/near. 6/poroso. 10/estratégia — subalterno. 16/mundo dos negócios.

LIBRA: As coisas ficarão menos obtusas para você conse-
guir realizar aquilo que precisa e é necessário para você 
no momento em que estiver passando. 

ESCORPIÃO: Tudo tende a mudar na sua vida agora para 
com as questões profissionais envolvendo superiores na 
sua vida. 

SAGITÁRIO: Não se mostrará apta para conversar sobre 
coisas que precisem de uma análise a longo prazo para 
com pessoas do signo de Gêmeos. 

CAPRICÓRNIO: Vá com uma vontade maior naquilo que 
acredita e precisa neste momento para concretizar seus 
ideais neste momento. 

AQUÁRIO: Você irá necessitar fazer as coisas que deseja 
porém sem deixar de atentar-se naquilo que fundamen-
talmente precisa para crescer.

PEIXES: As elementares funções do que significa amor 
estarão bem determinadas neste momento de grandes 
ganhos. 
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Seu Madruga ganha documentário 
e filho divulga primeiro trailer

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Seu Madruga é 
uma das figuras mais queri-
das dos brasileiros quando 
ao assunto é Chaves, o co-
nhecido seriado do mexica-
no Roberto Bolaños, e que 
alcançou sucesso estrondoso 
no Brasil. A série é exibida 
até hoje pelo SBT e pelo ca-
nal Multishow.

Nascido na Cidade do Mé-
xico em 1923, Ramón Val-
dés morreu aos 64 anos, em 

1988, em decorrência de um 
câncer de estômago.

E para homenagear Seu 
Madruga, o documentário 
“Con permisito dijo Monchi-
to” conta a história de vida e 
obra do ator, com depoimen-
tos de amigos e companhei-
ros de longa data, como Ma-
ria Antonieta de Las Nieves, 
a Chiquinha, que interpretou 
a filha do Seu Madruga, de 
Carlos Vilagrán, o Kiko, e do 

Senhor Barriga, o ator Edgar 
Vivár, que sempre insistia 
em cobrar os 14 meses de 
aluguel atrasado.

“Para mim é um prazer 
apresentar um trecho do do-
cumentário sobre a vida do 
meu papai, me acompanhe”, 
diz Esteban Valdés, filho de 
Ramón. Nesta quarta-feira 
(29), ele divulgou um trecho 
do documentário sobre a 
vida e obra do pai.

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
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CLASSIFICADOS

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
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CURSOS

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

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

Oportunidade

Dinheiro

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

SAÚDE

CASA (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
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

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

IMÓVEIS

Vende-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

94745-7749
5583-2905

Relax

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

Máquina

Esoterismo

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

BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.

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

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

REPRESANTANTE  
COMERCIAL 

ADMITE c/ experiência  
ENTRAR EM CONTATO  
F.: 2432-8900  c/Theo 

ou Marcio

 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 

Serv. Públicos , 
Mun.,Estad. e Federais , 

Aposentados Pensionistas 
Ubs. de saúde, hosp. e 

escolas Policia Militar Civil 
e Fed. Orgãos Publicos em 

geral 
DINHEIRO EM SUA MÃO EM 24HRS

Solicite Agora o seu 

 2788-3436
98995-0997

BUZIOS CARTAS E TARÔ 
Simpatia p/ tds. os fins 
, amarração amorosa 
definitiva africana, 
aberturas de caminhos em 
tds os sentidos. Atendo 
24hrs. pelo whats e cham. 
de video F.: 2091-1298/ 
99564-5789

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
ADMITE-SE 
Pedreiro, ½ Oficial, 
Ajudante, Pintor e 
Telhadista. 2688-0872 
Horário Comercial.

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.
ARUMY NISSEI 20A. 
Linda e estilo colegial. F.: 
99025-7977/96613-0558 
foto no Whats

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685 F. 2409-5992 / 9500-5000
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Planos a partir de

MEI • EIRELI • LTDA • EPP • ETC

Vitoram Corretora de Seguros

Você tem CNPJ?
Sabia que pode

ter um plano de
saúde com 

melhores condições.
Consulte-nos!

SALA COML. C/ 80 MTS² 
Edif. Park Avenue,  Ideal 
p/clinicas médicas, 
escritórios, consult.,  1vg, 
2 wcs, a 200m da Pça GV,  
Excel., oport. $ 300.000 F.  
99160.2597 (whatsapp)
AREA 2.200M² R$ 500 MIL 
p/ galpão,  Próx 
Bonsucesso. Ac. permuta. 
F.:   99621-0426

Marta estreia com gol e Cristiane abre 
2 a 0, mas Brasil leva virada da Austrália
DA REDAÇÃO - Depois de ficar 
fora da estreia diante da Ja-
maica, pois ainda estava em 
fase final de recuperação 
de uma lesão muscular na 
coxa esquerda sofrida em 
24 de maio, Marta fez o seu 
primeiro jogo no Mundial 
Feminino da França ontem. 
A melhor jogadora do mun-
do correspondeu ao retornar 
com um gol de pênalti e o 
Brasil chegou a abrir 2 a 0 
com Cristiane, mas o time 
nacional acabou sendo derro-
tado de virada pela Austrália, 
por 3 a 2, em Montpellier, 
pela segunda rodada do Gru-

FOTO: ASSESSORIA/CBF

po C da competição.
Com escalação confirma-

da apenas nesta quinta pelo 
técnico Vadão, Marta formou 
dupla de ataque com Cristia-
ne e fez a seleção entrar em 
campo mais confiante na 
conquista de um novo bom 
resultado, depois de ter aber-
to campanha com vitória por 
3 a 0 sobre as jamaicanas, no 
último domingo. Porém, so-
freu o seu primeiro gol dian-
te das australianas no final 
do primeiro tempo e depois 
viu as adversárias marcarem 
mais dois no segundo, perío-
do no qual o time brasileiro 

atuou sem Formiga e Marta. 
A primeira já tinha cartão 
amarelo e foi sacada para a 
entrada de Luana. Já a ata-
cante, ainda fora das condi-
ções físicas ideais, foi substi-
tuída por Luana.

Apesar da derrota, o Brasil 
se manteve de forma provisó-
ria na liderança do Grupo C 
do Mundial, cuja segunda ro-
dada será fechada nesta sexta-
-feira com o duelo entre Itália 
e Jamaica. As brasileiras ter-
minarão a sua campanha na 
primeira fase da competição 
na próxima terça-feira, contra 
a Itália, às 16h (de Brasília), 

em Valenciennes. No mes-
mo dia e horário, Austrália 
e Jamaica se enfrentarão em 
Grenoble. Pelo regulamento, 

avançam às oitavas de final 
os duas primeiras seleções de 
cada grupo e as quatro me-
lhores terceiras colocadas.



|    Sexta-feira, 14 de junho de 201912 www.fmetropolitana.com.br

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Jornal-folha-guarulhos-06-03.pdf   1   13/06/2019   16:56:43


