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Prefeitura retoma licitação 
para concessão da Zona Azul

Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

Anunciamos hoje a terceira fase do Corujão, que vai 
atender mais 10 regiões e, assim, cobrir todas as 
regiões do Estado”, João Doria, governador de SPBovespa Dólar

+1,16%
R$ 3,89

-0,74%
98.040
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Greve geral deixa 
guarulhenses sem transporte
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‘Corujão’ para todas as regiões do estado
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MPF cobra da Prefeitura de SP data para 
entrega de acesso da marginal para a Dutra
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1970 foi um ano movimen-
tado na história de Guarulhos. 
Houve o decreto presidencial 
declarando o município “área 
de segurança nacional”; a 
cassação do prefeito recém-
-eleito pelo então MDB, Alfre-
do Nader, e outro ato vindo de 
Brasília nomeando um inter-
ventor federal para exercer as 
funções de chefe do Executi-
vo. A prefeitura funcionava no 
meio da Praça Getúlio Vargas, 
zona central da cidade. Jean 
Pierre Herman de Moraes 
Barros, advogado com pouco 
mais de trinta anos, foi nome-
ado interventor num dia, e na 
manhã seguinte tomou posse.

O governo militar vivia seu 
esplendor. Hoje é comum se 
referir àquela época como di-
tadura. Mas em 70, nenhum 
de nós se atrevia. Era comum 
se referir ao poder como “re-
gime militar”.

A redação da Folha Metro-
politana funcionava na rua D. 
Pedro II, no prédio da Padaria 
Joia Lusa. O jornal saia às ruas 
toda terça-feira com o nome 
de Guaru-News. Era quase 
uma cópia do semanário de 
distribuição gratuita que fa-
zia sucesso na capital, o City 
News. Era lá, na rua D. Pedro, 
onde eu trabalhava.

 
O Estadão
Um belo dia apareceu um 

sujeito na redação do Guaru 
News se dizendo funcionário 
do jornal O Estado de São 
Paulo. Estava à procura de 
alguém que pudesse exercer 
a função de correspondente 
do Estadão na cidade que co-

meçava a ser encarada como 
um município importante. O 
jornal dos Mesquita queria ter 
alguém fixo aqui mandando 
notícias diárias e nada melhor 
do que aproveitar um jornalis-
ta local. Eu me candidatei.

Comecei no dia seguinte 
mandando uma reportagem 
sobre a Via Dutra, campeã 
dos acidentes com vítimas fa-
tais. Passei no teste.

O portador do convite que 
esteve na redação de Guaru-
lhos não era só um “funcio-
nário”. Era um repórter com 
diploma da Escola de Jor-
nalismo Cásper Líbero. Seu 
nome: Clóvis Rossi.

Rossi pertencia ao time de 
Raul Bastos, chefe da reporta-
gem que contava com nomes 
como os de Ricardo Kotscho, 
William Waack e Sergio Motta 
Mello. Para um jornalista pro-
vinciano, de Guarulhos, era 
uma glória se sentir integran-
te daquele time e frequentar, 
vez por outra, a redação da 
rua Major Quedinho.

Clovis Rossi passou por 
muitos jornais: O Estado de S. 
Paulo, Jornal do Brasil, O Glo-
bo, Folha de S. Paulo. Apesar 
dos altos cargos na hierar-
quia dessas redações, nunca 
deixou de ser repórter. E em 
todas elas deixou amigos, a 
quem muito ajudou no exercí-
cio da profissão. Fui um deles 
e tenho boas lembranças.

Clovis Rossi morreu na 
madrugada de sexta-feira. 
Aos 76 anos, com mais de 
meio século de jornalismo. 
Deixa esposa, três filhos e três 
netos.

inteligência norte-americana, após o se-
questro de seu mentor.

O Símbolo Perdido foi escrito por Dan 
Brown e publicado em setembro de 2009. 
Os maiores sucessos do autor foram O Có-
digo da Vinci, Anjos e Demônios e Inferno, 
títulos que ganharam produções cinema-
tográficas estreladas por Tom Hanks no 
papel do protagonista Langdon. O diretor 
Ron Howard, que trabalhou nos três lon-
gas, fará a produção executiva da série, 
que deve estrear em 2020. 

Fundo Social de Solidariedade servirá um 
café da manhã para os atiradores.

A Campanha do Agasalho 2019 vai até 
dia 27 de agosto. A população pode fazer 
as doações nos mais de 400 pontos es-
palhados por toda cidade, que possuem 
caixas coletoras identificadas pelo cartaz, 
incluindo todas as escolas e secretarias 
municipais, Corpo de Bombeiros, shopping 
centers, entre outros locais que podem ser 
conferidos no link: https://bit.ly/2QxEanq.

sendo preparada. Elas são novas, mas que-
remos muito pegar pódio. Apesar de ser 
a primeira competição delas, a intenção é 
ficar entre as três melhores“, disse Mônica 
dos Anjos, coordenadora da modalidade.

O torneio também servirá de prepara-
ção para as guarulhenses que represen-
tarão o município nos Jogos Regionais, 
entre os próximos dias 3 e 14 de julho, 
em São Sebastião e Ilha Bela, litoral Nor-
te do Estado.

Os fãs do simbologista Robert Lang-
don já podem comemorar, pois o prota-
gonista de O Código da Vinci vai ganhar 
uma série de televisão. A trama será 
baseada em O Símbolo Perdido, prelú-
dio de O Código da Vinci que aborda a 
maçonaria nos Estados Unidos. Segundo 
a Deadline, a série se chamará Langdon 
e irá acompanhar os primeiros anos de 
trabalho do simbologista de Harvard. O 
personagem terá de se envolver em de-
safios propostos pela CIA, a agência de 

A Campanha do Agasalho 2019 de Gua-
rulhos “Um gol de placa contra o frio” con-
tará com um grande aliado nesta sexta-fei-
ra (14): atiradores do Tiro de Guerra irão 
divulgar a campanha, entregando panfle-
tos em todos os apartamentos do Parque 
Cecap, a partir das 7h. No sábado (15), das 
8h às 12h, a tropa irá recolher em todos os 
condomínios as doações de roupas, cal-
çados e cobertores. Nesse dia, o ponto de 
encontro será o Clube do Cecap, onde o 

Neste sábado (15), a partir das 8h, o 
ginásio Bonifácio Cardoso, na Vila Tijuco, 
será palco da primeira fase do Troféu SP 
de Ginástica Artística. O evento é realizado 
pela Federação Paulista da modalidade e 
reunirá cerca de trezentos atletas de várias 
equipes do Estado. A entrada é gratuita. 
A equipe de Guarulhos vai participar com 
dezoito ginastas nas categorias pré-infan-
til nível A, infantil iniciante nível A e mirim 
nível A. “Essa é uma nova safra que está 

Protagonista de ‘O Código da Vinci’ vai ganhar série de TV em 2020

Tiro de Guerra recolhe doações para a Campanha do Agasalho

Ginásio Bonifácio Cardoso recebe Troféu SP de Ginástica Artística
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Prefeitura retoma licitação da Zona Azul e envelopes 
com propostas serão abertos no próximo dia 19 de julho

Moradora de Guarulhos 
ganha R$ 1 milhão no sorteio 
da Nota Fiscal Paulista

ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE 

REDAÇÃO - A prefeitura reto-
mou o processo licitatório 
para a escolha da nova em-

FOTO: LUCY TAMBORINO

presa que fará a gestão do 
serviço de estacionamento 
rotativo, conhecido como 
Zona Azul. A abertura dos 

envelopes acontecerá no pró-
ximo dia 19 de julho, às 9h, 
conforme publicação do Diá-
rio Oficial do Município des-
ta sexta-feira (14).

O certame havia sido sus-
penso pelo Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo 
(TCE-SP) após questiona-
mentos por parte de empre-
sas interessadas, porém a 
representação foi considera-
da improcedente e a medida 
liminar cassada, liberando a 
prefeitura para dar prosse-
guimento ao certame. 

Com o serviço de Zona 
Azul, a perspectiva é que um 
sistema totalmente digitaliza-
do seja implementado na ci-
dade. Com um total de 2.994 
vagas disponíveis, os moto-
ristas poderão acessar um 
aplicativo e comprar até duas 
horas que é o tempo máximo 
permitido, além de 30 minu-

LUCY TAMBORINO - Concorrendo 
ao sorteio de junho, uma mo-
radora do bairro Jardim Nova 
Cidade ganhou um prêmio R$ 
1 milhão no sorteio da Nota 
Fiscal Paulista. Esse foi o maior 
prêmio sorteado nesta edição. 
No total, foram 600 prêmios 
que somam R$ 5,7 milhões.

Outros prêmios, também 
foram sorteados no valor de RS 
500 mil e moradores da capital 
e de Campinas, São José dos 
Campos e Sorocaba foram con-
templados. Mais consumidores 
também levaram 10 prêmios 
de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 
20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil 
e 500 prêmios de R$ 1 mil. Em 
Jambeiro, Santo André e em 
São Paulo instituições também 
receberam prêmio de R$ 100 
mil cada uma. Para concorrer, 
o consumidor que pede a Nota 
Fiscal Paulista deve se cadas-
trar no site do programa e ade-
rir ao regulamento. 

tos (tempo mínimo) e uma 
hora (intermediário). A com-
pra também estará disponível 
com os monitores do sistema, 
que estarão trabalhando nas 
ruas para atender o público, 
oferecendo o cartão virtual, 
podendo ser pagos além de 
em dinheiro, com cartão de 
débito ou crédito.

Em janeiro, a prefeitura 
decretou os valores que serão 
praticados sendo para veícu-
los automotores de passeio e 
comerciais leves até 4.000 kg 
ou até dois eixos: meia hora 
R$ 1,75, uma hora R$ 3,50 e 
duas horas R$ 7; veículos au-
tomotores acima de 4.000 kg: 
meia hora R$ 3, uma hora R$ 
6 e duas horas R$ 12; caçam-
ba estacionária coletora de 
entulho ou similar ou objetos 
por dia estacionamento (diá-
ria) R$ 35 de segunda-feira a 
sexta-feira. 
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MPF em Guarulhos cobra da Prefeitura de SP data 
para entrega de acesso da marginal para a Dutra

Complexo Guaru Jovem 
deverá ser entregue no 
ano que vem 

DA REDAÇÃO - Interditada pela 
Prefeitura de São Paulo des-
de 23 de janeiro deste ano, 
a ponte que liga a Marginal 
Tietê, em São Paulo, à rodo-
via Presidente Dutra, que liga 
São Paulo ao Rio de Janeiro 
e dá acesso ao GRU Airport 
- Aeroporto Internacional de 
São Paulo, em Cumbica, se-
gue interditada e em obras.

O Ministério Público Fe-
deral em Guarulhos acompa-
nha o caso desde a interdição, 
uma vez que o fechamento 
da ponte aumentou o tempo 
de viagem entre São Paulo 
e Guarulhos e prejudicou o 
acesso ao aeroporto. O órgão 
recebeu hoje informações 
extra-oficiais que a ponte 
está para ser entregue, con-
tudo uma data específica não 
foi informada. Visando o 
acesso do público à informa-
ção, o MPF decidiu requerer 

FOTO: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

formalmente da prefeitura a 
confirmação da data da en-
trega da ponte.

Em 26 de fevereiro, o 
MPF recebeu vários órgãos 
envolvidos com a questão 
em busca de soluções para 
a interdição a fim de reduzir 
o impacto do fechamento 
da ponte para a população. 
Na ocasião foi acertado que 

um acesso provisório entre 
as pistas local e expressa da 
rodovia Presidente Dutra na 
altura do km 229 permane-
ceria aberto diariamente até 
o fim do horário de pico para 
aliviar o trânsito na saída da 
capital paulista.

A ponte foi interdita-
da após vistoria apontar o 
rompimento de uma viga 

LUCY TAMBORINO - Com inves-
timentos de cerca de R$ 6 
milhões, o Complexo Guaru 
Jovem deve ser entregue até 
o ano que vem. O projeto 
consta como uma das entre-
gas programadas pela Secre-
taria de Saúde. 

O objetivo é a construção 
de um complexo voltado para 
a juventude, que deve abran-
ger a nova geração com um 
espaço integrado que contará 
com espaços como um escri-
tório do conselho tutelar e um 
Centro de Atenção Psicossocial 
Infanto-Juvenil (CAPS), na re-
gião de Cumbica. 

Segundo a Secretaria de De-
senvolvimento e Assistência 
Social a segunda licitação está 
em andamento. O primeiro 
chamamento público contou 
com o interesse de uma insti-
tuição, porém, antes da assina-
tura do termo de colaboração, a 
empresa declinou da proposta.

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

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

de apoio da estrutura num 
pilar. Reparos emergenciais 
– visando a reabertura da 
ponte – foram contratados e 
estão sendo realizados des-
de então. Outras interven-
ções precisam ser realizadas 
na ponte, mas serão contra-
tadas posteriormente por 
meio de licitação.

Para o procurador da Re-
pública Guilherme Göpfert, 
responsável pelo caso, “a 
liberação da ponte é de ex-
trema relevância para a re-
gião, tendo em vista que os 
transtornos causados nos 
últimos meses têm impacta-
do significativamente a vida 
das pessoas que necessitam 
utilizar esse trajeto, gerando 
prejuízos para toda a popu-
lação, em especial para os 
usuários do aeroporto de 
Guarulhos, daí a urgência 
na entrega da ponte”.
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Greve geral provoca caos e guarulhenses 
enfrentam dificuldades sem transporte

LUCY TAMBORINO E MAYARA 

NASCIMENTO - Quem preci-
sou se locomover na cidade 
na manhã desta sexta-feira 
(14) teve que dar um jeito 
para burlar a greve contra 
a Reforma da Previdência, 
que paralisou os ônibus 
municipais e intermunici-
pais e algumas linhas de 
metrô e trem. Mesmo com 
a determinação do Tribu-
nal Regional do Trabalho 
(TRT) de que pelo menos 
70% dos ônibus municipais 
deveriam rodar durante os 
horários de pico, sob pena 
de multa diária de R$ 100 
mil, os coletivos nem saí-
ram das garagens.

FOTO: LUCY TAMBORINO

Do total de 244 mil pas-
sageiros que utilizam os 
ônibus intermunicipais dia-
riamente, 198 mil foram 
afetados com a paralisação, 
segundo a Empresa Metro-
politana de Transportes Ur-
banos (EMTU).

Essa medida impactou 
a vida de Viviane Santia-
go, 51 anos, que mora na 
região dos Pimentas e tra-
balha na avenida Guaru-
lhos, na Ponte Grande. Em 
dias normais, ela precisa de 
três ônibus municipais para 
chegar até seu local de tra-
balho. Durante a greve, de-
pois de esperar duas horas 
sem sucesso para conseguir 

embarcar em algum micro-
-ônibus para o centro da 
cidade, a empresa enviou 
uma van para buscar os 
funcionários.  

O Terminal Pimentas 
foi o ponto de encontro 
dos funcionários para em-
barcarem no transporte da 
empresa. “Nem todo mundo 
conseguiu embarcar na van 
porque nem conseguiram 
chegar ao terminal. Em dia 
normal já é difícil se loco-
mover na cidade, por mui-
to trânsito e falta de linhas 
que atendam toda a popula-
ção, em dia de greve é pior 
ainda”, comentou Viviane.

Uma opção para quem 

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), montou um 
esquema de emergência para amenizar os problemas que 
a paralisação causaria para a população. A pasta afirmou 
que os micro-ônibus operaram na totalidade e estenderam 
o percurso dos bairros até a região central, representando 
o atendimento de cerca de 40% dos usuários do transporte 
público municipal.

Os caminhões de coleta de lixo também não circula-
ram durante o dia. Por meio de nota, a prefeitura pediu 
a compreensão da população e para não colocar o lixo na 
rua. De acordo com a administração municipal, o serviço 
foi retomado no período noturno.

Metalúrgicos 
param fábricas

Passageiros caminham até 4km para não perderem voos

DA REDAÇÃO - Nesta sexta-fei-
ra (14) o Sindicato dos Me-
talúrgicos de Guarulhos e 
Região fez assembleias nas 
empresas TecFil, U-Shin, 
Reydel, NTN, Cummins e 
Júlio Simões. O sindicato 
chegou às fábricas ainda 
na madrugada e mobilizou 
cerca de 2,5 mil metalúr-
gicos. “Nosso Sindicato, 
mais uma vez, foi linha de 
frente. Parabenizo a todos 
os que foram à luta e man-
do um abraço especial aos 
condutores, que, mesmo 
ante ameaça judicial, para-
ram o transporte”, afirmou 
o presidente do sindicato, 
José Pereira dos Santos.

Durante o dia algumas manifestações também foram registradas em Guarulhos. Uma delas, organizada pela Frente Povo Sem Medo, na 
rodovia Hélio Smidt foi encerrada no GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo. Os manifestantes estavam em um gramado nas ime-
diações do Terminal 1 esperando os ônibus do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) buscá-los. Eles tentaram continuar o protesto 
no sentido contrário, mas não foram autorizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por conta disso, a rodovia ficou travada atrapalhando a vida de muitos passageiros que tinham voos marcados para esta sexta-feira (14). Para 
não perder o horário do voo, muitos deles decidiram caminhar pela estrada até o maior terminal aeroportuário do país. Por volta das 11h, a 
manifestação no local já havia terminado, mas ainda haviam reflexos no trânsito.

Prefeitura adota planos de emergência 
para minimizar os impactos

precisou ir à capital, especi-
ficamente até a estação Brás 
do Metrô, foi utilizar a Li-
nha 13-Jade da Companhia 
Paulista de Trens Metropo-
litanos (CPTM) que operou 
normalmente. O problema 
é que a linha conta com 
apenas três estações: Enge-
nheiro Goulart, Cecap e Ae-
roporto Guarulhos e, assim, 
não cobre toda extensão 
do munícipio. Mesmo para 
quem utilizou a CPTM, pre-
cisou lidar com um metrô 
lotado, já que o serviço ope-
rou parcialmente. 

Algumas empresas cus-
tearam táxis para funcio-
nários, porém uma minoria 
realizou a ação. Além disso, 
muitas vans irregulares fo-
ram vistas circulando pela 
cidade para atender toda a 
população.
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Oito empresas têm interesse em 
monotrilho até Aeroporto de Cumbica

Guarulhos pode receber cinco ciclovias 
e suportes para bicicletas nos ônibus

DA REDAÇÃO - O vice-governa-
dor de São Paulo, Rodrigo 
Garcia, afirmou que oito em-
presas de tecnologia demons-
traram interesse no trem tipo 
monotrilho que vai ligar o 
GRU Airport – Aeroporto In-
ternacional de São Paulo, em 
Cumbica, à Linha 13-Jade da 
Companhia Paulista de Trens 

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Metropolitanos (CPTM). Atu-
almente, a ligação entre a es-
tação final aos terminais do 
aeroporto internacional é feita 
por ônibus. Garcia participou 
do Fórum Lide de Energia e 
Infraestrutura, em São Paulo.

“Quando o governador 
(João Doria) apresentou o pro-
jeto, tínhamos dois interessa-

dos. Já temos oito empresas 
com tecnologia do mundo 
todo apresentando soluções 
para a questão do aeroporto 
de Guarulhos. Vamos escolher 
o melhor modelo”, afirmou 
o vice-governador paulista, 
destacando a estimativa de 
concluir a obra em meados de 
2021.

MAYARA NASCIMENTO - Um es-
tudo de mobilidade urbana 
prevê a implementação de 
cinco ciclovias na cidade. 
Outro projeto que consta 
no Plano Estratégico Inter-
secretarial da prefeitura, 
estuda a inserção de supor-
tes para as bicicletas nos 
ônibus, de forma a integrar 
os transportes e facilitar a 
mobilidade.

As propostas ainda estão 
em fase inicial de estudos e, 
portanto, não existe previ-
são de data para o início das 

obras. O mesmo vale para 
os suportes de bicicleta que 
serão colocados nos ônibus. 
A prefeitura está estudando 
quais serão as melhores li-
nhas em termos estratégicos 
para receber tal benefício, 
mas se sabe que serão coloca-
dos de dois a três por linha.

Atualmente Guarulhos 
conta com três ciclofaixas 
sendo uma no Parque Ce-
cap, outra na Vila Galvão e 
a da avenida Paulo Faccini, 
com um pouco mais de dois 
quilômetros disponíveis.
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Estado expande ‘Corujão’ para todas as regiões Bolsonaro diz que ainda avalia se vai 
vetar volta de bagagem gratuita em voos

DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria e o secretário de 
Estado da Saúde, José Henri-
que Germann Ferreira, anun-
ciaram nesta sexta-feira (14) a 
ampliação do programa “Co-
rujão da Saúde” para dez regi-
ões do Estado, passando a co-
brir todo o território paulista.

A meta é zerar a demanda 
reprimida por diagnósticos, 
realizando 117.813 exames 
de endoscopia, mamografia 
e ultrassonografia nas regiões 
de Araçatuba, Araraquara, 
Barretos, Franca, Marília, Pi-
racicaba, Registro, Ribeirão 
Preto, São João da Boa Vista 
e Sorocaba (confira abaixo os 
dados regionais). Para tanto, 
a pasta deve contratar ser-
viços privados de saúde in-
teressados em participar do 
programa, além de ampliar 
a oferta de atendimentos em 
serviços estaduais.

“Anunciamos hoje a ter-
ceira fase do Corujão, que 
vai atender mais 10 regiões 

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO: MARCELO D. SANTS/ESTADÃO

DA REDAÇÃO - O presidente da 
República, Jair Bolsonaro, dis-
se nesta sexta-feira, 14, em café 
da manhã com jornalistas, que 
ainda avalia se vai vetar a volta 
da gratuidade para o despacho 
de bagagens em voos. Ele afir-
mou que uma das possibilida-
des é sancionar o texto como 
veio do Congresso e editar, 
em seguida, uma nova medida 
provisória com regras específi-
cas para aéreas de baixo custo, 
conhecidas como low cost.

O principal argumento de 
técnicos da Esplanada para de-
fender o veto ao despacho gra-
tuito de bagagens é que o mo-
delo de negócios das low cost 
não comporta esse tipo de obri-
gação. Em maio, o Congresso 
aprovou medida provisória 
que autoriza a participação de 
até 100% de capital estrangeiro 
em companhias aéreas brasi-
leiras. O texto também prevê 
gratuidade nos voos domés-
ticos para bagagem de até 23 

quilos em aviões com capaci-
dade acima de 31 lugares. 

Bolsonaro tem até segunda-
-feira (17), para sancionar o 
texto. O chefe do Executivo 
tem a prerrogativa de vetar 
trechos da proposta. Segundo 
Bolsonaro, “politicamente” é 
melhor sancionar o texto da 
forma como foi aprovado no 
Congresso.

e, assim, cobrir todas as re-
giões do Estado. Nas fases 
1 e 2 do programa, os resul-
tados nos mostram enorme 
êxito, com quase todas as 
metas iniciais de exames al-
cançadas. O programa é um 
sucesso”, afirmou o Gover-
nador João Doria.

O edital de chamamento 
público para os serviços pri-
vados de saúde interessados 
em participar do programa 

deve ser publicado no Diário 
Oficial neste sábado (15) e as 
propostas deverão ser apre-
sentadas pelas organizações 
em até 10 dias.

Os exames serão realiza-
dos em horários alternativos, 
por meio de parceiros priva-
dos, bem como a ampliação 
da oferta nos serviços da rede 
própria estadual – hospitais e 
AMEs (Ambulatórios Médi-
cos de Especialidades).
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       A manhã desta quarta-feira (12) foi 
repleta de novos conhecimentos para os 
alunos da Escola Estadual Professora Idalina 
Ladeira Ferreira, no Soberana. A Prefeitura 
de Guarulhos, por meio da Secretaria 
do Trabalho, levou até o local o projeto 
Construindo o Futuro, que atendeu cerca 
de 350 adolescentes, com idades de 15 a 
18 anos. Os alunos assistiram palestras 
sobre a importância do inglês no mercado 
de trabalho, indústria 4.0 e turismo como 
profissão. Além disso, foram emitidas 29 
carteiras de trabalho, 200 cadastros para 
concorrer a estágios e realizados 110 testes 
vocacionais. Jaqueline Silva dos Santos, 
coordenadora pedagógica da escola, diz que 
por ser um bairro periférico, os alunos têm 
muita dificuldade de acesso a informações. 

      Identidade de gênero, orientação sexual, 
nome social. Esses foram apenas alguns dos 
temas abordados pela palestra promovida 
pela Secretaria de Direitos Humanos, por meio 
da Subsecretaria de Políticas da Diversidade 
(SPD), na manhã desta quarta-feira (12), no 
auditório do Paço Municipal, para os servidores 
municipais. Na oportunidade, a gestora da 
pasta, Ana Marques, contou um pouco da 
sua história pessoal, já que ela é mãe de uma 
mulher trans. Assim, o público pôde entender 
a importância de falar de um tema que ainda 
gera muito tabu na sociedade. Segundo Ana, em 
Guarulhos, no último ano, 80 pessoas tiveram o 
nome retificado no registro, ou seja, agora são 
identificadas pelo nome adequado ao gênero 
com o qual se identificam. “Praticamente 90% 
dos atendidos da SPD são transexuais.

ANOTE

Uma equipe de Guarulhos 
disputando a primeira divisão no 
estadual já seria um sonho

Toronto é a maior cidade do Ca-
nadá, com quase 3 milhões de habi-
tantes, segundo o censo de 2016. Se 
contarmos toda a região metropoli-
tana, são 9,2 milhões de habitantes, 
vindos de vários cantos do mundo. 
Metade da população é formada 
por estrangeiros, são pessoas de 
200 etnias diferentes que escolhe-
ram a qualidade de vida e as opor-
tunidades de uma das cidades mais 
seguras do mundo para viver.

As pessoas vivem em harmonia 
e acabam se “enquadrando” no es-
tilo de vida da cidade, adquirindo 
hábitos que não tinham em seus 

países de nascimento. Em um lu-
gar com tanta diversidade cultu-
ral, é difícil cultivar um sentimen-
to comum entre todos.

Cada um chega na cidade com 
seus costumes e tradições. Em 
época de Copa do Mundo, por 
exemplo, costumam torcer por 
suas seleções e mostrar com orgu-
lho suas raízes.

Nisso o esporte vem tendo um 
papel fundamental, é ele que une 

latinos, árabes, russos, chineses, 
brasileiros e canadenses, entre ou-
tros, em torno de algo em comum. 
Nada melhor do que um time com 
os americanos Kawhi Leonard e 
Kyle Lowry, o camaronês Pascal 
Siakam, o congolês Serge Ibaka e 
o espanhol Marc Gasol entre ou-
tros, para representar e unir essa 
diversidade. Por ai é possível en-
tender o tamanho da festa que 
aconteceu no Jurassic Park, local 
tradicional onde a torcida se reúne 
nos dias de jogos, e compreender a 
importância do título dos Raptors 
na NBA, o primeiro fora dos EUA 
a conquistar tal façanha.

É difícil cativar as pessoas e uni-
-las em torno de um objetivo em 
comum. Esse sempre foi um dos 
maiores obstáculos para o espor-
te em Guarulhos. Com pessoas de 
todos os cantos do Brasil e muito 
próxima à capital, os moradores da 
cidade já chegam com seu time fa-
vorito e vão passando essa tradição 
aos seus filhos. Acabam dispensan-
do pouca atenção ao Flamengo e o 
Guarulhos, que precisam mais do 
apoio da torcida do que dos gover-
nantes para sobreviver.

O Toronto foi fundado em 
1995, época da expansão da NBA 
para terras canadenses. Antes 
disso os habitantes de lá também 
torciam para outros times. A fes-
ta em Toronto foi emocionante na 
quinta-feira, mas foi só com muito 
trabalho e pensando a longo pra-
zo que a equipe conseguiu virar 
o jogo. Uma equipe de Guarulhos 
disputando a primeira divisão no 
estadual já seria um sonho, ima-
ginem então ganhando um título 
importante? Que possamos tirar 
alguma lição da alegria dos cana-
denses.

Lição da NBA

PONTO
DE VISTA

é jornalista e designer gráfico. Foi 
assessor de imprensa de jogadores 
e técnicos de futebol e trabalhou no 
Lance! e Diário de S. Paulo. Atualmente 
trabalha no jornal Valor Econômico.

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI

Rua Auad Abrahão, 151 - Jd. Paraventi, Guarulhos - SP

Aceitamos cartões de débito e crédito
parcelamos em até 10x

(11) 94571-8988/99698-9405studiocarlimp carlimpjsr www.carlimp.com

Indique e Ganhe Descontos

(11) 3428-4077

Higienização de tapetes, cortinas, 
cadeiras, estofados, colchões, 

cadeirinhas de bebê, almofadas, etc.

Antes
Depois

Lavagem

R$ 30,00

a partir
Lavagem simples

R$ 45,00 R$ 55,00

Lavagem especial
c/ cera

Carros
Carro+Moto

R$ 20,00

a partirMotos

Polimento

R$ 75,00 R$ 230,00 R$ 330,00

Polimento + 
Cristalização

Polimento + 
EspelhamentoFarol (par)

Limpeza
profunda de vidro

R$ 90,00

Higienização Veículo
interna completa

R$ 210,00
a partir

Seu sofá está sujo?
Lavamos e impermeabilizamos
Faça seu orçamento

Tapete m²

R$ 19,00
*Se necessário retirar

R$ 34,00

das 8h às 17h25

Av. Otávio Braga de Mesquita, 827
Vila Nsa Sra de Fátima - Guarulhos/SP
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Sub-11 do Guarulhense vence a Portuguesa e garante 
vaga na decisão da Liga Paulista

Iniciantes do Atlético enfrentam 
maratona de jogos neste final de semana

Sub-16 do Galo goleia o São Paulo, mas fica 
a um gol da classificação no Metropolitano

LUCAS CANOSA - Mesmo jo-
gando com a equipe sub-10, 
a mesma que atua nos jogos 
do Campeonato Paulista de 
Iniciantes, o Guarulhense ga-
rantiu a vaga na decisão da 
Liga Paulista de Futsal na ca-
tegoria sub-11, após vencer 
a Portuguesa, em confronto 
único no último sábado, 8, 
na cidade de Campinas.

Na primeira fase, o time 
comandado pelo professor 
Márcio Toni se classificou 
com a quinta vaga, de seis 
disponíveis, com 13 pontos 

FOTOS: LUCAS CANOSA

LUCAS CANOSA - As inician-
tes do Galo têm um grande 
desafio neste sábado, 15, a 
partir das 9h, no Ginásio 
Fioravante Iervolino. Após 
a rodada fora de casa dian-
te do Santo André, equipes 
sub-8, sub-9 e sub-10 en-
frentam o Mercedes Benz 
pelo Campeonato Paulista 
de Futsal.

No domingo, por sua 
vez, o Galo vai a Suzano 
para medir forças, a partir 
das 14h, no SESC, com a 
equipe da casa. O jogo esta-
va marcado para o mês de 
março e foi adiado devido 
ao ataque na Escola Esta-

dual Professor Raul Brasil, 
que vitimou oito pessoas.

Na categoria sub-8, o 
Atlético vem de triunfo no 
ABC e busca embalar na 
competição após quatro vi-
tórias e quatro derrotas em 
oito rodadas. O sub-9 quer 
se recuperar depois do re-
vés diante do Ramalhão e 
aposta todas as forças nes-
te final de semana. Por fim, 
o sub-10 vinha embalado 
com 100% de aproveita-
mento e tropeçou nas duas 
últimas rodadas. O time de 
Márcio Toni continua em 
busca de uma vaga na Sé-
rie Ouro.

Francisco Antônio Amorim
Advogado

Apoio
Contabilidade

LUCAS CANOSA - Após a der-
rota por 5 a 0 no primeiro 
jogo das quartas de final do 
Metropolitano diante do São 
Paulo, o sub-16 do Guaru-
lhense venceu o rival por 5 
a 1 na partida da volta, lutou 
até o último segundo e ficou 
a um gol da sonhada classifi-
cação. Apesar de ser elimina-
do, o Galo arrancou aplausos 
em reconhecimento ao gran-
de esforço em quadra.

em oito jogos disputados, e 
encarou nas quartas de final 
o tradicional São João Jun-
diaí, que havia se garantido 
uma posição acima do Galo. 
No confronto direto em Hor-
tolândia, 2 a 1 para o Trico-
lor de Guarulhos.

Nas semifinais mais uma 
partida com uma equipe me-
lhor colocada na primeira 
fase. A Lusa foi o segundo 
melhor time da Liga Paulista 
e era favorita a passar para 
a decisão. No entanto, o que 
se viu no Ginásio Rogê Fer-

reira em Campinas foi um 
domínio completo atletica-
no e mais um triunfo pelo 
placar de 2 a 1, com gols de 
Davi Bini e Enzo, garantindo 
muita festa na arquibancada 
Tricolor.

Na final, o Guarulhense 
enfrenta a Liga Sancaeta-
nense em dois jogos, o pri-
meiro no feriado da próxima 
quinta-feira, 20, às 15h15, 
no Idalina, em São Caetano. 
O decisivo duelo será no dia 
29, às 17h, no Victor Savalla, 
em Hortolândia.

Jogando no Ginásio da 
Federação no último sá-
bado, 8, o Atlético saiu na 
frente no placar. Após boa 
triangulação, Lucas Araú-
jo arriscou de longe, sem 
chances de defesa. O time 
de Guarulhos continuou no 
ataque, porém desperdiçou 
boas oportunidades para 
ampliar o marcador.

Na segunda etapa, os co-
mandados de Tony Santana 

se lançaram ao ataque e con-
seguiram chegar ao segundo 
tento no jogo, com Felipe, 
que aproveitou a bola rebati-
da na área adversária. Pouco 
depois, em rápido contra-
-golpe, na falha de marcação, 
o São Paulo diminuiu nos 
pés de Gabriel, jogando um 
balde de água fria no Guaru-
lhense, que agora precisaria 
de quatro gols em menos de 
nove minutos.

A desvantagem não de-
sanimou o grupo atleticano, 
que ainda marcou mais três 
vezes, todas com Felipe, o 
nome do duelo. A última 
delas, a doze segundos do 
fim. Quando a bola rolou, a 
equipe da capital conseguiu 
segurar a pressão e garantiu 
a vaga nas semifinais. Ape-
sar de eliminado, o Galo foi 
aplaudido pelos torcedores 
no Ginásio da Federação.



ÁRIES: Você apresentará uma maior diversificação nas 
suas atitudes muito por causa do que ocorre no planeta 
de Vênus. 

TOURO: Mostrará um maior interesse em bens materiais, 
isso fará você se afastar de algumas pessoas. O planeta 
Mercúrio irá mexer muito com o seu humor.

GÊMEOS: Os teus pensamentos evitarão que alguns 
problemas venham a ocorrer neste dia. Os aquarianos 
mostrarão uma grande sintonia com você neste dia. 

CÂNCER: O que vem ocorrendo com as suas emoções é 
muito forte, portanto tente manter o padrão. A constela-
ção de Capricórnio poderá lhe ajudar muito neste dia. 

LEÃO: Por ativar um ego muito grande irá ter problemas 
com algumas pessoas mais importantes na sua vida. 
Você irá ficar muito mais firme neste momento.

VIRGEM: Conseguirá agir de forma mais determinada 
neste momento, só assim para seguir em frente. Uma 
pessoa de Peixes lhe fará muito bem neste dia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 55

PL
FICHALIMPA
ONORTXOV

TLOLINDA
PROP

ORNEG
PANMAGOE

NINEUSAM
SANOIRD

DILET
ANOME

GXRHIC
MEMECALMA
ANEMOROL

CPRESENÇ
A

BIELARED
APOLO

GISTA

Marca da
pessoa

inflexível

Estilo de
casas de

praia

Motivo de
disputa
entre a
realeza

Oduvaldo
Viana,

teatrólogo

Fazer uma
sugestão

Cidade do
Homem
da Meia-
Noite (PE)

Ernesto
Geisel,
militar

brasileiro

Apelido
de Paulo
Coelho

Braço, em
inglês

"Todos",
em "pan-
demia"

Aplicam; 
empregam

Seguir o
(?): imitar

Item da
carteira 
de iden-
tidade

Piada 
propa-

gada na
internet

O "eu"
oblíquo

Dizer lé
com (?): 

falar coisa
com coisa

Pintor 
francês da
série "Ne-
núfares"

Peça do
motor do

carro

Sensor de 
(?): acende

luz de 
corredores

(?)
Mandino,
escritor

Formato
do sifão

Defensor
apaixo-
nado de

uma ideia

Atividade doméstica
suspensa em período
de racionamento de

água

Coautor do clássico
"Carinhoso"

Intenção das almas
penadas (Folc.)

Lei que impede a
candidatura de

políticos condenados

Nove, em
inglês 
Muito
amada

Átomo
instável
Óleo, em

inglês

A conterrânea de
Drácula

(?) Lanka, o antigo
Ceilão (Geog.)

Bucal

"Muita (?)
nessa Ho-
ra", filme

Formato de
cantoneiras
Nitrogênio
(símbolo)

É permitido

3/arm — oil. 4/mago — meme — nine. 5/monet. 6/propor. 10/apologista.

LIBRA: Você poderá vir a ter um relacionamento mais 
favorável com o signo de Touro, assim irá encontrar um 
bom caminho. 

ESCORPIÃO: Algumas pessoas ficarão incomodadas com 
as suas atitudes mais brutas neste momento. Alimentará 
um forte sentimento de vitória neste dia tão grandioso.

SAGITÁRIO: Você pode estar exagerando neste momento 
com atos que venham a dificultar o curso da sua vida. 
Sentirá na cintura alguns problemas de contração.

CAPRICÓRNIO: Você demonstrará todo um pensamento 
diferenciado neste momento, o mais importante é seguir 
em frente com tranquilidade. 

AQUÁRIO: Em essência você tende a apresentar uma 
certa resistência para evoluir e seguir em frente neste dia. 
Algumas pessoas irão vir a ficar mais próximo por você.

PEIXES: Um pouco de tristeza que lhe acometia irá se 
dissipar e sumir da sua vida. O comportamento do signo 
de Áries ira mexer bastante com você nessa jornada.
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Fãs de ‘Super Choque’ produzem 
curta-metragem do herói

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Nas últimas se-
manas, um curta-metragem 
produzido por fãs de Super 
Choque chamou a atenção do 
público na internet. O filme 
de 44 minutos é inspirado no 

herói e apresenta as origens 
de Virgil Hawkins, persona-
gem da DC Comics.

Lançado no YouTube em 
10 de maio, a sinopse da 
produção diz o seguinte: 

“Enquanto seu pai concorre 
a prefeito da cidade, Virgil 
Hawkins se esforça para en-
contrar seu lugar no mun-
do com seus novos poderes 
recém-descobertos. Tudo é 
posto em risco quando se 
descobre que algumas das 
atividades das gangues da 
cidade estão diretamente li-
gadas àqueles que estão no 
poder. Mudar nunca é fácil e 
o jovem herói já está pronto 
para a luta de sua vida”.

Na descrição, os criadores 
afirmam ter produzido o filme 
com US$ 3 mil, cerca de R$ 
12 mil, na cidade de St. Louis, 
em Missouri. Em maio do ano 
passado, já havia sido divulga-
do o trailer da produção.

Segundo o site Comic 
Book, a produção começou 
em um fim de semana de 
dezembro de 2017 e a in-
tenção era criar um filme 
de dez minutos. Mas, ins-
pirado pelo potencial do 
projeto, o escritor e diretor 
David Kirkman utilizou o 
mês seguinte para expan-
dir a história e pesquisar o 
passado do personagem.

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

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

CURSOSSERVIÇOS

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

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
MUDE JÁ 
Apto 2 dorms V. Rio  Só 
R$120 Mil. F.: (11) 2456-
3435
FINANCIAMENTO OK! 
Apto Próx. Shopping Maia  
Só R$220 Mil F.: (11) 
2456-3435
OPORTUNIDADE 
Apto. B. Clima 2 dorms.+ 
dps., 1 vaga c/ elevador. R$ 
195 Mil. Ac. auto e financio. 
F.: 9380-7280 c/ Claudio

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

IMÓVEIS

Vende-se

Aluga-se

Sítios e Chácaras

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

PET SHOP VL. AUGUSTA 
Excel. localização e 
clientela formadas. Ot. 
Instal. R$ 65 Mil ac. auto 
c/ pgto. F.: 93800-7280 c/ 
Claúdio.
BORRACHARIA VL. 
AUGUSTA 
Bem estruturada entre 
estoque rodas e pneus. 
Valor R$ 95 Mil F.: 93800-
7280 c/ Claudio ou zap F.: 
99700-3040

REPRESANTANTE  
COMERCIAL 

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

ou Marcio

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

ADMITE-SE 
Pedreiro, ½ Oficial, 
Ajudante, Pintor e 
Telhadista. 2688-0872 
Horário Comercial.
SERRALHEIRO 
Soldador e Aj. Geral, Tratar 
c/ Gonçalves F.: 2414-2156

CASA PQ. MIKAIL 
1 dorm, coz, wc, gar. p/ 2 
autos, R$ 600,00 Incluso 
agua e Luz. 99678-7630 
c/ Paula

ESTIVA  MG 
2.000Mts² c/ nascente R$ 
25 Mil, Chacara 1.000Mts² 
c/ casa R$ 35 Mil. Rod. 
F.Dias 150km SP. F. 96215-
6802

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 
97380-7685ANUNCIE AQUI 

97380-7685 ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685 F. 2409-5992 / 9500-5000
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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!86,45

@chconsult.imobiliaria 

consultherrero@gmail.com

(11) 98121-5581 

(11) 4969-8438

Atrás do Carrefour Centro 
- Vila Camargo  -   1 dorm. ,  sala 
, coz. , WC, quintal ao redor, 1 
vaga, area de lazer:  salão de 
festa , salão de jogos , portaria.   
Ac. Financ. / FGTS  -  Valor 

230Mil - Ref 01

Apartamentos Venda 

Atrás do Carrefour Centro - 
Macedo - Cond. Moradas da 
California. -   3 dorm. , 1 suite , sl c/ 2 
ambt. ,  coz. ,  WC , lavanderia. Area 
75m².  1 Vaga , area de lazer  
Academia , brinquedoteca , 
playgrand. Ac. Financ. e permuta 
com imóvel de menor valor. Ac. 

FGTS -  Valor 320 Mil - Ref 02

Próx. do Mc Donald´s -  
Campos de Gopouva - 2 dorm. , 
sl c/ 2 amb. ,  coz., WC ,  area de 
serviço, 1 vaga, area de lazer : 
quadra , portaria 24 hr - Ac. 
�nanciamento/ FGTS Valor  

210Mil  - Ref 03

Próx. da Av. Guarulhos - 
Ponte grande . Cond. Park San 
Diego - 2 dorm. ,  sl , coz ,  WC, 1 
vaga, area de lazer: salão de 
festa , piscina, churrasqueira , 
portaria 24 hr , playgrand . Ac. 
�nanc./ FGTS - Valor 180Mil - 

Ref 04

CASA VL. BARROS 
COMERCIAL 
4 dorms. + dps. + edicula 
+salão 10x26 Ideal p/ 
Clinica , casa de repouso 
ou renda. R$ 630 Mil a 
vista F.: 93800-7280

Judoca guarulhense de 12 anos é vice-campeão 
estadual e sonha em disputar as Olimpíadas
MAYARA NASCIMENTO - Felipe 
Octavio Alves Ferraz, 12 
anos, começou no espor-
te bem cedo. O atleta pos-
sui quase 50 medalhas e 
na última semana ganhou 
o título de vice-campeão 
estadual no Campeonato 
Paulista de Judô. Seu so-
nho é ganhar uma medalha 
de ouro nas Olímpiadas, e 
para isso segue seus trei-
nos com dedicação, esforço 
e compromisso.

O Campeonato Paulis-
ta de Judô aconteceu no 
último sábado (08), e Fer-
raz competiu na categoria 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Pesado na classe Sub-13. 
Antes de chegar ao Campe-
onato Paulista, o atleta ga-
nhou duas competições, o 
Paulista Regional e o Pau-
lista Inter-Regional.

“Ele ficou frustrado ini-
cialmente porque sabia que 
tinha condições de vencer, 
mas depois ficou feliz, pois 
sabia do tamanho da con-
quista”, comentou Claudio 
Queiroz, padrasto do judo-
ca, a respeito da segunda 
colocação no campeonato.

Em 2017 ele foi desta-
que da Federação Paulis-
ta, ganhando o Paulista, a 

Copa São Paulo e se figu-
rando como vice-campeão 
no Meeting Sul Brasileiro.

Aos três anos o jovem já 
treinava na Associação de 
Judô 9 de Julho, e a cole-
ção de medalhas começou 
aos seis anos, quando co-
meçou a competir. A mãe, 
Rose Queiroz, o pai, Fabio 
Manoel Ferraz e o padras-
to, apoiam e incentivam a 
prática de esporte do ga-
roto. Atualmente o judoca 
treina de segunda-feira a 
quinta-feira na academia e 
as sextas-feiras no Colégio 
Marconi.
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