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Irei com o Sergio Moro junto ao gramado. E o 
povo vai dizer se nós estamos certos ou não”, 
Jair Bolsonaro, presidente do BrasilBovespa
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Saúde confirma 11 casos de 
sarampo na cidade neste ano
Na próxima quarta-feira (10) a secretária Ana Cristina Kantzos anunciará o lançamento da campanha de vacinação contra a doença; em 
todo o estado foram contabilizados 206 casos sendo mais de 66% desse total registrados na capital, com 137 ocorrências Pág. 5
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Zélia Duncan se 
apresentará no Sesc 
Guarulhos no feriado
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Prefeitura pede apoio ao governo estadual 
para resolver enchentes no município
Pág. 5

Pipa em rede elétrica deixou quase 80 mil 
guarulhenses sem energia em 2019
Pág. 4

Licitação da 
Zona Azul 

é adiada
Pág. 4
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PÔR DO SOL - Mais uma semana chegou ao fim e a noite chega para o descanso dos trabalhadores
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Poucos, entre nós, sabem, 
mas existe em Guarulhos uma 
entidade destinada a preser-
var a memória do Nove de 
Julho. É feriado no estado de 
São Paulo.

O dia da Revolução Cons-
titucionalista de 1932 está 
no calendário dos paulistas 
como o momento em que 
os nossos conterrâneos se 
levantaram contra o governo 
Vargas exigindo um regime 
de liberdade sob a letra da 
lei. Queríamos um conjunto 
de normas que nos desse ga-
rantias de viver, mais do que 
tudo, sob o poder do voto, 
decidido por homens e mu-
lheres que aspiravam direito 
pleno de cidadania. Querí-
amos, enfim, a democracia. 
Aspiração que uniu os jovens 
da Faculdade de Direito do 
Largo de São Francisco, jor-
nalistas da Gazeta e do Esta-
do de São Paulo, locutores da 
recém fundada Rádio Record, 
e, principalmente, gente do 
povo.

A história daqueles três 
meses de guerra iniciada pelo 
assassinato dos quatro jovens 
conhecidos pelo conjunto das 
letras MMDC - as iniciais de 
Martins, Miragaia, Drausio e 
Camargo - é hoje contada por 
poucos. Um desses jovens, 
Drausio, tinha apenas catorze 
anos.

Dos veteranos que luta-
ram, apenas doze estão vivos. 
E nenhum deles com menos 
de 100 anos. São homens e 
mulheres – elas também lu-
taram – ainda lúcidos, alguns 
residentes na capital, e outros 

no interior do estado. Alguns 
desses sobreviventes serão 
homenageados nesta terça 
feira junto àquele belo monu-
mento no parque do Ibirapue-
ra, o memorial dos soldados 
que empunharam a bandeira 
de São Paulo em 32.

 
O Som das cornetas
A memória da Revolução 

Constitucionalista de 32 ainda 
está viva em Guarulhos. A So-
ciedade de Veteranos daqui é 
dirigida por um desses abne-
gados que fazem questão de 
lembrar e promover a histó-
ria. Filho e neto de veteranos 
soldados, o advogado Carlos 
Alberto Romagnoli é o presi-
dente da entidade. Ele lembra 
que, logo, as testemunhas 
que viveram aqueles momen-
tos não estarão mais entre 
nós. E fica triste ao constatar 
que o Nove de Julho é visto 
hoje como mais um feriado, 
não mais que isso. Mas não 
joga a toalha.

Nesta terça, no feriado do 
dia nove, às quatro da tarde, 
ele estará mais uma vez, como 
todos os anos, no obelisco do 
Ibirapuera, lembrando as mais 
de setecentas vítimas mortas 
pelas balas e baionetas do 
exército de Vargas. E, junto 
com, talvez, meia dúzia de 
centenários veteranos e mui-
tos filhos e netos dos comba-
tentes, ouvirá a canção Paris 
Belfor e o Hino dos Paulistas, 
a marcha de Marcelo Tupi-
nambá na voz do inesquecível 
Francisco Alves. Elas tocarão 
nas cornetas de alto falantes. 
Como antigamente.

gravados. Neste ano, a cantora lançou o álbum 
“Tudo é Um” com a parceria de grandes no-
mes da música nacional como Moska, Zeca 
Baleiro, Chico César e Christiaan Oyens -  sen-
do este último ao autor de muitos dos maiores 
sucessos de Zélia como “Não Vá Ainda”, “Nos 
Lençóis Desse Reggae”, “Enquanto Durmo” e 
“Sentidos”. No novo álbum, a cantora olha para 
o início de sua carreira e reúne 11 faixas que re-
metem ao pop folk de quando tudo começou.

obras cinematográficas para o público em 
geral e inovar esta experiência coletiva rea-
lizando exibições ao ar livre gratuitamente.

Antes da apresentação do longa, acon-
tece a exibição do curta-metragem No Rolê 
(2017), do Coletivo Kinoférico, produção au-
diovisual guarulhense valorizada por meio 
da parceria entre a Prefeitura, através da Se-
cretaria de Cultura e do Cineclube Incineran-
te, organização da sociedade civil que reúne 
coletivos do município e atua na distribuição 
alternativa de conteúdo independente.

de Guarulhos, tem apoio da Secretaria de Cul-
tura e acontece tradicionalmente no primeiro 
domingo de cada mês. Os participantes e as 
pessoas apaixonadas por música caipira en-
contram um ambiente acolhedor, no qual o 
objetivo é estreitar laços entre o público e os 
violeiros. A participação é livre e por ordem 
de inscrição. Além de renomadas duplas da 
cidade, a expectativa é que músicos de muni-
cípios vizinhos, como Arujá, Mogi das Cruzes, 
Santa Isabel, Guararema e São José dos Cam-
pos, entre outros, também participem. 

O Sesc Guarulhos recebe nesta terça-
-feira (09) a cantora Zélia Duncan. A artista 
apresentará ao público sua trajetória e ver-
satilidade no meio musical, compartilhan-
do suas experiências, processos criativos, 
parcerias e influências. A aula-espetáculo, 
gratuita, começará às 16h30.

Violonista, cantora e compositora, Zélia 
Duncan iniciou sua carreira profissional no iní-
cio dos anos 80 e acumula 13 discos autorais 

Um dos maiores sucessos do cinema 
mundial dos últimos tempos, Bohemian 
Rhapsody (2018) é atração do Projeto Cine 
na Praça deste sábado (06), às 19h, no Jar-
dim Cumbica. A exibição do longa-metra-
gem tem classificação de 14 anos e ocorre na 
Praça Geraldo Cândido do Nascimento. Bo-
hemian Rhapsody concilia música e emoção 
para contar a história da lendária banda de 
rock inglesa Queen, desde sua criação até o 
show Live Aid, em 1985. Idealizado em 2012, 
o Cine na Praça tem como objetivo levar 

O Teatro do CEU Ponte Alta apresenta 
mais uma edição do Café com Viola no do-
mingo (7), grande espetáculo com o melhor 
da música sertaneja raiz. Vera Bianca e Guaru, 
organizadores do evento, dão boas-vindas ao 
público com um saboroso café caipira, bolo 
de fubá e música da melhor qualidade. O 
evento tem entrada gratuita e classificação 
livre a partir das 10h.

Nesta edição, o Café com Viola conta com 
a participação especial da cantora Vanessa 
Ajalla. O evento, promovido pela Prefeitura 

Zélia Duncan se apresentará no Sesc Guarulhos no feriado

Projeto Cine na Praça exibirá ‘Bohemian Rhapsody’ em Cumbica

Teatro do CEU Ponte Alta apresenta Café com Viola no domingo
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Dupla Explosão
de Sabores

RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h  ·  TERÇA: 12h AS 23h
QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

por R$104,90

(serve duas pessoas)

+
acompanhado de

tiras de filé mignon
batata rustica

pão ciabatta tostado

Delicioso fondue
de queijos preparado com nosso blend de chocolates e

um leve toque de jim beam acompanhado de
mix de frutas (banana e morango)
marshmallow
brownie de chocolate com nozes

Surpreendente
fondue de chocolate++Delicioso fondueDelicioso fondue
SurpreendenteSurpreendente
fondue de chocolate
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Prefeitura adia licitação da Zona Azul Pipa em rede elétrica já deixou mais de 78 
mil guarulhenses sem energia neste ano

Operação Inverno conta com telefone 199 para atender pessoas em situação de rua

Executivo concede obra de Tarsila do Amaral à Pinacoteca

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA

DA REDAÇÃO - Entre janei-
ro e junho de 2019, a EDP 
atendeu 842 ocorrências 
de pipas na rede elétrica 
que abastece Guarulhos, 
deixando mais de 78 mil 
clientes sem energia em 
algum momento. Para o 
atendimento, as equipes da 
concessionária são desloca-
das para realizar o reparo 
e a limpeza da rede dani-
ficada, que, na maioria 
dos casos, tem a camada 
protetora da fiação cortada 
pela linha da pipa, inter-
rompendo o fornecimento 
para a região.

Segundo a Associação 
Brasileira de Distribuidores 
de Energia Elétrica (Abra-

DA REDAÇÃO - Mais uma vez o 
processo licitatório para a esco-
lha da nova empresa que fará 
a gestão do serviço de estacio-
namento rotativo, conhecido 
como Zona Azul, foi adiada. 
A informação foi publicada na 
edição desta sexta-feira (05) do 
Diário Oficial do município. A 
abertura dos envelopes estava 
prevista para o próximo dia 19.

O certame já havia sido 
suspenso pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Pau-
lo (TCE-SP) após questiona-
mentos por parte de empresas 
interessadas, porém a repre-
sentação foi considerada im-
procedente e a medida liminar 
cassada, liberando a Prefeitura 
de Guarulhos para dar prosse-
guimento ao certame. 

Com o serviço de Zona 

Azul, a perspectiva é que um 
sistema totalmente digitalizado 
seja implementado na cidade. 
Com um total de 2.994 vagas 
disponíveis, os motoristas po-
derão acessar um aplicativo e 
comprar até duas horas que é 
o tempo máximo permitido, 
além de 30 minutos (tempo mí-
nimo) e uma hora (intermediá-
rio). A compra também estará 

dee), as pipas foram a quin-
ta maior causa de mortes 
relacionadas a energia elé-
trica no país entre 2009 e 
2017, atrás de construção/
manutenção predial, liga-
ções clandestinas, instala-
ção de antenas e poda de 
árvores. No período foram 
registrados 77 óbitos.

“Sabemos que o cerol 
e linha chilena ainda é 
muito utilizado e, por ser 
composto de pó de vidro, 
é altamente condutor de 
energia, podendo causar 
sérios acidentes com quem 
está brincando e com ou-
tras pessoas”, afirmou 
Marcio Jardim, gestor exe-
cutivo da EDP.

disponível com os monitores 
do sistema, que estarão traba-
lhando nas ruas para atender 
o público, oferecendo o cartão 
virtual, podendo ser pagos 
além de em dinheiro, com car-
tão de débito ou crédito.

Questionada a prefeitura 
não respondeu até o fechamen-
to desta edição sobre os moti-
vos do adiamento.

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 1- CARLOS ALBERTO CARDOSO PEDRO, 
brasileiro, solteiro, maior, sócio empresário, RG. 29.747.588-5-SSP/SP, CPF/MF. 226.060.088-39, e 
2-SAMANTHA MENEZES CORNACIONI, brasileira, solteira, maior, enfermeira, RG. 43.472.504-3-SSP/SP, 
CPF/MF. 357.109.118-36, ambos residentes na Rua Soldado Basilio Pinto de Almeida, nº 332, Parque Novo 
Mundo, em São Paulo, que atendendo ao requerido por BANCO BRADESCO S/A., (prenotado sob n. 
333.636) 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. 4, na matrícula n. 94.051, 
desta serventia, pela qual CARLOS ALBERTO CARDOSO PEDRO e SAMANTHA MENEZES CORNACIO-
NI, transmitiram-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua Augusta, nº 183, Apto nº 
284, Torre 4B, Condomínium Parque Clube, Vila Augusta. Com o intuito de proceder à intimação pessoal dos 
devedores, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a-) Rua Augusta, nº 183, Apto nº 284, Torre 
4B, Condomínium Parque Clube, Vila Augusta, Guarulhos/SP, CEP: 07025-130 (no próprio imóvel transmitido 
em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado que: “...os destinatários encontram-se 
inacessíveis ao ora subscritor.” (certidões de fls. 69, 80, 125 e 132); b-) Rua Soldado Basílio Pinto de Almeida, 
nº 332, Parque Novo Mundo, São Paulo/SP- CEP: 02188-080 (no endereço dos devedores constante no 
registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador do 10º RTD DA COMARCA DE SÃO PAULO, certificado 
que os destinatários não foram encontrados no endereço indicado (certidões de fls.140 e 148). Diante desse 
quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital dos devedores: CARLOS ALBERTO CARDOSO 
PEDRO e SAMANTHA MENEZES CORNACIONI, 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. 160, 161 e 162. Assim, pelo presente, ficam os referidos 
fiduciantes (CARLOS ALBERTO CARDOSO PEDRO e SAMANTHA MENEZES CORNACIONI), 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-fei-
ra - horário 9:00 as 16:00h), para quitarem o seu débito para com o credor fiduciário e proprietário supra, 
que em 27/06/2019 perfazia o valor de R$ 34.186,83 (trinta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta 
e três 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 administrativo. 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, 28 de junho de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial 

LUCY TAMBORINO - A prefeitu-
ra concedeu à Pinacoteca do 
Estado de São Paulo a obra 
Padre Bento (1931), de auto-
ria de Tarsila do Amaral. O 
quadro estava no Complexo 
Hospitalar Padre Bento e 
possui dimensões de 880 cm 
x 105 cm. 

O prazo da autorização 
de uso será de 60 dias, reno-
vando-se automaticamente, 
por igual período, durante a 
vigência do contrato de em-
préstimo entre as partes. A 
Pinacoteca caberá à obriga-
ção de zelar pela conservação 

DA REDAÇÃO - Em razão da che-
gada do período de baixas tem-
peraturas, a prefeitura reforça a 
Operação Inverno ao disponi-
bilizar o telefone 199 para que 
a população possa informar 
locais em que haja pessoas em 

situação de ruas e a temperatu-
ra estiver igual ou abaixo de 13 
graus. Desta forma, o Serviço 
de Abordagem Social será acio-
nado e irá até o local para reali-
zar o atendimento.

Iniciada no dia 4 de junho, 

a Operação Inverno prosse-
guirá até o final da estação e 
é desenvolvida de forma in-
direta pela Secretaria de De-
senvolvimento e Assistência 
Social através do Núcleo Ba-
tuíra, vencedor do edital de 
chamamento público. Fora da 
época de frio, o trabalho ocor-
re diariamente das 9h às 21h. 
Durante o inverno, o atendi-
mento através do 199 ocorrerá 
24 horas por dia. A prefeitura 
oferece diversos serviços a es-
ses cidadãos, como os Centros 

POP (Centro de Referência Es-
pecializado para Pessoas em 
Situação de Rua) e as Casas de 

Acolhimento, ofertando aten-
dimento técnico, alimentação 
e pernoite.

da obra de arte. A informa-
ção foi publicada no Diário 
Oficial desta sexta-feira (05).

A obra foi doada ao Sa-
natório Padre Bento, na épo-
ca que a unidade atuava em 
Guarulhos. O quadro que 
foi uma homenagem da pin-
tora ao sacerdote e amigo de 
sua família Bento Dias Pa-
checo (1819-1911). Pacheco 
era conhecido por amparar 
hansenianos, prática inco-
mum para época, onde os 
enfermos eram marginali-
zados. Em 1960, o então Sa-
natório Padre Bento tornou-

-se somente hospital. 
A obra ainda ficou alguns 

anos perdida e foi encontra-
da anos depois em um almo-
xarifado. Por conta do estado 
da pintura, o quadro foi en-
caminhado para restauração 
no Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan), no Rio de Janei-
ro. O reparo foi concluído em 
1972, porém a obra só voltou 
para Guarulhos em 1980. Na 
época passou a decorar o ga-
binete do prefeito e, depois, 
passou a ser guardado na 
Guarda Civil Municipal.
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Guarulhos já registra 11 casos de sarampo neste ano

Prefeitura pede apoio ao governo estadual para resolver enchentes na cidade

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL.

DA REDAÇÃO - O prefeito 
Guti e o secretário de 
Obras, Marco Antonio 
Guimarães, estiveram 
nesta semana reuni-
dos com o secretário 
estadual de Energia, 
Saneamento, Recursos 
Hídricos e Meio Am-
biente, Marcos Penido. 
O assunto discutido foi 
à implantação de pôlder 
na Vila Itaim, no limi-

te da cidade de São Paulo 
e Guarulhos, o que está 
ocasionando o agravamen-
to de enchentes do lado de 
Guarulhos, em especial em 
vias do Jardim Guaracy e 
Jardim Izildinha. Durante 
o encontro, pediram o mes-
mo tratamento dado à capi-
tal para resolver as inunda-
ções em Guarulhos.

O secretário Penido pe-
diu que uma equipe do 

DA REDAÇÃO - Guarulhos já 
registra 11 casos de sarampo 
neste ano. Com isso, na pró-
xima quarta-feira (10) a se-
cretária de Saúde da cidade, 
Ana Cristina Kantzos, anun-
ciará o lançamento da Cam-
panha de Vacinação contra o 
Sarampo. Na ocasião, a ges-
tora também vai traçar um 
panorama da situação do sa-
rampo no Estado de São Pau-
lo e explicar como tem sido o 
trabalho de bloqueio e varre-
dura para evitar a transmis-
são do vírus no município.

A presença da doença na 
cidade já era esperada, uma 
vez que de janeiro até o final 
de maio o estado de São Pau-
lo registrou 36 casos de sa-
rampo, o maior número des-
de 1999, quando, em todo o 
ano, foram contabilizadas 94 
pessoas infectadas, segundo 
a Agência Brasil (EBC).

O sarampo é uma doença 
altamente contagiosa provo-

DAEE - Departamento de 
Águas e Energia Elétrica fa-
çam uma vistoria no local 
para que seja feito um es-
tudo prévio da viabilidade 
de se construir um pôlder 
paralelo do lado de Guaru-
lhos.

O pôlder dispõe de um 
sistema composto por um 
dique (muro de conten-
ção), reservatório, dutos e 
bombas. Quando ocorrem 

cada por um vírus. A trans-
missão ocorre de maneira se-
melhante à gripe, ou seja, de 
pessoa para pessoa, através 
de tosse e secreções. Os sinto-
mas mais comuns são: irrita-
ção nos olhos, corrimento no 
nariz, manchas brancas na 
parte interna da bochecha, 

chuvas de grande inten-
sidade, especialmente 
no verão, os diques evi-
tam que o rio transborde 
inundando as áreas ocu-
padas. O sistema de ga-
lerias de águas pluviais 
local direciona as águas 
da chuva para um peque-
no reservatório (menor 
que um piscinão). Nele, a 
água é armazenada e lan-
çada de volta ao rio.

mal-estar, tosse persistente e 
manchas vermelhas na pele. 
Podem ocorrer também fe-
bre e convulsões, infecção 
nos ouvidos, conjuntivite, 
pneumonia, perda de apetite 
e diarreia. Em casos graves, 
provoca lesões cerebrais e in-
fecções no encéfalo.
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       Um grupo de dez usuários do Serviço de 
Acolhimento Institucional Adulto Masculino 
– Residencial Bambi participou nesta segunda-
feira (1º) da quarta aula do curso de capacitação 
de panificação artesanal com ênfase em 
pizza e esfiha. Trata-se no projeto Nova 
Chance, iniciativa da Prefeitura de Guarulhos 
executada pela Secretaria de Desenvolvimento 
e Assistência Social, em parceria com o 
Núcleo Batuíra, Apas – Associação Paulista de 
Supermercados e Fundo Social de Solidariedade 
– visando capacitar prioritariamente pessoas em 
situação de rua acolhidas pelo serviço para que 
sejam reinseridas na sociedade e no mercado de 
trabalho. 

       Produtores culturais interessados no 
desenvolvimento e formatação de projetos 
participaram de capacitação oferecida pela 
prefeitura na noite desta segunda-feira (1º) 
na Biblioteca Monteiro Lobato. O primeiro de 
uma série de 14 encontros que acontecerão 
durante todo o mês de julho contou com 
a presença do secretário de Cultura, Vitor 
Souza, que aproveitou a ocasião para falar 
com os participantes sobre algumas das 
principais diretrizes da Pasta, sobretudo o 
cadastro e compartilhamento de informações 
de projetos culturais já aprovados por leis 
de incentivo, ferramenta já disponível na 
plataforma GruCultura. 

ANOTE

Se não melhorou muito o nível 
do futebol apresentado, a 
Seleção ganhou muita confiança

Tite é inseguro, como qualquer 
treinador que dirige uma Seleção 
Brasileira. Sabe que só o título pode 
mantê-lo no comando da Seleção, e 
mais do que isso, deixa-lo no pata-
mar em que está desde que ganhou 
o título do mundial com o Corin-
thians. Tem suas convicções e al-
gumas preferências e dificilmente 
abre mão delas, mesmo que o mun-
do todo saiba que ele está errado.

Uma delas é a insistência em 
um mesmo esquema de jogo. Tem 
o mérito de não ter levado gols em 

toda a competição, mas aplica na 
Seleção Brasileira os mesmos mé-
todos que usava no Corinthians, e 
são duas equipes com anos-luz de 
diferença.

Na vitória contra a Argentina, 
na última substituição, aos 34 mi-
nutos da segunda etapa, Tite pode-
ria ousar mais e tentar matar o ad-
versário optando por David Neres 
ou Richarlison abertos e Firmino 
centralizado, já que teria espaço de 
sobra para o contra golpe. Poderia 
também colocar Lucas Paquetá, e 
reforçar a criação no meio, liberan-
do Coutinho para cair pela beirada. 
Mas ele colocou Allan e optou por 

aguentar 15 ou 20 minutos de pres-
são jogando com três volantes, as-
sim como fazia no Timão.

Sabe-se lá o que Richarlison e 
Neres fizeram ao treinador, mas é 
nítido que caíram em descrédito 
com ele. O queridinho da vez era 
Willian, que sequer seria convo-
cado. A desculpa não pode ser a 
partida sem gols contra a Vene-
zuela, já que contra o Paraguai 
o Brasil também não marcou, e 
nada aconteceu. Na final contra o 
Peru, só terá os dois quando olhar 
para o banco e precisar de uma 
peça para o ataque.

E que ninguém se surpreenda 
se o Brasil tiver muita dificuldade 
na final. O placar de 5x0 expressou 
muito mais o que aconteceu na-
quele dia do que propriamente o 
que é a Seleção de Tite. O primei-
ro gol saiu em jogada de escanteio 
e o segundo em falha do goleiro, 
nenhum em jogada criada com a 
“bola rolando”. Depois disso a por-
teira estava aberta e ficou fácil che-
gar ao quinto gol.

Se não melhorou muito o nível 
do futebol apresentado, a Seleção 
ganhou muita confiança com a vitó-
ria sobre a Argentina. Daniel Alves 
mostrou que idade não quer dizer 
muita coisa quando se tem talento 
e Gabriel Jesus tirou um peso enor-
me dos ombros e pode jogar mais 
solto dessa vez, um dos acertos do 
treinador nessa competição.

O Brasil é uma das melhores 
seleções do mundo quando o ad-
versário joga “de igual para igual” 
e muito superior ao Peru. Mas acre-
dito que Gareca virá com uma for-
mação diferente, bem mais preca-
vido do que no duelo da primeira 
fase e se jogar com a vontade que 
mostraram na vitória sobre o Chi-
le, pode complicar as coisas para os 
comandados de Tite.

A teimosia de Tite

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

Cristal Imóveis
Guarulhos

CRECI J-31524

AV. DR. RENATO DE ANDRADE MAIA, 
501 - CIDADE MAIA - GUARULHOS

(11) 2441-1035 / 2441-1053

CRISTALIMOVEIS@OUTLOOK.COM.BR

WWW.CRISTALIMOVEISGUARULHOS.COM.BR

LocaçãoVendas
CASA TERREA – 
JD PARAVENTI

2 Dorm. – Sala -Cozinha 
 Lavanderia -Wc – 2 Vagas

TERRENO - 10x25 
R$ 450.000,00

CASA ANTIGA– JD 
PARAVENTI

2 Dorm.  – Sala  -Cozinha –
 Lavanderia -Wc – 2 Vagas.

R$ 320.000,00

 CASA – 
JD PARAVENTI

2 Dorm.– Sala – Cozinha
 Wc – Lavanderia - 1 Vaga 

R$ 370.000,00

APTOº - CIDADE MAIA
2 Dorm.– Sala – Cozinha
Wc– Área Serv. - 1 Vaga 

Cob.
 R$ 135.000,00

APTº - MACEDO 
1 Dorm. – Sala – Cozinha

Banheiro– Área Serv. 
 1 Vaga

R$ 190.000,00

TERRENO –
 STª CLARA

5X25 Em Declive 
C/ Escritura Registrada

R$ 180.000,00 

SALA – 

JD. PINHAL

C/ 50 m2 -  Banheiro

R$ 1.100,00 

SALÃO – 

JD. PINHAL 

C/ 45 m2 -  2 Banheiros

R$ 1.800,00  

SOBRADO – PQ. 
CONTINENTAL  I

3 Dorm. – Sendo 1 suite - 
Sala – Cozinha-Lavanderia 

- 2 Banheiro -  2 Vagas
R$ 1.600,00

CASA – JD. PINHAL  

 2 Dorm.-  Sala – Cozinha

Área Serv.-  Banheiro 

 R$ 1.100,00  

APTOº – MACEDO
2 Dorm. – Sala – Cozinha
Área Serv.  - Banheiro –

 1 Vaga
R$ 1.000,00 C/ Cond e 

IPTU Inclusos.

APTOº – GOPOUVA
2 Dorm. – Sala – Cozinha 
Área Serv.  - Banheiro –

 1 Vaga
 R$ 1.700,00  - 

Mobiliado

CASA – 
JD. PARAVENTI

1 Dorm.-  Sala - Cozinha 
Área Serv. -  Banheiro 

 R$ 600,00  

CASA – 
JD.  STª  BEATRIZ

3 Dorm. – S/ 1 Suite - Sala  
- Cozinha . Área Serv. - 

Banheiro – 2 Vagas
R$ 1.800,00 

APTOº – MACEDO
1 Dorm. – Sala – Coz. 

Banheiro 
 Área Serv. – 1 Vaga 

R$ 1.000,00  Cond. /IPTU 
Inclusos

APTOº - 
JD. PARAVENTI

1 Dorm.- Sala – Cozinha
Área Serv. - Banheiro -

 1 Vaga 
R$ 800,00 S/ Cond.

APTOº – 
JD. PARAVENTI

2 Dorm. -  Sala – Coz. 
Planejada - Área Serv. - 

Banheiro – 1 Vaga
R$ 1.000,00

CASA – JD. PINHAL  

 3 Dorm.-  Sala – Cozinha

Área Serv. - 2 Banheiros 

 R$ 850,00  
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Boxeador do Guarulhense, Caio Calmon vence duas seguidas

Em parceria com duas importantes agremiações, Guarulhense lança futebol feminino

FOTO: LUCAS CANOSA

FOTO: FABIO ALBENANTI

LUCAS CANOSA - Ex-campeão 
paulista e brasileiro e bronze 
nos jogos Jogos Pan-America-
nos de 2003, na Cidade do Mé-
xico, Caio Calmon, boxeador 
que assinou com o Guarulhen-
se em fevereiro, venceu duas 
lutas seguidas em busca do re-
torno ao cenário nacional.

O primeiro triunfo de Cal-
mon aconteceu em fevereiro, 
na sua estreia pelo Galo, quan-
do enfrentou José Robson da 
Silva Duarte pela categoria su-
perleve (até 63.5 kg). Após qua-
tro rounds de duelo, o atletica-
no levou a melhor por decisão 
unânime dos árbitros. E, no 
último sábado, 29, em apenas 
32 segundos, Caio nocauteou 
Mayky Dylan Mesquita, levan-
do a torcida à loucura.

Apesar do bom desempe-
nho nos últimos combates, o 
pugilista falou sobre as dificul-

dades de se manter em forma. 
“Não é fácil no Brasil. Preciso 
me alimentar corretamente, 
fortalecer o corpo e contar com 
um material esportivo adequa-
do. Uma andorinha só não faz 
verão. Por isso, preciso agrade-
cer meus apoiadores: Acade-
mia Fênix Fitness, Naville Ilu-
minação, Adega Continental, 
Espetinho Dio, Amarelinho’s 
Bar, Grupo Nova Feição, Spnu-
trishop, Lanchonete Paschoal 
Beer e Degobi Salgados, além 
claro do Atlético Guarulhense, 
que é um clube muito forte no 
futsal e abriu as portas para 
um boxeador”, disse.

Subindo no ranking nacio-
nal, Caio não escondeu o dese-
jo de voltar a disputar o Brasi-
leiro, do qual já foi campeão. 
“Vamos lutando e subindo nas 
posições. Quando eu estiver 
bem colocado, posso fazer o 

desafio. Estou para assinar 
um contrato com o Boxing For 
You, organizado pelo Sérgio 
Batarelli, que visa impulsionar 
o esporte e apoiar os atletas, 
os divulgando na mídia. Devo 
lutar novamente no próximo 
mês com transmissão da TV 
fechada”, animou-se.

Por fim, o lutador expôs 
sua trajetória dentro da moda-
lidade. “Comecei a treinar boxe 
no Coliseu Boxe Center com 
12 anos, com 15 anos estava 
na seleção brasileira de boxe, 
onde fiquei ate os 19 anos. Fui 
campeão paulista de boxe, 3 
vezes campeão do Torneio 
Luvas de Ouro, campeão dos 
Torneio dos Campeões, cam-
peão do Torneio das Estrelas, 
campeão brasileiro entre ou-
tros torneios que fiquei com o 
vice-campeonato, assim como 
a Copa internacional Miguel 

Francisco Antônio Amorim
Advogado

Apoio
Contabilidade

LUCAS CANOSA - Consagrado no 
cenário do esporte feminino 
com a manutenção do voleibol 
e o futsal alcançando os melho-
res resultados da cidade, o Gua-

de Oliveira e o Torneio Ralf 
Zumbano. Fui medalhista de 
bronze no jogos Pan-Ameri-
canos de 2003 de boxe Cidade 
do México. Aos 22 anos, parei 
de lutar por motivos familia-
res, mas sempre continuei trei-
nando e acabei me tornando 
um dos treinadores do Coliseu 

Boxe Center. Hoje sou apenas 
atleta e dou aula também mais 
para ajudar no orçamento do 
mês”, finalizou.

Caio Calmon volta ao rin-
gue no próximo dia 11 de 
agosto pelo Boxing For You, 
ainda sem horário e local defi-
nidos pela organização

rulhense fechou parceria com a 
Liga Central Paulista e a Brasil 
Soccer Academy e iniciou o 
projeto do futebol de campo 
para mulheres.

A LCP, idealizada pelo pro-
fessor Julio Cesar, que tem 
passagens por Portuguesa, São 
Bernardo e Diadema, sendo 
ainda scout do São Paulo e do 
site UOL, tem como objetivo a 
inclusão feminina no futsal e 
futebol por meio de várias com-
petições a nível amador, sendo 
reconhecida como a maior e 
melhor liga amadora de São 
Paulo. A BSA, por sua vez, é 
uma empresa de gerenciamen-
to esportivo, representação e 
agenciamento de atletas, clube 
e escola de futebol. Presente no 
Brasil, Estados Unidos e Euro-
pa, sendo parceiros de alguns 
dos maiores nomes e escolas 

do futebol mundial, dentre elas 
Jairzinho Furacão, Zico 10, Fla-
mengo Master e Escola Euro-
péia de Futebol. É liderada pelo 
multicampeão Fabio Abenanti, 
que traz em seu currículo di-
versos títulos no campo e fut-
sal feminino, com experiências 
em grandes clubes e estágio no 
Barcelona no último ano. Em-
polgado, Abenanti se anima 
quando fala sobre o novo desa-
fio. “A ideia surgiu depois que 
eu voltei de uma temporada da 
Europa, onde o Isaías Colomba-
no me apresentou para o pesso-
al do Galo. Achei interessante, 
pois o guarulhense não tinha 
o campo feminino. Eu acredi-
to que, juntando nossas forças, 
temos muito a crescer e levar o 
nome do clube e da Brasil Soc-
cer num ponto alto do futebol 
feminino em São Paulo. Com 

nossas parcerias firmadas, 
como a Knn e a Diffusion, ga-
rantimos boa estrutura e nos-
sas atletas terão todo o suporte 
de exames de imagem e de san-
gue e poderão aprender inglês, 
abrindo a possibilidade de um 
intercâmbio no futuro”, disse.

Além deles, o futebol terá 
todo suporte do professor Éri-
co Barbosa, que já gerencia o 
futsal feminino e do próprio 
Isaías, supervisor do Tricolor, 
que também exaltou o novo 
acordo. “Já tínhamos a expec-
tativa de criar a categoria de 
campo feminina e procura-
mos parceiros que tenham o 
mesmo ideal, respeito e foco 
do clube. A BSA e LCP traba-
lham de forma muito honesta 
e profissional e ter o campo 
ajudará a melhorar os resul-
tados no futsal, bem como a 

captação de novas atletas e 
manutenção das atuais. Che-
gamos para ficar. Não somos 
aventureiros e passo a passo 
os bons resultados da quadra 
serão vistos no campo tam-
bém”, concluiu.

O projeto visa a partici-
pação na Taça São Paulo e 
Campeonato Paulista sub 17 e 
sub 14. As interessadas já têm 
data para fazer testes e ingres-
sar no Atlético Guarulhense, 
veja abaixo:   

Sub-13, sub-15 e sub-17 nos 
dias 12 e 19/07 às 15h Campo 
Maravitti – Rua Rafael Fan-
tazzini, 50 – Jardim Toscana 
-Guarulhos.

 Sub-13, sub-15 e sub-17 nos 
dias 11 e 18/07 às 17h20 Clube 
Escola Jardim São Paulo  – Rua 
Viri 425- Jardim São Paulo – 
São Paulo.
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ÁRIES: Ter coragem é não abdicar da iniciativa sobre 
as coisas use isso ao seu favor. Permita que somente as 
boas energias do planeta Marte influenciem o seu dia.

TOURO: O planeta Marte fará com que você fique mais 
séria agora. Não se deixe dominar por essa situação 
agora.

GÊMEOS: Você pode gerar bastante interesse sobre 
assuntos novos. O planeta Mercúrio irá prejudicar a sua 
capacidade. 

CÂNCER: O satélite Lua irá deixar tudo o que você 
precisa para aumentar as suas possibilidades. Algumas 
intervenções serão feitas pelo planeta Júpiter. 

LEÃO: Você necessitará entrar em equilíbrio com tudo 
que está precisando para atingir uma nova situação bem 
mais objetiva. 

VIRGEM: Precisará deixar o seu planeta regente fazer um 
bom trabalho. Cuidado com as coisas em conflito neste 
momento. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 47

BRT
INTERCEPTAR

ORASSALTO
ATIV

OSPIOC
ABANERTA

ODOROIEND
DESCONTENTE

CR
AOAP

OVULOAZAR
TREMDARTE

TRSOLIDOS
ESPUMALE

ARGIB
AN

ESTOUROCAT
IRO

TAOLE
SILVIOSANT

OS

Tamoios,
aimorés,
caiapós e

tupis

Fonte de
calor da 
churras-
queira

Base de
uma boa
relação
conjugal

Par, em
inglês

Cada 
um dos
tempos 
no boxe

Ferra-
menta de
ferreiros

Ágeis;
diligentes

Utensílio
para puxar

água

Fita usada
por topó-

grafos

Tipo de
vacina
como a
Sabin

Fim, em
inglês

Triste;
desgos-

toso

O artista,
que canta,
dança e
sapateia

Número de
chifres do
unicórnio

(Mit.)

Ma (?)
troppo,

restrição
italiana

(?) Vidal,
técnico de
basquete

Ilha de
corais em
forma de

anel
A maior
célula do

corpo
humano

Thomas
Edison,
inventor
(EUA)

Veículo
como o

TGV
francês

Conve-
niência;

vantagem

Material
usado em

estofa-
mento

Por (?): 
superfi-

cialmente

(?)
Stevens,
cantor
inglês

Tropa pau-
lista que
atuou em
Canudos

Grito de
zombaria

(fut.)

Prática entre amigos
na época do Natal

(?) falho: revela um
desejo oculto

Menor pontuação
necessária para

conseguir vaga em
curso universitário

Jogo de
(?): roleta
Sua capital
é Maceió

"(?) Figaro", jornal
parisiense

Iguaria servida com
ovos fritos

Bossa;
corcunda
Esbura-

cado

Maneira
particular

Bagre-
cabeçudo

Ofertar
Firmes;
seguros

(fig.)

Dígrafo de
"nascer"

Piauí
(sigla)

Nome artístico de 
Senor Abravanel, 

dono e apresentador 
do SBT

Inter-
romper o
curso de
A 1ª letra

Meio poluído pelo
tabagista

Dispersão abrupta de
boiada em marcha

2/le. 3/cat — end — non — uri. 4/pair — rota. 8/respeito. 11/descontente — nota de corte.

LIBRA: Negociar para você estará cada vez mais fácil 
neste momento. O planeta Saturno ajudará você com 
uma forte característica diplomática.

ESCORPIÃO: Vênus neste momento mostrará para você 
um momento interessante para conseguir o que quer. Em 
alguns momentos você precisará agir.

SAGITÁRIO: Ela poderá lhe trazer uma admirável alegria 
para você neste momento. Haverá um relacionamento 
diferenciado neste momento.

CAPRICÓRNIO: O planeta Marte tratando-se de um bom 
influenciador, irá clarificar as suas qualidades no atual 
momento. 

AQUÁRIO: Acredite na interação mais ativa do planeta 
Urano. Diga a você mesmo que pode alcançar suas metas 
devido as suas próprias capacidades.

PEIXES: A Água que é um componente aliado fará 
algumas intervenções a seu favor neste dia. Garanta 
sentimentos mais claros neste momento.

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Os garotos de Li-
verpool chegam ao Interna-
cional Shopping. O empreen-
dimento recebe a exposição 
“Beatles Revolution” em ho-
menagem a uma das bandas 
mais importantes de todos os 
tempos. Os Beatlemaníacos 
poderão conhecer peças ra-
ras que fazem referência ao 
quarteto, além de passagens 
importantes e referências so-
bre a história do grupo.

Vários itens originais es-
tão expostos ao público, além 
de artigos de colecionadores 
como fotos, bonecos, minia-
turas de carros, discos e in-

gressos de apresentações, até 
mesmo um baixo autografa-
do por Paul McCartney. Ou-
tro destaque é uma réplica do 
“The Cavern Club”, bar inglês 
icônico por receber quase 
300 apresentações da banda 
durante toda sua trajetória.

Mas as atrações não pa-
ram por aí. A atração possui 
uma loja, onde os clientes 
também podem comprar 
CD’S, DVD’S, camisas e ou-
tros itens importados. Além 
disso, uma programação es-
pecial com Pockets shows 
e apresentações esperam os 
visitantes. Pensada para le-

‘The Beatles’ é tema de exposição 
gratuita no Internacional Shopping

var o legado da banda adian-
te, a exposição possui ainda 
um espaço infantil onde as 
crianças podem brincar com 
os papers toys e montar seus 
próprios bonequinhos dos 
integrantes.

Com quase 60 anos desde 
o surgimento, The Beatles é 
referência para várias gera-
ções de artistas do Brasil e 
do mundo e reconhecidos 
por consolidar o rock como 
fenômeno mundial. O even-
to é organizado por Marco 
Antonio Mallagoli, líder do 
fã-clube Revolution, o mais 
antigo do Brasil, em ativida-
de desde 1969 e responsável 
por todo o acervo, repleto de 
peças raras e originais.

“Beatles Revolution” fica-
rá no 1º Piso do Internacio-
nal Shopping até 28 de julho 
e é gratuita. O horário de 
funcionamento é de segunda 
a sábado, das 10h às 22h, e 
aos domingos e feriados, das 
14h às 20h. O Internacional 
Shopping fica na rodovia 
Presidente Dutra, Saída 225, 
s/n, Itapegica. Mais informa-
ções no site www.internacio-
nalshopping.com.

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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SAÚDE

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

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 

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

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

Oportunidade

Dinheiro

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

IMÓVEIS

Vende-se

Aluga-se

Sítio e Chácaras

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

REPRESA NAZARÉ PTA. 
Terreno de 1.000Mts², entr. 
10. Mil  e 50x R$ 1.200, 
e terreno c casa,preço a 
combinar.F: 2231-0777/ 
99935-6619 Vivo

Relax

Autos

CRÉDITO 3 MIL A 350 MIL 
p/carro,caminhão, Imóveis, 
Libero Fgts. aumento Score 
, baixo restrição 4211-1400

ESTACIONAMENTO 
Guarulhos 4.200Mts.², 
cabeceira do Aeroporto 
Lucro Liq. R$ 20 Mil , pço. 
R$ 450 Mil a/c auto e 
imóvel ate R$ 150Mil Fs.: 
94028-2717 zap c/ Silvio
VENDO JAZIGO 
VERTICAL GRU 
No Cemitério Vila Rio De 
Janeiro. preço atual 10 Mil, 
vendo por 7  Mil, ou aceito 
proposta. F.: 99938-3561 
whats. c/ Osvaldo

PICASSO C3 GLX 1.6 
2011/2012 
Automático, dir. elétr., bco 
couro, bcos e volante c/ 
regulagem,rádio orig. c/ 
CD player, travas, vidros 
e retrovisores elétricos, 
alarme, airbag, ar quente/
frio, desemb. e limp.
traseiro. 4 pneus trocados 
recentemente, doc. ok,  
conservado, 2° dono. 
Bx.tabela Fipe 97090-9493

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

CENTRO AUTOMOTIVO 
Admite Vendedor e Aux. de 
vendas F.: 95327-9713
AUX. ESCRITÓRIO 
C/exp. área adm, 
saber informática, ser 
comunicativo, possuir boa 
caligrafia e boa dicção 
p/ atend. ao cliente.(Não 
fumante).A empresa of. VR 
e VT Residir reg. Guarulhos 
Interessados enviar CV 
c/ foto p/ express.sp@
expresssp.com.br
ADMITE-SE 
Pedreiro, ½ Oficial, 
Ajudante, Pintor e 
Telhadista. 2688-0872 
Horário Comercial.

EMPREGO

Contrata-se

TERRENO INDUSTRIAL 
Com 925Mts² R$ 300Mil 
, aceita auto e parcela F.: 
(11)  99790-5767

CLASSIFICADOS

VENDEDOR PARA 
TELEMARKETING

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

ou Marcio

BOSQUE MAIA 10 X 25 
Oportunidade !!! Troco por 
Imóvel de (-) ou Igual valor 
Doc ok. F.2382-8300
ÁREA 2.200M² R$ 500 MIL 
p/ galpão,  Próx 
Bonsucesso. Ac. permuta. 
F.:   99621-0426
MANOEL ARRUDA 
Vende casas  150.Mil  
Pimentas e região etc.  F.:  
964591316  943727872
APTO. PROX. 
CARREFOUR 
R$ 165.000 (vago)   2 
dorms, sala, coz, 1 vg, 
elev., port. 24hrs.Ac.finan/ 
FGTS   94766-8524
APTO. 
2 dormS., Sla., coz., wc 
e varanda RS 70.Mil. F.: 
94191-6616

VILA SÃO  JORGE 
Salão Comercial 125 m² c/ 
mezanino. SALÃO NOVO ! 
F.: 97959-4649
CASA VILA SÃO JOÃO 
90Mts² c/ 2 doms., 1 suite 
,  sl. ampla , coz., wcs.,  c/ 
vaga. Impecavel. F.: 99192-
2209  c/ proprietário
FIADOR E LOCATÁRIO 
residencial e comercial 
aluga e financia imóveis. 
Cadastre seu nome 4211-
1400.

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.
BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
KAKAU  MASSAGEM 
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)
CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

@chconsult.imobiliaria 

consultherrero@gmail.com

(11) 98121-5581 (11) 4969-8438

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, playground. 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. financiamento/ 
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, playground . Ac. financ./ FGTS - Valor 180Mil - Ref 04

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

APTO ATRÁS DO 
CARREFOUR CENTRO 
V.Camargo  - 1 dorm. ,  
sla, coz., wc., quintal ao 
redor, 1 vga, a. lazer, salão 
festa, salão jogos , port.   
Ac. Financ. / FGTS-Valor 
230Mil - Ref 01  Whats 
98121-5581
APTO. COND. MORADAS 
DA CALIFORNIA 
 Atrás do Carrefour Centro 
- Macedo, 3 dorm. , 1 suite 
, sl c/ 2 ambt.,  coz.,  WC, 
lavand.  Area 75m².  1 vg. 
a. lazer. acad., brinqu., 
playground. Ac. Financ. e 
permuta c/imóvel (-) valor. 
Ac. FGTS -  Valor 320 Mil - 
Ref 02  Whats 98121-5581

APTO. 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. 
financ./ FGTS Valor  210Mil  
- Ref 03 Whats 98121-5581
APTO. PARK SAN DIEGO 
Próx. da Av. Guarulhos 
- Ponte grande . 2 dorm. 
,  sl , coz ,  WC, 1 vg., a. 
de lazer. slão  festa , pisc., 
churrasq. , port. 24 hr, 
playground . Ac. financ./ 
FGTS - Valor 180Mil - Ref 
04 Whats 98121-5581
CASAS P/ RENDA 
B. Vista , 2 dorms.+ deps, 
2 vgs.+ edicula  R$ 198 
Mil. Est. Prop. Ótimo local. 
F.2382-8300
MOLEZA DA SEMANA !!! 
Apto (Novo)  Av. Martins 
Jrº  2 Dorms. + deps, 
aquecedor, wc, sac, elevs. 
lazer completo, 190 Mil  
Doc. Ok  F.: 2382-8300

UNO ATRACCTIVE 
2015/2016 
Flex, completo, trava, vidro, 
direção, 2 dono, semi-
novo, cinza metálico. R$ 
28.500,00. Tel: 97274-4927.

Bolsonaro: irei com Moro ao jogo da seleção 
e povo dirá se estamos certos ou não

Estado anuncia pacote de medidas 
para aumentar a segurança nas escolas

FOTO: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

LUCY TAMBORINO - Governador 
João Doria e os Secretários da 
Educação e da Segurança Pú-
blica, Rossieli Soares e General 
João Camilo Pires de Campos, 
anunciaram nesta sexta-feira 
(05), no Palácio dos Bandeiran-
tes, o programa Escola Mais 
Segura, um pacote de medidas 
para aumentar a segurança nas 
escolas estaduais. Não foi in-
formado quantas escolas serão 
contempladas em Guarulhos, 
mas a expectativa é que pelo 
menos duas iniciativas estejam 
em funcionamento até setem-
bro deste ano. 

“Foram escolhidas inicial-
mente 216 escolas prioritárias, 
tomando como base análises 
técnicas feitas pela Secretaria de 
Educação, Secretaria da Segu-

DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro disse nesta sexta-
-feira (05), que pretende assis-
tir à final da Copa América 
entre Brasil e Peru, no Mara-
canã, no Rio de Janeiro, neste 
domingo, dia 7, ao lado do mi-
nistro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro. Ques-
tionado sobre a publicação de 
uma nova leva de supostas 
conversas envolvendo o mi-
nistro e pessoas relacionadas 
à Operação Lava Jato, Bolso-
naro disse que caberá ao povo 
avaliar se o presidente e Moro 
estão “certos ou não”.

O conteúdo, divulgado nes-
ta sexta-feira (05) pela Veja, em 
parceria com o site The Inter-

cept Brasil, sugere, mais uma 
vez, que, quando atuava como 
juiz federal em Curitiba, Moro 
teria orientado procuradores da 
Operação Lava Jato a anexar 
provas para fortalecer a parte 
acusatória num desses proces-
sos. O ministro afirma que não 
reconhece a autenticidade des-
sas supostas mensagens.

“Pretendo domingo não só 
ir assistir à final do Brasil com 
Peru, bem como, se for pos-
sível, se a segurança me per-
mitir, irei com o Sergio Moro 
junto ao gramado. E o povo vai 
dizer se nós estamos certos ou 
não”, disse Bolsonaro a jornalis-
tas. O presidente participou de 
solenidade de comemoração do 

rança Pública e a Fundação Sea-
de para a definição das unidades 
mais vulneráveis”, disse Doria.

As escolas vão receber diver-
sas medidas focadas na segu-
rança de alunos e funcionários, 
como os professores. A adesão 
dos policiais é voluntária e 
eles deverão atuar conforme a 
necessidade das regiões e das 
escolas. A primeira fase con-
tará com o reforço de até 622 
policiais por meio da Diária Es-
pecial por Jornada Extraordiná-
ria de Trabalho Policial Militar 
(Dejem). A medida deve con-
tar com investimentos de R$ 
26 milhões por ano. Em outra 
ação, com orçamento previsto 
de R$ 8 milhões, haverá reforço 
da Ronda Escolar por até 190 
policiais militares por dia.

196º Aniversário da criação do 
Batalhão do Imperador e o 59º 
de sua Transferência para a Ca-
pital Federal.
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