
Quarta-feira, 10 de julho de 2019 Ano 48 Nº 507

o jornal de Guarulhos

Va1

jornalfolhametro folhametropolitanagru 99643-2765 Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

Este novo atrativo de Aparecida chega para incrementar o fluxo 
turístico religioso que já recebe mais de 13 milhões de pessoas por 
ano”, Vinicius Lummertz, secretário de Turismo do EstadoBovespa
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GUARULHOS - Vista de um dos principais cartões-postais do segundo maior município do Estado de São Paulo
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Trabalhei na revista Veja 
como repórter durante qua-
tro anos logo depois de ter 
deixado Guarulhos. Dirigi-
da por Mino Carta, a revista 
reunia jornalistas experien-
tes, vindos de vários órgãos 
de imprensa como a Visão, 
Folha de São Paulo, e prin-
cipalmente do Jornal da 
Tarde, dirigido por Mino até 
receber o convite de Vic-
tor Civita, dono da Editora 
Abril, para criar uma revista 
semanal de informações, ao 
estilo de Newsweek e Time, 
as americanas e a alemã Der 
Spiegel.

Depois de um início difícil 
– o país se acostumara com 
as ilustradas, estilo Cruzei-
ro, Manchete, que eram pu-
blicações de pouco texto e 
muita foto – a revista que o 
velho Civita dizia ser a “me-
nina dos olhos”, pegou firme 
com muito texto e pouquís-
simas fotos.

Veja foi, sem dúvida, a 
mais importante publicação 
do Brasil. Num mês de se-
tembro de 1976, fui cobrir as 
eleições na Alemanha, como 
enviado especial da revista. 
Em janeiro do ano seguinte 
fui contratado pela Rádio 
Deutsche Welle, que trans-
mitia notícias em ondas cur-
tas para o mundo todo.

O que pesou no currículo 
do então jovem com pouco 
mais de trinta anos, com mu-
lher e dois filhos pequenos, 
para trabalhar numa das 
mais conceituadas emisso-
ras internacionais? O traba-
lho em Veja.

Posso hoje assegurar que 
o semanário brasileiro era 
reconhecido fora do país, da 
mesma forma que a Rede 
Globo nos anos 80, 90.

Veja foi uma bela escola. 
Quem passou por lá sabe. 
E Mino Carta foi um grande 
mestre do jornalismo mo-
derno. “Ele nos ensinou a 
escrever”, ouvi muitas vezes 
a frase de gente famosa e 
vitoriosa na profissão. Como 
Tão Gomes Pinto, um dos 
melhores textos que já pas-
saram pelas redações de São 
Paulo, Rio e Brasília. Sempre 
fiel ao velho companheiro, 
Tão dizia que trabalhar com 
o italiano era privilégio. Fi-
cou quase meio século es-
crevendo ao lado de Mino 
Carta: Jornal da Tarde, Veja, 
Jornal da República, Isto é, 
Carta Capital...

A revista Veja, dona de 
uma história bonita, cheia de 
lutas e glórias, que me ensi-
nou a ser repórter, vive mo-
mentos esquisitos. Depois 
da leitura desta última capa, 
que fala dos vazamentos da 
turma da Lava Jato, me pre-
ocupei. Será que a revista 
está morrendo?  

Alexandre Pastore, dono 
de uma das maiores e mais 
movimentadas bancas de 
São Paulo, ali em frente à Pa-
daria Real, no Sumaré, não 
tem nenhuma dúvida.

Vendia, nos bons tempos, 
trezentas revistas nos finais 
de semana. Apesar de todo 
o sensacionalismo desta úl-
tima edição, até ontem, não 
havia vendido trinta.

dade de construção da fase I que permitirá 
a ligação do Bosque Maia, em Guarulhos, ao 
centro de São Paulo na Praça da Bandeira.

Outras linhas foram apresentadas como a 
conclusão do trecho atual da Linha 17-Ouro 
que liga a estação Morumbi da Linha 9-Es-
meralda da CPTM até a estação Jardim Ae-
roporto e o ramal até a estação Congonhas. 
Há ainda a Linha 20-Rosa que ligará a região 
da Lapa ao ABC paulista, com 24,5km e 26 
estações, com previsão inicial de 819 mil pas-
sageiros por dia.

Constituinte e também de soldados que mor-
reram durante o movimento de resistência.

“Essa data reforça o compromisso que 
São Paulo sempre teve com a democracia e 
o respeito a lei e a Constituição”, comentou 
o Governador em exercício, Rodrigo Garcia. 
“É importante relembrar a história, entender 
porque chegamos até aqui e nos preparar-
mos para o futuro”, destacou.

ocupou a presidência entre 1999 e 2001.
A presidência De la Rúa foi marcada 

pelo agravamento do quadro econômi-
co na Argentina. Ele renunciou em 21 
de dezembro, em meio a revoltas so-
ciais por causa da grave crise econômi-
ca então enfrentada, lembra a agência 
argentina. Após renunciar, ele deixou a 
Casa Rosada de helicóptero, em meio 
aos graves protestos que resultaram em 
30 mortes pelo país na ocasião. Nascido 
em Córdoba, De la Rúa era membro da 
União Cívica Radical (UCR).

O governador de São Paulo, João Doria, 
apresentou nesta segunda-feira (08) em 
Londres um vídeo institucional do programa 
de desestatização do sistema de transportes 
do Estado de São Paulo. Nele são apresenta-
das as linhas 2-Verde e 19-Celeste do Metrô 
– ambas possuem traçados até Guarulhos. 
A Linha 2-Verde é apresentada completa 
da região da Vila Prudente, na capital, até a 
estação Dutra, na região da Ponte Grande, 
com 14km, 13 novas estações e 36 trens. Já 
a Linha 19-Celeste é apresentada a oportuni-

O governador em exercício Rodrigo Garcia 
participou ontem do 87° desfile da Revolução 
Constitucionalista de 1932. Tradicionalmente 
realizada no Parque do Ibirapuera, o desfile 
cívico-militar aconteceu em frente ao Mau-
soléu do Obelisco, onde estão sepultados os 
estudantes assassinados em 23 de maio, du-
rante o dia de protesto e mobilização popular 
pela convocação de uma Assembleia Nacional 

O ex-presidente argentino Fernando 
de la Rúa morreu na madrugada de on-
tem na Argentina, informou a agência 
oficial Télam. Ele estava internado num 
centro médico da cidade de Buenos Aires 
e faleceu por causa do agravamento de 
seus programas de saúde, de acordo com 
a agência. De la Rúa estava internado no 
hospital Flaming em estado “Muito grave”. 
Aos 81 anos, sofria de doenças coronárias 
e renais e também havia enfrentado an-
teriormente um tratamento contra um tu-
mor. O político foi várias vezes senador e 

Em Londres, Doria apresenta Metrô de Guarulhos para investidores

Governo de São Paulo participa de tradicional evento de 9 de julho

Morre o ex-presidente argentino Fernando de la Rúa
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No Brasil, um balão é flagrado por pilotos de aviões a cada oito horas

Empresa nacional deve concorrer para implantação
do monotrilho até o terminal de Guarulhos

PF apreendeu quase uma tonelada 
de drogas no aeroporto em 2019 

Mais de 500 furtos de bagagens foram registrados em Cumbica no ano passado

FOTO: DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: MAYARA NASCIMENTO 

LUCY TAMBORINO - A Polícia Fe-
deral (PF) apreendeu 976 qui-
los de drogas no GRU Airport 
nos primeiros seis meses des-
te ano. A quantidade é quase 
13% maior que no mesmo pe-
ríodo do ano passado, quando 
870 quilos foram encontrados. 

No período o número de 
prisões também aumentou, 
saindo de 136 pessoas para 
147. A maioria das pessoas 
que tentam traficar as drogas, 
nos dois anos, é brasileira. Só 
neste ano 64 pessoas nascidas 
no país foram presas e no ano 
passado 47. 

A cocaína se manteve 
como a droga mais apreendida 
– representando neste primei-

LUCY TAMBORINO - Nos primei-
ros seis meses deste ano, em 
média, um balão foi flagrado 
por pilotos de aviões ou con-
troladores de voo no Brasil. 
No total foram 553 balões en-
contrados no ar e informados 
ao Centro de Investigação e 
Prevenção de Acidentes Ae-
ronáuticos (Cenipa) da Força 
Aérea Brasileira (FAB). 

Mais da metade dos ca-
sos ainda ocorrerem no Esta-
do de São Paulo, resultando 
num total de 303 ocorrências 
deste tipo. Além disso, destes 
registros 48% ocorreram na 

área do GRU Airport - Aero-
porto Internacional de São 
Paulo, em Cumbica. 

Comuns nesta época de 
festa de São João, soltar balão 
indiscriminadamente pode ser 
considerado crime ambiental, 
apesar de a prática parecer 
inofensiva. O maior problema 
está na aviação, pois os balões 
podem colidir com as aerona-
ves, enroscar nas turbinas dos 
aviões, provocar incêndios ou 
até mesmo cair na pista sobre 
aeronaves em abastecimento. 
De acordo com o Ministério da 
Infraestrutura, o choque de um 

ro semestre 98%, ou seja, 960 
quilos. Em 2018, a droga cor-
respondia a 98,5%, com 854 
quilos apreendidos.  A metan-
fetamina é o segundo entorpe-
cente mais encontrado, porém 
não chega nem a 1% do total.

A fiscalização do terminal 
é feita pelo próprio sistema do 
GRU Airport que analisa as 
bagagens dos passageiros, uma 
equipe da Polícia Federal, além 
de um canil e uma unidade 
de inteligência. As drogas são 
escondidas em malas com fun-
dos falsos, dentro de alimentos 
ou ingeridas por passageiros, as 
“mulas” – como são chamadas 
as pessoas que levam drogas 
para fora do país.

balão de 50 quilos contra um 
avião voando a 450km/h gera 
uma força de até 100 toneladas.

Pela lei, a prática pode resul-
tar em pena de um a três anos 
de prisão, além de pagamento 
de multa. Ainda quando há o 
agravante de oferecer risco ao 
espaço aéreo a pena pode che-
gar até 12 anos de prisão.

Em maio deste ano, uma 
fábrica clandestina de balões 
em Guarulhos foi fechada. O 
ateliê operava em uma casa 
no Pimentas. Em frente ao 
local, a Polícia Ambiental en-
controu um balão de cinco 

DA REDAÇÃO - A disputa pela 
construção do monotrilho 
que ligará o GRU Airport  à 
Linha 13-Jade da Companhia 
Paulista de Trens Metropo-
litanos (CPTM) deve contar 
com uma concorrente nacio-
nal. As empresas Aeromovel 
e Marcopolo, ambas sediadas 
no Rio Grande do Sul, de-
monstraram interesse pela 
construção da intervenção, 
que deve ser iniciada em se-
tembro. As informações são 
do site Metrô CPTM. 

De acordo com o portal, os 
representantes das empresas 
explicaram, em workshop 
promovido pelo Instituto de 
Engenharia em São Paulo, 
o funcionamento do People 
Mover. Os representantes 
das empresas também en-
fatizaram os diferenciais do 
Aeromóvel, entre eles um 
custo de operação bastante 
baixo, manutenção simples 
e um método de construção 
bastante veloz. 

Já a concessionária que 

metros e nove estruturas de 
madeira. Já dentro da casa, 
ainda havia, folhas de seda, 
maçarico para encher os ba-

lões e tubos de cola. O pro-
prietário, de 40 anos, foi preso 
em flagrante e recebeu uma 
multa de R$ 10 mil.

DA REDAÇÃO - Em todo o ano passado o GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, registrou 545 furtos de bagagens. O maior terminal do país 
recebe cerca de 120 mil passageiros por dia. A distração dos passageiros acaba facilitando a ação dos criminosos no aeroporto. 

O momento do check in costuma registrar o maior número de casos, isso porque os passageiros e distraem acertando os detalhes do embarque e costumam se 
descuidar das bagagens, ficando de costas para as malas por longos períodos. Outros têm o hábito de deixa-las em algum lugar e ficar próximo, mas se distraem com 
celulares ou outras coisas e acabam sendo alvos fáceis dos bandidos. No último dia 4, um homem foi preso pela quarta vez após furtar malas de uma passageira no 
dia anterior. O crime e a prisão foram registrados por câmeras de segurança do terminal

administra o aeroporto não 
informou quantas empresas 
ao todo se interessaram pelo 
empreendimento, mas que o 
processo de inscrição já foi 
finalizado. O prazo para ser 
anunciada a vencedora tam-
bém não foi divulgado. 

A GRU Airport ainda des-
tacou que trabalha em con-
junto com a equipe técnica da 
Secretaria de Aviação Civil 
da Presidência da República 
(SAC), da Agência Nacional 
da Aviação Civil (Anac), para 
construir em conjunto o mo-
delo de contratação mais ade-

quado a essa solução de mo-
bilidade urbana. Destacando 
que o processo será subme-
tido, inclusive, aos controles 
dos órgãos competentes, no-
tadamente do Tribunal de 
Contas da União (TCU).

Para viabilizar a constru-
ção do monotrilho, a con-
cessionária será responsável 
pelo empreendimento. A pre-
visão é que as obras sejam 
iniciadas em setembro deste 
ano, entregues em maio de 
2021 e o valor do investimen-
to de R$ 175 milhões retirado 
da outorga do aeroporto.
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Frio é causa provável de ao menos seis mortes em SP
Homem com início de hipotermia 
é salvo em Guarulhos

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Já em Guarulhos, no final da noite do último sábado (06), 
um homem, com início de hipotermia foi salvo pelo Serviço de 
Abordagem Social da prefeitura, após um chamado realizado 
por um popular ao 199. No momento da ocorrência os termô-
metros marcavam 7º C.

O número faz parte da Operação Inverno, nela os guaru-
lhenses que localizaram pessoas em situação de rua, onde a 
temperatura estiver igual ou abaixo de 13 graus, devem infor-
mar através do 199. Desta forma, o Serviço de Abordagem So-
cial será acionado e irá até o local para realizar o atendimento. 
Fora da época de frio, o trabalho ocorre diariamente das 9h às 
21h. Durante o inverno, o atendimento através do 199 ocorrerá 
24 horas por dia.

LUCY TAMBORINO - As baixas 
temperaturas registradas po-
dem ter causado a morte de 
pelo menos seis pessoas des-
de a última sexta-feira (05). A 
última morte ocorreu na noite 
de segunda-feira (08), em São 
Paulo. Neste dia, por volta das 
21h, o corpo de um morador 
de rua foi encontrado por po-
liciais, na Marginal Tietê, pró-
ximo à ponte da Vila Maria, 
segundo a Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP). 

Outras duas mortes tam-
bém foram registradas em 
Santo André e Assis. Na pri-
meira cidade um homem foi 
encontrado morto em frente a 
um posto de saúde. De acordo 
com a SSP, a suspeita é de que 
o frio tenha sido causa da mor-
te, porém para confirmação, 
ou não, o corpo foi levado ao 
Instituto Médico Legal (IML). 
Já em Assis, uma mulher, de 43 
anos, em situação de rua foi en-
contrada morta após a cidade 

VENDA VENDA LOCAÇÃO
APTO – 

PROX SHOPING MAIA –
 R$ 275.000 (VAGO) – 

REF - 0
3 – DORMTS 1 SUITE, SALA 

2 AMBS COM SACADA, 
AREA DE LAZER COMPLETA 

A/C – FINANC/FGTS

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

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

PORT 24 HORAS 
A/C – FINANC/FGTS

 CASA TERREA –

 CONTINENTAL I - 

R$ 270.000 – REF - 12

2 - DORMTS, SALA, COZ, 2 

VAGAS, EDICULA 

A/C – FINANC/FGTS

APTO – PROX SHOPPING 

INTERNACIONAL –

 R$ 1.100 – REF -07

2 DORMTS, SALA, COZ, 

LAV, COM PLANEJADOS, 

2 VAGAS

APTO – PICANÇO –

 R$ 165.000 (REFORMADO) 

– REF - 04

1- DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

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

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

COMPLETA
A/C – IMOVEL DE MENOR 

VALOR

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

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

VAGA 
A/C – FINAC/FGTS 

V CASA CONTINENTAL III 

– R$ 600 – 

REF 12

1 – DORMT, SALA, COZ

CASA - CONTINENTAL II – 

R$ 850.00 – REF - 12

2 – DORMTS, SLA, COZ, 1 

VAGA, LAVANDERIA 

CASA – PROX CLUB VILA 

GALVÃO – R$ 800 – REF 12

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA

APTO – COND ITALIA – 
GOPOUVA – R$ 200.000 

– REF 02
2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

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

A/C – FINANC/FGTS

APTO – ATIVA (VL ENDRES) 

– R$ 1.600 – REF 07

3 DORMTS, 1 SUITE, SALA, 

COZ, 1 VAGA, AREA DE 

LAZER

LOCAÇÃO

registrar temperatura mínima 
de 3ºC na madrugada.

As outras três mortes ocor-
reram na capital desde sexta-
-feira. Na manhã do sábado 
(06), um homem foi encontra-
do já sem vida em Itaquera. De 
acordo com a Polícia militar, 
que encontrou o corpo, não ha-
via sinais de crime. 

Ainda na manhã de sexta-
-feira (05) outras duas pessoas 
em situação de rua foram en-
contradas já sem vida. Uma 
delas foi, Gabriel Laffot, de 22 
anos, encontrado embaixo de 
uma das escadas do Terminal 
de Ônibus da Barra Funda. De 
acordo com a SSP, a ocorrência 
foi registrada como morte súbi-

ta sem causa aparente. Exames 
também foram solicitados. Em 
outra ocorrência, na região cen-
tral de São Paulo, no bairro do 
Pari, um homem sem sinal de 
violência foi a óbito. Com ele 
não foram encontrados docu-
mentos pessoais.

Na madrugada do domin-

go (07), ocorreu a temperatura 
mais baixa de todo ano (6,5 º C) 
em São Paulo. Seguida da pró-
pria madrugada de segunda-
-feira (08) que registrou 7,2ºC 
– sendo a segunda temperatura 
mais baixa. Os dados são do 
Instituto Nacional de Meteoro-
logia (Inmet).
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Unidade de Guarulhos da Defensoria 
Pública da União poderá ser fechada

FOTO: LUCY TAMBORINO

DA REDAÇÃO - A Defensoria 
Pública da União (DPU) vai 
fechar as portas de todas as 
10 unidades do interior de 
São Paulo, dentre elas está a 
instalada em Guarulhos. O 
atendimento ficará restrito a 
capital paulista. 

A medida consta no plano 
emergencial a ser executado, 
caso a instituição, que é au-
tônoma, não consiga reverter 
decisão do Poder Executivo, 
que estabeleceu a data de 27 
de julho como prazo final para 
devolução dos 828 servidores 
em atuação no órgão. Os requi-
sitados representam 63% da 
força de trabalho administra-
tiva nas 70 unidades da DPU 
pelo Brasil. Em todo o país 43 
unidades devem ser fechadas.

Para não fechar as portas 
no interior, a DPU depende 
agora de edição de Medida 
Provisória que estenda a per-

manência dos servidores na 
instituição ao menos até a 
aprovação do Projeto de Lei 
7.922/2014 no Congresso Na-
cional, que prevê a criação 
da carreira administrativa da 
DPU, mas que até hoje não foi 
apreciado em Plenário na Câ-
mara dos Deputados. 

Atualmente, a instituição 
está em menos de 30% dos mu-

nicípios em que deveria estar 
e chega a 55% dos 75 milhões 
de brasileiros com renda fa-
miliar de até R$ 2 mil. Com o 
fechamento das unidades do 
interior, o alcance cairá para 
34% desse público. O percentu-
al representa quase 50 milhões 
de pessoas de baixa renda sem 
possibilidade de acesso integral 
e gratuito à Justiça Federal.

O Projeto Escola na Garagem 
saúda São João e as Festas Julinas.

Tradição, fé,
música e alegria
também educam.

Tradição, fé,
música e alegria
também educam.

HGG amplia atendimento em quimioterapia
DA REDAÇÃO - O Hospital Ge-
ral de Guarulhos (HGG), uni-
dade da Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo gerida 
em parceria com a SPDM – 
Associação Paulista para o 
Desenvolvimento da Medici-
na, vai ampliar o atendimen-
to em quimioterapia de seu 
Centro Oncológico. A partir 
deste mês, a unidade terá o 
acréscimo de mais um perí-
odo de funcionamento, das 
19h às 23h, de segunda-feira 
à sexta-feira, no qual pode-
rão ser realizadas cerca de 
220 sessões de quimio, aten-
dendo a 22 novos pacientes 
ao mês. Anteriormente, o 
Centro Oncológico do HGG 
funcionava das 7h às 19h, 
em dias úteis.

Inaugurado em 2015, o 
Centro atende aproxima-
damente 2.400 novos pa-
cientes com câncer por ano. 
Em 2019, até maio já foram 
realizadas 3.311 sessões de 

quimioterapia e 9.944 de ra-
dioterapia. Em 2018 foram 
realizadas 7.995 sessões de 
quimioterapia e 22.946 de 
radioterapia. Tal ampliação 
será possível devido a um 
aporte financeiro da Secreta-
ria de Estado da Saúde de R$ 
413 mil mensais em custeio, 
que serão investidos, por 
exemplo, na contratação de 
equipe multiprofissional e 
insumos. A atual infraestru-
tura do local será mantida.

O Centro Oncológico da 
unidade possui cinco consul-
tórios de oncologia clínica, 
salas específicas para mani-
pulação de quimioterápicos 
e aplicação, com 10 poltro-
nas, vestiários para pacien-
tes que serão submetidos à 
radioterapia, sala de prepa-
ração de moldes para sessões 
radioterapêuticas, casamata, 
onde está instalado o acelera-
dor linear, além de uma sala 
de comando do aparelho.
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       A prefeitura, por meio da Secretaria do 
Trabalho, receberá a partir do próximo dia 16 
inscrições para os cursos profissionalizantes 
gratuitos do Centro de Treinamento e Mão de 
Obra (CTMO). Para participar é necessário 
ter idade igual ou maior a 16 anos, ensino 
fundamental completo e ser morador 
de Guarulhos. Os interessados deverão 
comparecer ao Centro de Inclusão Digital e 
Aprendizagem Profissional (Cidap), na rua 
Quinze de Novembro, 63 – 4º andar – Centro, 
até o dia 25 de julho, das 9h às 16h, com 
cópias e originais de RG, CPF, comprovante 
de residência e foto 3x4. No total são 445 
vagas disponíveis.

       Cerca de 70 pessoas participaram na 
quarta-feira (3) do ciclo de palestras Gestão 
Municipal Sustentável de Resíduos Sólidos, 
realizado pela Prefeitura de Guarulhos no 
Centro Universitário Eniac. Viabilizado pela 
Divisão Técnica de Educação Ambiental 
da Secretaria de Serviços Públicos, o 
evento foi realizado em comemoração aos 
dois anos do Projeto Lixo Zero Guarulhos 
e contou com a presença de secretários, 
diretores e representantes de diversas 
cidades do estado de São Paulo, como 
Guararema, Francisco Morato, Biritiba 
Mirim, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, 
entre outras. 

ANOTE

O Infosiga SP mostra ainda que 
a maior parte das fatalidades 
ocorre em vias municipais

O Governo de São Paulo deu 
mais um passo significativo para 
enfrentar a violência no trânsito. 
Lançou o programa Respeito à Vida, 
resposta a um cenário alarmante e 
que requer a mobilização de toda a 
sociedade para gerar projetos com 
base em inovação e inteligência e 
salvar vidas em nosso Estado.

Em média, acidentes matam 
100 pessoas por dia no Brasil. Uma 
tragédia sem fim. O Estado de São 

Paulo, mesmo com a terceira me-
nor taxa de óbitos por 100 mil ha-
bitantes do País, tem duas vezes 
mais fatalidades no trânsito do que 
homicídios. O governo João Doria 
enfrentará mais esse desafio: o de 
salvar vidas no trânsito. 

O ponto de partida para projetos 
eficazes é a informação. São Paulo 
é o primeiro estado a publicar men-
salmente as estatísticas de aciden-
tes fatais por meio do Infosiga SP. 
Mas é preciso avançar. O sistema 
trabalha agora para disponibilizar 
dados sobre acidentes sem vítimas 
fatais, gerando informações mais 
precisas e apontando os locais crí-

ticos que serão alvos de ações de 
mitigação.

O Estado já aprofunda estudos 
para identificar pontos com maio-
res índices de acidentes em rodo-
vias. O Departamento de Estradas 
e Rodagens (DER) apontou 100 tre-
chos críticos que receberão inves-
timentos para intervenções com 
foco na prevenção de acidentes. 

O Infosiga SP mostra ainda que 
a maior parte das fatalidades ocorre 
em vias municipais. A estratégia é 
ampliar as parcerias com as prefei-
turas. São 100 novas cidades bene-
ficiadas com recursos oriundos de 
multas aplicadas pelo Detran.SP. 
Ou seja, o dinheiro do infrator é re-
vertido em prol de toda a sociedade 
com ações e obras que trazem mais 
segurança viária, como a constru-
ção de lombofaixas, melhorias na 
sinalização, construção de rotató-
rias e acessos. São R$ 200 milhões 
para 304 cidades que integram o 
Sistema Nacional de Trânsito no 
estado de São Paulo e que abran-
gem 96% da população do Estado.

Mas não bastam só obras de en-
genharia. Mais de 90% dos aciden-
tes fatais são causados por falha hu-
mana. Uma nova cultura de trânsito 
somente será criada se a conscienti-
zação for ampla e constante.

Por isso, anunciamos que a edu-
cação para o trânsito será inserida 
na grade curricular das escolas da 
rede pública de ensino. Trabalho 
que terá início com a preparação 
dos educadores e a presença do 
tema de forma transversal em todos 
os ciclos. Em outra frente, lançamos 
novas campanhas educativas volta-
das para motociclistas, contra o con-
sumo de álcool na direção e outros 
comportamentos de risco. 

A violência no trânsito será ven-
cida com o engajamento de toda a 
sociedade para salvar vidas.

Violência no 
trânsito

UNIÃO DOS APOSENTADOS, 
PENSIONISTAS E IDOSOS DE GUARULHOS

UNIÃO DOS APOSENTADOS, 
PENSIONISTAS E IDOSOS DE GUARULHOS

FUNDADA EM 09/JUL/85, ATÉ A CONQUISTA 
DA VERDADEIRA JUSTIÇA SOCIAL

Sede - Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 517
Vila Pedro Moreira - CEP 07020-001 - Guarulhos - SP

Fone.: (11) 2087-7788

Benefícios Oferecidos aos Nossos Associados
Desconto em mensalidades das Faculdades (UNG, FIG e 

Universidade Brasil); Descontos em Especialidades 
Médicas; Descontos em Laboratórios; Descontos 

exclusivos com Drogaria São Paulo e Pacheco e programas 
especiais para associados em todas as unidades; Eventos 

– Baile, viagens nacionais, internacionais, passeios

APOSENTADOS E PENSIONISTAS:
RG, CPF, COMPROVANTE DE ENDEREÇO

Nº DO BENEFÍCIO DO INSS 1% DE DESCONTO EM FOLHA

NÃO APOSENTADOS, ACIMA DE 50 ANOS:
RG, CPF, COMPROVANTE DE ENDEREÇO VALOR R$ 15,00 MENSAIS

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ASSOCIAR-SE 

Roberval Trajano Barros Cavalcante
Presidente

Gestão 2018 a 2023

(3 meses de carência)
Segunda-feira da 2ª e 4ª 
semana do mês a partir 

das 14hs
Atendimento: Marcar a 
data com antecedência

Ginecologista

(3 meses de carência)
Segunda, quarta e sexta-feira 

das 8h às 12h
Terça e quinta-feira das 8h às 

12h e 14h às 16h
Atendimento com hora 

marcada

Dentista

*Consulta para Sócios e Não 
Sócios (alguns procedimentos são 
pagos a parte, mas com desconto)

Ginástica em Grupo
Quarta-feira das 14h50 às 16h20

Pilates
Terça-feira das 14h às 15h, 15h às 
16h e Quinta-feira das 14h às 15h

Dança de Salão
Quinta-feira das 15h às 16h30

Atividades

 (3 meses de carência)
Terça e quinta-feira a partir 
das 13h. Atendimento com 

hora marcada (Lista de 
espera) Consultas para 

Sócios e Não Sócios 

Atendimento Psicológico
Segunda a sexta-feira das 

9h às 16h
Informações e assistência 

sobre aposentadoria, 
revisão de salário, etc.

Dr. Obede/Dr.Flavio

Assistência Jurídica

 (3 meses de carência)
Quarta-feira a partir das 

13h30
Atendimento: Marcar a 
data com antecedência 

Clínico Geral

(Gratuito 1 vez por mês)
Segunda a sexta-feira das 

9h30 às 16h30
Corte de cabelo grátis, 
outros procedimentos 

consultar valores.

Salão de Beleza

Massagem e Ventosa
Segunda, quarta e 

sexta-feira das 8h às 12h 
e das 14h às 16h 

Atendimento com hora 
marcada

Massoterapia

Descontos e preços 
especiais

Consultar roteiros e 
valores no Depto. Social

Para Sócios e Não Sócios 

Viagens – Pacotes Turismo

Segunda à sexta-feira das 
9h às 16h30

Isabella para Sócios e 
Não Sócios

Casseg Seguros

Desconto especial 
no Plano de Saúde
Hospital Bom Clima

PONTO
DE VISTA

é vice-governador 
do Estado de São Paulo

RODRIGO GARCIA
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Famílias invadem área da antiga Vasp no Jardim São João
FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - Centenas 
de pessoas invadiram uma 
área na estrada Guarulhos-
-Nazaré, ao lado do Ter-
minal Urbano São João. O 
local é resultado de mas-

O PROGRAMA DE VANTAGENS 

MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.
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Já tem o cartão Cinemark Mania? 
Comprou ingresso, ganhou a moeda 
colecionável do Homem-Aranha: 
Longe de Casa. Adquira já o cartão 
edição especial do filme nas bilheterias. 

SOMENTE NOS CINEMAS

Promoção exclusiva para membros Cinemark Mania. Para resgatar o brinde, é necessária a aquisição de um ingresso.

Promoção válida de 4 a 17/7/201 . Acesse o regulamento em cinemark.com.br/cinemark-mania e saiba mais.

1ª MOEDA
COLECIONÁVEL

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Wed Jul  3 12:26:56 2019                     

O problema do déficit habitacional em Guarulhos se estende 
há anos. A meta da prefeitura é promover a regularização fun-
diária de 15 mil moradias até o fim do ano. A Habitação possui 
dois programas: Desenvolvimento de Políticas Habitacionais, 
cujo objetivo é promover condições de acesso à moradia digna 
a todos os segmentos da população, especialmente aos de baixa 
renda; e o Gestão do Fundo Municipal de Habitação de Áreas 
de Risco, de Preservação Permanente e de Preservação Am-
biental, que visa a implementação de políticas de mitigação de 
situações de risco e tem como público alvo as populações que 
moram em áreas de risco, áreas de preservação permanente e 
áreas de preservação ambiental. No final do ano passado, a pas-
ta contabilizava 92 mil famílias que vivem em áreas de risco.

Déficit

sa falida da antiga Viação 
Aérea São Paulo (Vasp). A 
companhia deixou de ope-
rar em 2005 e teve sua fa-
lência decretada pela Justi-
ça de São Paulo em 2008.

A invasão e a constru-
ção de casas de madeira 
começaram no final do mês 
passado, até então a área só 
tinha um campo de futebol 
instalado. Um morador da 

região, que preferiu não se 
identificar, afirmou que um 
projeto social funcionava 
no local. Ele não soube in-
formar se a medida possuía 
autorização ou não.

A Folha Metropolitana es-
teve ontem no local e consta-
tou que é frequente a chegada 
de caminhões com madeira e 
que diversas pessoas se orga-

nizam para tomar posse do 
local. O terreno também esta-
va cheio de fumaça, de acor-
do com moradores a situação 
é frequente, já que o movi-
mento tem queimado mato 
e entulhos. As medidas têm 
deixado à população próxi-
ma preocupada com a segu-
rança e a chegada de diversos 
vizinhos desconhecidos.
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ÁRIES: Em Marte surgirá algumas energias que poderão 
vir a lhe auxiliar para o bem neste dia. Com um bom 
senso de percepção precisará aliar-se a novas tendências. 

TOURO: Virá uma corrente de stress mais agressiva neste 
dia. O elemento Terra próprio do signo de Touro irá criar 
algumas soluções. 

GÊMEOS: O planeta Mercúrio pode lhe dar muita energia 
para superar qualquer coisa. Superação é o ponto central 
do seu dia, pois precisará ir além.

CÂNCER: Terá uma grande questão para resolver pro-
blemas ainda mais instáveis. Os números trarão algumas 
boas expectativas, monte você o seu destino.

LEÃO: O planeta Urano tende a deixar a sua força mais 
distante neste momento. O elemento Fogo fará a sua 
potência se elevar. 

VIRGEM: Carregue com você apenas a boa energia na 
sua vida. O planeta de Mercúrio fará bastante diferença 
no seu dia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31
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TRAPOER
EDIALI
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D
ESERTAS

(?) Chi
Minh,
cidade 

vietnamita

Índice de 
indeter-
minação
do sujeito

Capital do
Marrocos,
antes de

Rabat

Alerta feito por sites
ao publicarem fotos
de acidentes graves
Endurece Título persa

Nascido
na mais 

setentrio-
nal nação
latina da
América
(Geog.)

Sufixo de
"cartaz"

Colocar til 
na palavra

Amarelo, azul e
vermelho

Tornar
comum 

Base da
medicina
popular

Gal Costa,
cantora
baiana

Louco, 
em inglês
O centro

(fig.)

Xarope
feito com
suco de
avenca 

Crustáceo 
comestível

Comise-
ração

Masculino
(abrev.)
Peça do
arado

Sílaba de
"erguer"
Formiga,
em inglês

Lá
Imposto

de Renda
(sigla)

(?)-book,
livro

eletrônico
(Inform.)

Roupa
muito
velha
(fig.)

501, em
romanos

Duas
vitaminas

Raimundo
Correia,
poeta

brasileiro

Falta de
ocupação
Que ficou
isolado

Porém;
todavia

Marte, em
inglês

Enfeite de
toalhas de
mesa (pl.)

Cardápio
Comer

com apeti-
te e gosto

A coruja,
em

relação
ao rato

Ermas

"(?) do Barulho",
antigo humorístico

da Record, com
Castrinho

3/ant — fez — mad. 4/eixo — mars. 5/relha. 6/capilé — encrua. 8/bordados.

LIBRA: Passará por um dia repleto de desafios, com 
equilíbrio enfrente todos que aparecerem na sua vida. 
Não permita que o pessimismo venha a criar problemas.

ESCORPIÃO: O planeta Vênus irá colocar você em uma 
situação muito bronca e, que precisa de lapidação. 
Precisará notar e reparar os problemas.

SAGITÁRIO: No planeta Mercúrio algumas coisas fortale-
cerão as expansões do seu envolvimento. Deixe que tudo 
venha a fluir de forma natural.

CAPRICÓRNIO: Em Marte ondas de positivismo chegarão 
até sua constelação para gerar bons fluídos agora. Decla-
re a você mesmo que pode chegar aonde você deseja.

AQUÁRIO: O dia será bom para você, porém as coisas 
tendem a ficar menos ríspidas neste momento. O planeta 
Mercúrio poderá ser um grande amigo para você. 

PEIXES: Do planeta Júpiter surgirão oportunidades muito 
boas para você sair de uma situação incômoda. Sendo 
forte neste momento irá ganhar muitas alegrias.

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - A Disney di-
vulgou nesta segunda-feira 
(08), o trailer oficial de Ma-
lévola: Dona do Mal. O fil-
me é uma continuação da 
trama lançada em 2014 e 
será novamente protagoni-
zado por Angelina Jolie.

O vídeo, de pouco mais de 
dois minutos, mostra a fada 
de chifres incomodada com a 
possível perda de sua afilha-
da, a futura rainha Aurora 
(Elle Fanning), que pretende 
se casar com o príncipe Phi-
lip (Harris Dickinson).

As duas vão enfrentar no-
vos inimigos na nova aven-
tura, a fim de proteger os 
seres mágicos da terra dos 
mouros. Desta vez, fadas da 
mesma espécie de Malévola 
aparecerão na história. Malé-
vola: Dona do Mal chega aos 
cinemas em 18 de outubro de 
2019 A obra está sob a dire-
ção de Joachim Ronning, res-
ponsável por Piratas do Cari-
be: A Vingança de Salazar.

O primeiro filme apresen-
ta a Malévola, uma jovem de 
coração puro, que vive em 

Disney divulga 2º trailer 
de ‘Malévola: Dona do Mal’

um pacífico reino na floresta, 
até o dia em que um exérci-
to invasor ameaça a harmo-
nia da região, fazendo com 
que ela se torne a mais feroz 
protetora do reino. No en-
tanto, uma terrível traição a 
transforma em uma mulher 
amarga e vingativa. Como 
consequência, amaldiçoa Au-
rora, sua filha recém-nascida. 
Mas, aos poucos, Malévola 
percebe que a criança é a 
chave para a paz no reino e 
para sua verdadeira felicida-
de também.

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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s 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!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.

Trem do Devoto é novo atrativo para turismo em Aparecida
FOTO: DIVULGAÇÃO/TURISMO

DA REDAÇÃO - Os turistas de 
Aparecida têm agora uma nova 
possibilidade de transporte 
para percorrer o Caminho do 
Rosário. Trata-se do Trem do 
Devoto inaugurado no último 
dia 05 vai percorrer um trajeto 
de 1,4 quilômetros em cerca de 
15 minutos. O itinerário passa 
por 20 cenários que retratam 
os mistérios do Rosário, em 
um total de 128 esculturas.

Este trem, com capacida-
de para 60 pessoas, traz um 
conceito mais retrô baseado 
em uma locomotiva antiga do 
século 19, o que acaba ofere-
cendo uma experiência dife-
renciada ao visitante, levando 
os peregrinos da Cidade do 
Romeiro, um Centro Comer-
cial localizado próximo ao 
Santuário Nacional, até Porto 

Itaguaçu, local onde começa 
toda a história da devoção à 
Nossa Senhora Aparecida.

Correndo sobre trilhos ele-
vados, apresenta-se como uma 
opção de retorno para todos 
que realizaram o Caminho do 
Rosário a pé, meditando os 
mistérios do terço, além de faci-
litar a visita de idosos e pessoas 
com deficiência, já que opera 
nos dois sentidos do trajeto.

“Este novo atrativo de Apa-
recida chega para incrementar 
o fluxo turístico religioso que 
já recebe mais de 13 milhões 
de pessoas por ano movidas 
pela fé”, afirma o secretário de 
Turismo do Estado de São Pau-
lo, Vinicius Lummertz. Vale 
ressaltar que o trajeto do Trem 
do Devoto é feito com duas lo-
comotivas e cinco vagões e to-

dos os veículos são adaptados 
para o transporte de pessoas 
com deficiência.

O percurso custa R$10 por 

trecho. Idosos e crianças pa-
gam meia, mediante apresen-
tação de documento com foto. 
Inicialmente, o funcionamen-

to acontece de segunda-feira a 
sexta-feira, das 9h às 17h, aos 
sábados, das 8h às 18h, e aos 
domingos, das 8h às 16h.
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