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Importante falar que o Brasil não tem condição 
de fazer uma vacinação em massa”, Ana Cristina 
Kantzos, secretária de Saúde de GuarulhosBovespa
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‘A Pequena Travessa’ 
estreia hoje nos 
cinemas do país
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Morre o jornalista 
Paulo Henrique 

Amorim
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Câmara aprova a reforma 
da Previdência em 1º turno
No total, foram 379 votos a favor e 131 contrários; expectativa é que o texto seja votado em segundo turno ainda 
nesta semana pelos deputados e depois siga para o Senado onde será analisado somente em agosto Pág. 4

Prefeitura recebeu 50 ligações para acolher 
moradores de rua durante o feriado

Pág. 5Com 11 casos confirmados, 
começa hoje a campanha de 
vacinação contra o sarampo

Pág. 5
Pág. 11

Passageiros reclamam de 
banheiros fechados no 
Aeroporto de Cumbica

Pág. 5

Licitação da Zona 
Azul foi adiada para 

adequações no edital 
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BICHOS - A singularidade e importância dos animais mais minúsculos para a continuidade da vida na natureza
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Paulo Francis, seu compa-
nheiro de redação no escritó-
rio da Globo em Nova Iorque, 
o chamava de Dona Eustácia. 
Confesso que, até hoje, não 
consegui saber por quê. Sei 
que não era um apelido cari-
nhoso. Os dois não se supor-
tavam. Paulo Henrique Amo-
rim de um lado. Paulo Francis 
do outro.

Éramos oito pessoas. Dois 
câmeras, dois editores de vt, 
dois produtores e dois repór-
teres. Nove com o Francis que 
fazia comentários para o Jornal 
da Globo. Havia ainda alguns 
funcionários americanos que 
trabalhavam no serviço buro-
crático da Starlight, a empresa 
que Roberto Marinho mantinha 
nos Estados Unidos. Trabalha-
mos juntos de 1991 a 1995.

Paulo Henrique Amorim, 
jornalista experiente, dono de 
um prêmio Esso, com passa-
gem pelos maiores jornais e 
revistas do país, era pratica-
mente um novato em TV. Mas 
já era chefe do escritório e o 
jornalista da rede mais requi-
sitado no exterior. Não se limi-
tava a cobrir os Estados Uni-
dos. Fazia questão de estar 
em todas, viajando o mundo, 
junto com seu fiel compa-
nheiro, o editor de vídeo Rai-
mundo Lima, hoje diretor do 
Departamento de Operações 
do SBT.

 
Inimigo da Globo
Amorim era viciado em 

trabalho. Era do tipo que co-
brava o escanteio e corria pra 
cabecear pro gol. Fez grandes 
matérias e belas entrevistas. 

Dedicou-se à TV e à internet 
quando voltou ao Brasil. Ape-
sar do jornalismo direcionado 
que praticava, não era um mi-
litante clássico de esquerda. 
Pelo menos para quem o co-
nhecia mais de perto. Era pan-
fletário sim, mas com preocu-
pações de credibilidade. Por 
alguma razão, Paulo Henrique 
acabou com birra da Globo, 
de quem era muito amigo 
nos tempos do dr. Roberto, 
e detestava Fernando Henri-
que Cardoso. Tenho por mim 
que estavam aí as razões que 
o levaram à militância a favor 
do PT nesses últimos tempos. 
Tinha um guru. Era Mino Car-
ta, com quem trabalhou na 
revista Veja durante alguns 
anos. Fez parte de um histó-
rico time de jornalistas que 
criaram Realidade, na Editora 
Abril, a revista que marcou 
época com reportagens incrí-
veis. Também desconfio que 
Mino Carta foi um dos que o 
inspiraram na militância lulo-
petista.

Paulo Henrique Amorim 
era cardíaco. E se cuidava 
muito. Foi operado num hos-
pital de Nova Iorque logo 
quando cheguei lá pra traba-
lhar sob a chefia dele na reda-
ção. Conviveu com duas pon-
tes de safena durante quase 
trinta anos sem se descuidar. 
Morreu de enfarte na madru-
gada de ontem em sua casa 
no Rio de Janeiro. Colecionou 
desavenças, conflitos, mas 
deixou uma contribuição ine-
gável no jornalismo impresso 
e televisivo. Foi um jornalista 
de prestígio.

RETICÊNCIAS

PEDRO NOTARO 
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900

Data duranga
Por economia, o presidente Jesus 

Freitas (ainda sem partido!) transferiu o 
site da Câmara para plataforma gratuita 
(guarulhos.sp.leg.br)...

Batuta
O decreto do prefeito Guti (PSB), li-

mitando horas extras, tem deixado al-
guns setores essenciais descobertos, 
principalmente em feriados prolonga-
dos. Compete ao secretário Peterson 
Ruan (Governo) atuar como maestro e 
reger exceções…

Magoado
O médico Ademil Matias Goes, ma-

çom, que foi importante para aproximar 
em 2016 o então candidato Guti do vice-
-governador Márcio França - para obter 
o PSB -, está descontente com o prefei-
to. E próximo do prefeiturável Wagner 
Freitas (PTB)...

Qual sua opinião?
Perceptível: o prefeito Guti (PSB) 

mudou seu estilo de governar. Tem sa-
ído da Casa Branca e indo mais às ruas, 
se expondo à opinião pública nas redes 
sociais. Intuição própria ou conselho de 
marketeiro?…

Pegando o boné
Presidente da ASEC (Associação 

dos Empresários de Cumbica), Júnior 
Araújo está mudando sua empresa 
para Itaquaquecetuba. Amanhã no 
programa Radar ele vai explicar o 
motivo. Em tempo: Araújo continua 
com a comercial Eletroferro em Gua-
rulhos…

Frase
“Temos um grupo com secretários 

da Prefeitura que não cumpre pro-
messas”. Uma amostra de como será 
a entrevista de Júnior Araújo…

Edil varonil?
O PROS está de olho no passe do 

secretário Airton Trevisan (Justiça, fi-
liado ao PSB). Pela sua fluência verbal 
e influência na classe média e maço-
naria, é considerado com potencial 
para vereador. Será que aceita?...
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Câmara aprova texto-base 
da reforma da Previdência

Superlotação de presídios e CDPs 
de Guarulhos ultrapassa 50%

Gol e Latam participam de leilão 
e adquirem ativos da Avianca

FOTO: FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

LUCY TAMBORINO - As qua-
tro unidades prisionais de 
Guarulhos totalizam uma 
população carcerária de 
7.511 pessoas, ante a uma 
capacidade de 4.088 vagas. 
Isso significa que o índice 
de superlotação já ultrapas-
sou 50% e que há 3.257 pre-
sos a mais nos locais. 

Na penitenciária José 
Parada Neto I a capacidade 
é para 881 presos, no en-
tanto há 1.802 detentos. Já 
na Desembargador Adria-
no Marrey II o total é de 
2.189 ante uma capacidade 
de 1.268. 

O mesmo cenário se apli-
ca aos Centros de Detenção 
Provisória instalados no 
município. No CDP I a ca-
pacidade é para 844 presos, 

DA REDAÇÃO - Depois de oito 
horas de debates, o plenário da 
Câmara dos Deputados apro-
vou, em primeiro turno, o texto 
principal da reforma da Previ-
dência. A proposta teve 379 vo-
tos a favor e 131 votos contra. 

O texto precisava de 308 
votos, o equivalente a três 
quintos dos deputados, para 
ser aprovada. Se aprovado 
em segundo turno, o texto 
segue para análise do Sena-
do, onde também deve ser 
apreciado em dois turnos e 
depende da aprovação de, 
pelo menos, 49 senadores.

A sessão foi encerrada após 
a votação do primeiro desta-
que que buscava manter as re-
gras atuais das aposentadorias 
dos professores dos ensinos 

infantil, fundamental, médio 
e universitário. A mudança ao 
texto foi rejeitada. A votação 
dos demais destaques deve ser 
retomada hoje.

O debate do texto principal 
foi aberto por volta das 17h, 

quando a Câmara rejeitou o úl-
timo requerimento de retirada 
de pauta da reforma da Previ-
dência. Nas últimas horas, os 
líderes dos partidos estavam 
encaminhando as orientações 
para as bancadas.

DA REDAÇÃO - A Avianca Brasil 
leiloou ontem seus ativos e 
slots (autorizações para voos 
e decolagens), que foram di-
vididos em Unidades Produ-
tivas Isoladas (UPIs) e arre-
matados pelas companhias 
Gol e Latam. A Azul não par-
ticipou do leilão. O leilão foi 
realizado pela Mega Leilões.

O leilão estava suspenso 
desde 5 de maio, após uma 
liminar proferida pelo rela-
tor do caso, desembargador 
Ricardo Negrão. Mas ontem 
o leilão foi realizado apesar 

de a Justiça de São Paulo 
ter permitido que a Agên-
cia Nacional da Aviação Ci-
vil (Anac) fizesse a redistri-
buição dos slots que eram 
utilizados pela companhia 
aérea, que se encontra em 
recuperação judicial. Como 
essa questão sobre os slots – 
se a Avianca pode incluí-los 
ou não como ativos e, então, 
poder leiloá-los – está ainda 
sendo discutida na Justiça, 
há a possibilidade de que o 
resultado desse leilão seja 
suspenso.

FOTO: FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

mas há atualmente 1.659 
detentos. Já no CDP II há 
1.441 pessoas em relação as 
841 vagas destinadas.

Conforme última pes-
quisa disponível a taxa de 
superlotação dos presídios 
brasileiros é de 175,82%, 
nos 1.456 estabelecimentos 
penais no país. Os dados 
são do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público 
(CNMP), que fazem parte 
do projeto Sistema Prisio-
nal em Números. 

O sistema mostra, ainda, 
que em 81 estabelecimen-
tos houve registro interno 
de maus-tratos a presos 
praticados por servidores e 
em 436 presídios foi regis-
trada lesão corporal a preso 
praticada por funcionários.

Feriado teve 26 mortes nas rodovias paulistas
DA REDAÇÃO - O feriado pro-
longado em São Paulo de 9 
de julho – que celebra a Re-
volução Constitucionalista 
de 1932 – teve 26 mortes em 
acidentes nas rodovias, uma 
redução de 3,7% em relação 
ao ano passado, segundo ba-
lanço do Comando de Poli-
ciamento Rodoviário (CPRv).

A maioria das ocorrências 
está relacionada a imprudên-
cia de motoristas, sendo 12 
mortes em colisões e seis víti-
mas de atropelamentos.

O balanço aponta que fo-
ram feitas 28.739 autuações, 
além de autuações por exces-
so de velocidade com registro 
de 26.402 imagens de radar.

A Operação Nove de Ju-
lho registrou prisão em fla-
grante de 55 pessoas por ou-
tros crimes e 21 procurados 
pela Justiça foram recaptura-
dos e levados para o sistema 
penitenciário. Houve tam-
bém a apreensão de mais de 
mil quilos de drogas e 400 
mil maços de cigarros.

Governo libera R$ 171,9 mi em emendas parlamentares
DA REDAÇÃO - O governo 
abriu mais uma vez os co-
fres e liberou R$ 171,916 
milhões em emendas par-
lamentares para a saúde. A 
liberação foi publicada em 
edição extra do Diário Ofi-
cial ontem. 

Com isso, subiu para 
R$ 1,34 bilhão o montan-
te autorizado pelo governo 
para gastos com recursos 
de emendas parlamentares 
desde o início desta semana, 
em que o governo trabalha-
va para garantir os votos 
para a aprovação da reforma 
previdenciária. O valor cor-
responde a 1,03% do total do 

orçamento da saúde para o 
ano, de R$ 130 bilhões.

O governo já havia libe-
rado outros R$ 38,578 mi-
lhões e, na segunda-feira, 
outros R$ 1,13 bilhão tam-
bém tinham sido repassa-
dos, todos para a área saúde. 
Na edição extra de ontem, 
foram publicadas quatro 
portarias destinando recur-
sos da cota dos parlamenta-
res para a Atenção Básica, 
Média e Alta Complexida-
de. Outras 38 portarias ha-
viam sido publicadas desde 
segunda-feira com outras 
destinações de recursos de 
emendas.

FOTO: VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL 
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Começa hoje a campanha de vacinação contra o sarampo

Prefeitura recebeu 50 ligações para acolher 
moradores de rua durante o feriado

Churrasqueira usada para 
espantar frio pode ter causado 
morte de família em Bonsucesso

PM realiza parto de urgência em Guarulhos

FOTO: MÁRCIO LINO/PMG

LUCY TAMBORINO - A prefeitura, 
por meio da Secretaria de Saú-
de, inicia hoje a campanha de 
vacinação contra o sarampo. 
Ao todo serão 164 mil doses 
para a faixa etária de 15 a 29 
anos, com contraindicação 
para gestantes e imunodepri-
midos. A imunização estará 
disponível indiscriminada-
mente nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) independente 
da carteira de vacinação. Atu-
almente a cidade conta com 11 
casos confirmados da doença.

A medida foi informada 
durante coletiva realizada on-
tem, pela secretária da pasta, 
Ana Cristina Kantzos, no Paço 
Municipal. A medida visa 
erradicar o vírus e conter o 
surgimento de novos casos, já 
que a faixa etária possuiu oito, 
dos 11 casos registrados. Gua-
rulhos também contabiliza 33 
casos em investigação. 

Ainda no dia 20, um sá-
bado, está previsto também o 
“Dia D”, onde todas as UBSs 
estarão abertas para vacina-
ção contra o sarampo. Ainda 
é previsto operações especiais 
em shoppings, na Companhia 
Paulista de Trens Metropoli-
tanos (CPTM), no Sesc e em 
terminais rodoviários e de ôni-
bus municipais e intermunici-
pais, além de instituições de 
ensino superior. 

Dos casos confirmados na 
cidade, três são de pessoas que 
residem no distrito Pimen-
tas: Jardim Brasil, Pimentas 
e Jardim Arujá. Dois estão no 
distrito Cumbica (Jardim An-
gélica e Jardim das Nações), 
dois no distrito Vila Galvão 
(Vila Galvão e Vila Rosália) e 
os outros três são dos seguin-
tes bairros: Vila Augusta, Vila 
Lanzara (região Centro/Para-
venti) e Jardim Dourado (re-

gião Gopoúva/Paraventi). “De 
um caso para outro em Guaru-
lhos são 370 metros e as pesso-
as não se conheciam. O vírus 
se espalha muito rápido, há 
também casos de um extremo 
para o outro”, explicou Ana. 

Os sintomas são parecidos 
com uma gripe, como febre, 
tosse e coriza, além de manchas 
avermelhadas na pele. Podem 
ocorrer também convulsões, 
infecção nos ouvidos, conjunti-
vite, pneumonia, perda de ape-
tite e diarreia. Em casos graves, 
pode provocar lesões cerebrais 
e infecções no encéfalo.

Em Guarulhos, de acordo 
com a secretária, o primeiro 
caso surgiu com uma profis-
sional de saúde que trabalhava 
em um hospital no munícipio, 
mas possuía família em Osas-
co. Deste caso, foram regis-
tradas quatro ocorrências em 
Guarulhos. “Desde os primei-

DA REDAÇÃO - Um casal e 
uma criança de apenas dois 
anos foram encontrados 
mortos em uma casa, em 
Guarulhos, na noite desta 
terça-feira (09). Dentro do 
quarto havia uma churras-
queira próxima dos corpos. 

Policiais militares fo-
ram acionados por vizi-
nhos e encontram na re-
sidência localizada na rua 
Piauí, no bairro de Bon-
sucesso, as vítimas Uildes 
Lima Moreira, de 27 anos, 
uma criança de 2 anos e 
a mãe, ainda não identi-

DA REDAÇÃO - Durante um pa-
trulhamento ontem, os Polí-
cias Militares José Marcílio 
Duarte Silva e Dirce Rosa 
dos Santos Paz encontraram 
uma mulher dentro de um 
carro em trabalho de parto. 

ros casos nos já começamos a 
fazer algumas ações, como so-
licitar ao Estado de São Paulo a 
liberação da vacina. Importan-
te falar que o Brasil não tem 
condição de fazer uma vacina-
ção em massa, então eles vão 
privilegiar as cidades que tem 
o vírus circulando”, afirmou.   

Ainda para evitar à proli-

feração do vírus a pasta tem 
tomado diversas medidas, en-
tre elas a chamada “Operação 
Varredura”, que consiste na 
imunização, no raio de 1 km, 
para guarulhenses ao redor 
de casos já confirmados. Até 
agora 10 operações ocorreram, 
com cerca de oito mil pessoas 
vacinadas.

Licitação da Zona Azul foi adiada para adequações no edital 
LUCY TAMBORINO - A prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
da Fazenda, afirmou que a 
licitação da Zona Azul foi 
suspensa para adequação 
do edital. A administração, 
porém, não informou quais 
seriam as alterações neces-
sárias. A Folha Metropolita-
na revelou o adiamento do 
certame com exclusividade 
no último final de semana.

O certame já foi suspen-
so outras duas vezes pelo 
Tribunal de Contas do Esta-

do de São Paulo (TCE-SP). A 
cidade está sem o estaciona-

mento rotativo desde março 
do ano passado.

FOTO: LUCY TAMBORINO

ficadas, sem vida ao lado 
de uma churrasqueira de 
alumínio com restos de 
carvão. A polícia acredita 
que o casal tenha usado a 
churrasqueira para aquecer 
o local por causa do frio, 
mas que tenha faltado oxi-
gênio. Há a suspeita de que 
a família tenha morrido as-
fixiada após inalar fumaça. 
A ocorrência foi registrada 
como morte suspeita no 
7°DP de Guarulhos. A perí-
cia foi acionada e os corpos 
foram levados para o IML 
da cidade. 

A PM realizou o parto dentro 
do próprio veículo, devido à 
urgência do caso. 

A mãe e recém-nascido 
foram levados à maternidade 
para os devidos cuidados mé-
dicos e não correm risco.

MAYARA NASCIMENTO - Neste feriado, o Serviço de Abordagem Social recebeu em torno 
de 50 ligações no número 199 e acolheu cerca de 20 pessoas por dia em situação de 
rua expostas ao frio. A Operação Inverno funciona para evitar que pessoas entrem 
em estado de hipotermia quando a temperatura estiver igual ou abaixo de 13 graus.

A operação teve início na última quarta-feira (03), com a Equipe Especializada 
em Abordagem Social fazendo os atendimentos das 9h até às 0h. Duas equipes de 
abordagem se revezam durante 24 horas nas noites em que a temperatura é igual ou 
menor que 13ºC.

As pessoas são acolhidas e encaminhadas para os serviços da prefeitura, como por 
exemplo, os Restaurantes Populares que oferecem alimentação. A operação vai até o 
final do inverno.



Universidade Santo Amaro lança novos cursos de Pós-Graduação
FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - A Universidade 
Santo Amaro – Unisa lançou 
novos cursos de Pós-Gradua-
ção para ingresso em agosto. 
São sete cursos de especiali-
zação em consonância com as 
necessidades do mercado, nas 
áreas da educação, saúde, ges-
tão pública e meio ambiente, 
nas modalidades presencial 
e a distância. As inscrições 
estão abertas no site www.
unisa.br.

Nota máxima no Ministé-
rio da Educação (MEC), a Uni-
sa conta com 50 anos de tradi-
ção no ensino superior. Entre 
os destaques da Universidade 
são os cursos de saúde, entre 
eles, Fisioterapia. Nessa área, 
foram desenvolvidos dois no-
vos cursos de especialização 
presenciais, o de Fisioterapia 
na Cardiopneumologia e Fi-
sioterapia Dermatofuncional, 
que atua especialmente na re-
cuperação da pele e atua forte-

mente no ramo estético.
Ainda no mercado de es-

tética, a Unisa lançou a espe-
cialização Estética Avançada. 
Entre as disciplinas, os alunos 
contarão com formação para 
a docência e poderão se apro-
fundar em relação às terapias 
integrativas e empreendedo-
rismo. O curso, de 13 meses, 
será ministrado no Campus 
Interlagos, que conta com 
uma Clínica de Estética.

Também compõe o novo 
portfólio da Pós-Graduação 
os cursos: Gestão Educacional 
para Diretor de Escola; Gestão 
de Políticas Públicas e Organi-
zações Não Governamentais; 
Engenharia Ambiental – Li-
cenciamento e Legislação e 
Trabalho Social com Famílias.

De acordo o Pró-Reitor de 
Pós-Graduação e Pesquisa, 
Prof. Dr. Marco Antonio Zon-
ta, a Unisa está se fortalecendo 
no mercado de Pós-Graduação. 

“Nossos cursos atendem uma 
demanda latente no mercado, 
que busca cada vez mais pro-
fissionais segmentados e com 
visão de liderança”, explica.

Recentemente, a Univer-
sidade inaugurou um prédio 

Especial Educacao
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próprio para os cursos de es-
pecialização e MBAs, em San-
to Amaro, além de oferecer 
novos programas de doutora-
do e mestrado. Para a coorde-
nadora Acadêmica Lato Sen-
su, Angela Divina de Oliveira, 

a Pós-Graduação da Unisa 
oferece mais empregabilidade 
aos alunos. “Em um cenário 
como o atual é importante 
acompanhar as demandas de 
mercado, disponibilizando 
novas especializações”, disse. 



Estão abertas as matrículas para os cursos da Escola Natasha
FOTOS: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Estão abertas as 
matrículas para os cursos da 
Escola Natasha. A unidade 
de ensino é a única escola 
técnica comunitária do mu-
nicípio de Guarulhos, atuan-
do também com: programas 
sociais, programas financia-
dos por empresas e com o 

Programa Jovem Aprendiz.
Um dos diferencias da 

escola consiste em sua me-
todologia que é completa-
mente voltada a prática. 
Mais do que ensinar as téc-
nicas aos alunos, formam “o 
cidadão profissional” o que 
significa que este aluno es-

Especial Educacao 7Quinta-feira, 11 de julho de 2019

Serviço:
Escola Natasha Franco Vieira
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.102 – Cocaia
Fone: (11) 2413 2525 – WhatsApp: (11) 96029-2885

tará pronto para atuar com 
competência alcançando 
posição de destaque no mer-
cado de trabalho.

Com cursos de gran-
de empregabilidade para 
o mercado, a escola possui 
atualmente 3 Cursos Téc-
nicos e uma Especialização 

aprovados pelo MEC.
As matrículas abertas 

para os cursos presenciais 
de Técnico em Administra-
ção – Noite (segunda-feira 
a sexta-feira) - desconto de 
30% no 1º semestre; Téc-
nico em Estética – Noite 
(segunda-feira a sexta-feira)  

- desconto de 30% no 1º se-
mestre; Auxiliar e Técnico 
em Enfermagem - Manhã/
Tarde/Noite (segunda-feira a 
sexta-feira); e Pós tecnico em 
Enfermagem do Trabalho – 
Manhã/Noite – 360h em 1 
semestre. O início das aulas 
será no próximo dia 18.
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       Dentro da programação do Julho Amarelo do 
Movimenta Saúde, mês de combate às hepatites 
virais, Guarulhos vai promover nesta quinta-feira 
(11) um seminário para atualizar os profissionais 
da área em relação aos mais recentes manuais 
técnicos diagnósticos, protocolos clínicos e 
diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde.

       O Ipref obteve a renovação do Certificado de 
Regularidade Previdenciária (CRP), documento emitido 
pela Secretaria de Previdência do Ministério da 
Fazenda. Isso significa que o órgão cumpre os critérios 
estabelecidos na Lei nº 9.717/1998, que dispõe sobre 
regras gerais para a organização e o funcionamento 
dos regimes próprios de previdência social.  

ANOTE

Um lanche dado por uma boa 
alma alimenta a mim e a meus 
amigos de quatro patas

A noite vem chegando e o frio tam-
bém. O céu está sem nuvens! Dias assim 
prometem noite gelada. As pessoas pas-
sam ligeiras e encolhidas esfregando as 
mãos e com a cabeça cheia de proble-
mas. Não percebem a paisagem, a cida-
de. Não veem nada, nem a própria vida 
a sua volta. Peço uma moeda, alguém 
diz que não tem trocado, evitando me 
olhar nos olhos. 

As ruas parecem mais frias em 
noites escuras. A madrugada é gelada 
quando a esperança de ver o sol nas-
cer morre em nós. Percebo que muitos 

desistiram de ver a alvorada. Acho que 
sou um desses. As ruas é meu ambien-
te, é o melhor lugar para os desencan-
tados. Aqui sou feliz – acho. Sou livre, 
aqui esqueço meu passado, aquele que 
não deveria ter acontecido, um passado 
que não desejo de volta. Peguei tudo, 
tranquei em quarto escuro e não sei 
onde joguei a chave.

Para quem pensa em ter coisas, es-
quecem que coisas, são apenas coisas. 
O não ter é uma dádiva libertadora 
que o consumista nunca entenderá. Os 
que menos têm são mais generosos.  O 
pouco é melhor dividido; a fartura nem 
sempre alimenta a todos como deveria. 
Um lanche dado por uma boa alma ali-
menta a mim e a meus amigos de qua-
tro patas. Tava um pouco sem sal! Né 
não Duque? Mas tava gostoso. KKK

Em noites frias sempre aparecem 
umas pessoas. Eles veem na madruga-
da trazem comida, roupas, cobertores 
e sorrisos.  Muitos desejam me tirar 

das ruas e colocar-me em uma casa, 
em um abrigo. Não entendem que lá 
eu não caibo. Querem me levar para 
uma prisão onde eu estava acorrentado 
a compromissos e a falsas gentilezas. 
Querem-me de volta de onde escapei. 
Eu só desejo um cantinho para passar 
a noite. O preço cobrado pela sociedade 
é alto demais.

Por sorte encontro um banco vazio 
na praça Getúlio Vargas. Deveriam ter 
feito bancos mais cumpridos, esse não 
dá pra esticar as pernas. Bem, já dormi 
em lugares piores. Duque e Mister Jho-
nes deitam em uns papelões que achei 
e fiz uma cama pra eles ao pé do banco, 
assim eles guardam seu humano de es-
timação. 

Quando a gente percebe que fez o 
melhor e isso não foi o suficiente, quan-
do a cobrança é maior do que as forças 
de prosseguir, quando o esforço da luta 
te rouba o tempo de viver a vida, algo 
está bem errado.  As metas podem es-
tar equivocadas! Está na hora de buscar 
outros horizontes.  Mister Jhones ron-
ca. Kkkk, não sabia que cães roncavam. 
Duque nem liga, um aquece o outro.

Nossa cabeça é esquisita. Às vezes 
acho que pensar demais traz tristeza, 
saber demais traz dores e desconforto; 
perceber a imperfeição da vida e das 
pessoas não é bom. Somos naturalmen-
te egoístas machucamos e nos automu-
tilamos, criamos uma dor para esque-
cer outra. Um dia a gente percebe que a 
solidão é mais companheira, largamos 
tudo e nos enterramos bem fundo no 
anonimato desejando não nunca mais 
ser encontrado. 

Sim a pobreza joga muitos nas ruas. 
Mas há também pessoas que optaram 
por esse jeito de viver por outros mo-
tivos: tristezas, decepções, desencantos. 
E há os que não se encaixam mais nos 
padrões a eles estabelecido. Caso um 
dia o encontrem morto, saibam que a 
causa da morte foi a falta de vida em 
seu coração, o que é diferente da morte. 
Foi alguma tristeza ou saudade.  A cau-
sa de sua morte foi descobrir que tudo o 
que fez foi em vão. O dia amanhece na 
segunda maior cidade de São Paulo. Na 
praça, uma pessoa jaz sem vida. Ainda 
sem vida, ele se levanta para mais um 
dia com Duque e Mister Jhones.

Men, digo, brother

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL

jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

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

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
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Duração 102min Dub. 2D

Horários - 14h / 16h30

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 11 a 17 de julho de 2019)

HOMEM ARANHA –
LONGE DE CASA

VINGADORES – ULTIMATO

Horários - 20h

Dub. 2D 193min

Horários - 12h / 13h / 13h30 / 14h30 / 15h / 
15h30 / 16h / 16h30 / 17h30 / 18h / 18h30 
/ 19h / 19h30 / 20h30 / 21h - 22h - 22h30 
(exceto quarta-feira)

Dub.Leg. 2D/3D/4D/
MACROXE

130min

TOY STORY 4

Horários - 12h15 / 13h / 13h40 / 14h45 / 
16h15 / 17h15 / 18h40 / 19h45 / 21h15 (exce-
to quarta-feira) / 21h30 / 22h10

Dub. 2D/3D 100min

 TURMA DA MÔNICA – LAÇOS 

Horários - 13h20 (exceto terça-feira) / 14h (ci-
nematerna- somente terça-feira) / 15h45 (exce-
to terça-feira) / 18h20 / 20h45

Nac. 2D 97min

PETS – A VIDA 
SECRETA DOS BICHOS 2

Horários - 13h10 / 15h30 / 17h45

Dub. 2D 86min

ANNABELLE 3 – DE 
VOLTA PARA CASA

Horários - 19h15 / 21h45

Dub. 2D 100min

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
A PEQUENA TRAVESSA
Lili Susewind tem a habilidade de falar com 
animais, mas fora seus pais e sua avó, ninguém 
sabe deste segredo. Quando ela conhece Jess, 
um menino divertido e misterioso, decide con-
tar para ele. Juntos, os dois precisam achar o fi-
lhote de elefante que foi roubado do zoológico.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

ATENTADO AO 
HOTEL TAJMAHAL O REI LEÃO

Duração 123min Duração 120min Leg. Dub.Leg.
2D 3D/4DX/MacroXe 

Horários - 12h15 / 15h / 18h / 21h Horários - 00h01 – 00h10 –  00h15 – 
00h30 – 00h45 (somente madrugada de 
quarta-feira para quinta-feira)

www.fmetropolitana.com.br

PRÉ-
ESTREIA
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ÁRIES: As questões que envolvem a sorte estarão bem 
conectadas a você agora. Pense em tudo o que você 
pode fazer para melhorar agora. 

TOURO: De todos os componentes naturais Terra será 
o principal para você neste momento. Se as coisas não 
forem se acalmando agora, precisará ter mais calma.

GÊMEOS: Só deverá explanar as coisas que realmente 
precisa dizer agora. Tente pegar cada chance que tiver e 
colocar no mais alto nível agora. 

CÂNCER: Reflita sobre a melhor maneira de lidar com 
intempéries. Irá sentir uma grande timidez que vem se 
arraigando pelo elemento Água neste momento.

LEÃO: O que ocorrer no planeta Netuno tende a ser favo-
recido pelos eventos no nosso imperial astro rei. Busque 
qualquer coisa em que possa se orgulhar. 

VIRGEM: Estará com o coração mais aberto e iluminado 
pelo planeta Netuno agora. Não haverá ponta solta agora 
para você crescer naquilo que você tanto acredita. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 32

FEP
INEXATO

UBIRAJARA
ROLASC
ASSARCA
SUÃDEAL
NOMISSA

BANGNEON
TALMAST
UAEDOO

PRECIOSO
AIOSPA
ITANOIR
SOLASOS

Juta,
cânhamo

e rami

Que tem
terreno de
cultivo de
plantas

Marcelo
(?), apre-
sentador

"Sem tirar
nem (?)":
na medida

Impreciso

Cantiga
para ador-

mecer
criança

Romance
histórico 

de José de
Alencar

Brincadei-
ra entre
torcidas

(pl.)

Os mistérios
descobertos
por Sherlock

Holmes
Causar in-
flamação
na pele

por atrito 

Esse, em
espanhol

Parte
inferior do
lombo do

porco

New (?),
política de
Franklin

Roosevelt
Big-(?),
teoria de
expansão
cósmica

A pessoa
que evita
assumir
decisões

Roberto
(?),

diretor da
TV

Estruturas
afetadas
pela os-

teoporose

(?)2,
banda de
Bono Vox

Poeta am-
bulante da

Grécia
Antiga

Droga
apreciada
na belle
époque

Arte,
em 

latim

Estado da
capital
Palmas
(sigla)

Clínica de 
reeduca-

ção
alimentar

Gênero
de filme
policial

(fr.)
(?) Mata
Atlântica,

ONG
ecológica

Base do
calçado

Escola de 
engenharia

"Meu (?)", 
frase pro-
ferida por
Sméagol

em "O
Senhor

dos Anéis"
(Cin.)

Gás nobre
A parte in-
termediá-

ria

Emana; solta
Desgaste do relevo,
comum em regiões

muito frias

3/ars — ese — suã. 4/aedo — bang — deal — noir.

LIBRA: Não coloque em causa a sua integridade moral, 
precisará agir sem qualquer tipo de frivolidade, valorizan-
do sempre o que for ideal. 

ESCORPIÃO: O planeta Urano irá melhorar e muito a sua 
relação tornando tudo possivelmente mais apaixonante. 
O satélite Lua fará tudo ser diferente e pior. 

SAGITÁRIO: Mostrará uma boa disposição para conseguir 
ampliar os seu ideais neste seu grande momento de 
intrigas. 

CAPRICÓRNIO: Seus pensamentos ficarão um pouco 
confusos por causa da Lua neste momento soturno. 
Ficará vulnerável neste momento aos desejos.

AQUÁRIO: O planeta Mercúrio irá transformar você muito 
em relação ao que o elemento Fogo tem feito com você 
agora. 

PEIXES: O seu sistema respiratório irá estará de certa for-
ma comprometido agora, nesta fase tão ruim. O planeta 
Netuno irá ajudar você agora.

HORÓSCOPO

FOTO: DANIELA RAMIRO/ESTADÃO

DA REDAÇÃO - O jornalista 
Paulo Henrique Amorim 
morreu na madrugada de 
ontem no Rio de Janeiro. A 
informação foi divulgada 
pela TV Record, emissora 
onde trabalhava desde 2003. 
De acordo com a emissora, 
o jornalista saiu para jan-

tar com amigos na noite 
de terça-feira (9) e enfartou 
quando retornou à sua casa. 
Ele deixa uma filha e esposa 
também jornalista Geórgia 
Pinheiro.

Paulo Henrique Amorim 
construiu uma carreira que 
vai do jornalismo impresso 

Morre o jornalista Paulo 
Henrique Amorim no Rio

ao televisivo. Atuou como 
correspondente internacio-
nal em Nova Iorque nas re-
vistas Realidade e Veja. Na 
televisão, passou pela extinta 
Manchete, pela Globo, Ban-
deirantes e TV Cultura.

Contratado pela Record 
em 2003, ele assumiu na oca-
sião a apresentação da edição 
noturna do Jornal da Record. 
Posteriormente foi deslocado 
para o programa Domingo 
Espetacular. No final do mês 
passado, ele foi afastado da 
atração após 14 anos no seu 
comando. Na ocasião, a emis-
sora anunciou o nome de no-
vos apresentadores como par-
te de uma reformulação do 
seu jornalismo e afirmou que 
Paulo Henrique Amorim não 
seria demitido, ficando à dis-
posição para novos projetos.

Paralelamente, o jor-
nalista também editava o 
Conversa Afiada, um site 
focado na cobertura polí-
tica do país que ele criou 
inicialmente como um blog 
em 2008. A notícia de sua 
morte repercutiu no meio 
profissional e político.

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a
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SAÚDE

PUBLICIDADE LEGAL

F. 2409-5992 / 9500-5000

*V
er

i�
qu

e 
Co

nd
iç

õe
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

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

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

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

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

EMPREGO

Contrata-se

CASAS P/ RENDA 
B. Vista , 2 dorms.+ deps, 
2 vgs.+ edicula  R$ 198 
Mil. Est. Prop. Ótimo local. 
F.2382-8300

CLASSIFICADOS

VENDEDOR PARA 
TELEMARKETING

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

ou Marcio

MOLEZA DA SEMANA !!! 
Apto (Novo)  Av. Martins 
Jrº  2 Dorms. + deps, 
aquecedor, wc, sac, elevs. 
lazer completo, 190 Mil  
Doc. Ok  F.: 2382-8300
BOSQUE MAIA 10 X 25 
Oportunidade !!! Troco por 
Imóvel de (-) ou Igual valor 
Doc ok. F.2382-8300
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

VILA SÃO  JORGE 
Salão Comercial 125 m² c/ 
mezanino. SALÃO NOVO ! 
F.: 97959-4649
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.
COROA HELENA 
Gordinha  sexy massgaem 
c/ bj. grego , oral amer., 
94380-9078 At. soz. Tx. 
100.

@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. 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

TERRENO INDUSTRIAL 
Com 925Mts² R$ 300Mil 
, aceita auto e parcela F.: 
(11)  99790-5767
APTO. PROX. 
CARREFOUR 
R$ 165.000 (vago)   2 
dorms, sala, coz, 1 vg, 
elev., port. 24hrs.Ac.finan/ 
FGTS   94766-8524
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

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

ABANDONO DE EMPREGO 
POLO WEAR BONSUCESSO COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA
Senhora LAUANY MARIA CONCEICAO DE SOUZA, 
CTPS 039790/439/SP, a empresa POLO WEAR 
BONSUCESSO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 
solicita o seu comparecimento no prazo de 48 horas 
em sua sede para justi�car sua ausência desde dia 
06/06/2019. O não comparecimento terá como 
consequência o abandono de emprego(alínea “i” do 
artigo 482 da CLT) e obrigara a empresa a tomar as 
medidas cabíveis. Visto que a empresa já solicitou 
seu comparecimento anteriormente via telegrama.

Mutirão do CadÚnico/Bolsa 
Família atende mais de 200 
famílias no Parque S. Miguel

Passageiros reclamam de banheiros 
fechados no Aeroporto de Cumbica

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA 

DA REDAÇÃO - Um total de 218 
famílias foram atendidas pela 
Prefeitura no sábado (6) duran-
te o mutirão de cadastramen-
to ou atualização do Cadastro 
Único para Programas Sociais 
(CadÚnico) e Bolsa Família 
no CEU Parque São Miguel. 
A ação foi acompanhada pelo 
prefeito Guti, pelo secretário 
de Desenvolvimento e Assis-
tência Social, Alex Viterale, e 
pelo diretor de Assistência So-
cial, Fabio Cavalcante.

O prefeito destacou as 
intervenções que estão ocor-
rendo na cidade, como a Ope-
ração Tapa-Buraco, o atendi-
mento descentralizado nos 

MAYARA NASCIMENTO - Passagei-
ros do aeroporto mais movi-
mentado da América Latina, 
o GRU Airport – Aeroporto 
Internacional de São Paulo, em 
Cumbica, reclamam que o local 
está sem banheiros públicos. 

Segundo denúncias recebi-
das pela Folha Metropolitana, 
os espaços foram fechados por 
falta de limpeza, já que os fun-
cionários responsáveis pela hi-
gienização foram dispensados 
pela Verzani & Sandrini - em-
presa responsável pela higieni-
zação dos locais.

Cerca de 33 mil funcioná-
rios circulam pelo local, além 
de em média 250 mil passa-
geiros por dia. Em 2018 o ae-
roporto recebeu mais de 42 
milhões de pessoas, divididos 
em 27,3 milhões de passagei-

CEUs e a redução da dívida 
herdada pela administração 
passada. Guti afirmou que, 
até o final de sua gestão, en-
tregará uma cidade melhor 
para se viver.

A população pôde também 
apreciar apresentações de stre-
etdance e ginástica acrobática. 
Já as crianças se divertiram 
com os brinquedos infláveis 
disponibilizados.

ros domésticos e 14,8 milhões 
de internacionais, entre 77 mil 
voos internacionais e 198 mil 
domésticos. O local possui um 
grande fluxo de pessoas que fo-
ram afetadas durante o dia de 
ontem.

A concessionária que admi-
nistra o terminal negou que o 
fechamento dos sanitários seja 
por falta de limpeza, mas sim 
para reforma. No total há 750 
banheiros distribuídos entre os 
três terminais do aeroporto.

FOTO: MAYARA NASCIMENTO
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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


