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Aquela região tem cerca de 800 mil habitantes e precisa de 
uma delegacia 24 horas para atender a mulher vítima de 
violência”, Lameh Smeili, secretário de Direitos HumanosBovespa
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Doria corta ônibus fretado e afeta 
quase 3 mil alunos de Guarulhos
A medida é consequência de adequação para estudantes que não se enquadram nas regras do benefício, já que para ter direito é 
necessário ter menos de 12 anos e morar a mais de 2km da escola; alteração também atinge outros municípios da Grande São Paulo
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Com um total de 5,7 mil casos de 
dengue, Exército avança para 
a região do Parque Primavera
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Árvore cai após batida 
de ônibus e deixa duas 
pessoas feridas no 
Jardim Paraventi
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Deputados que representam a cidade divergem sobre a reforma da Previdência Pág. 4

Eli Corrêa Filho (DEM) votou favoravelmente ao texto enquanto Alencar Santana (PT) foi contra; proposta foi aprovada nesta quarta em 1º turno
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TEMPO - E aos poucos o frio vai cedendo e as temperaturas estão subindo para aquecer os guarulhenses
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Uma boa notícia dada on-
tem pelo presidente do Fla-
mengo de Guarulhos, Edson 
David Filho, durante entrevista 
que deu ao programa Espa-
lha Fatos. Edson disse que o 
clube já dispõe, reservada, de 
uma verba de nove milhões 
de reais para ser utilizada nas 
reformas do estádio do Jardim 
Tranquilidade. São doações de 
empresários locais que podem 
viabilizar um projeto de recu-
peração da sede do clube.

A informação será passada, 
oficialmente, hoje para o pre-
feito e, com isso, pode ser es-
tabelecida uma PPP, parceria 
público privada, promovendo 
assim as reformas que darão 
ao estádio, que oficialmente 
pertence à prefeitura, condi-
ções de expandir sua capaci-
dade para, pelo menos, mais 
alguns milhares de lugares.

Esse detalhe dará ao Fla-
mengo condições de receber 
jogos de divisões maiores do 
futebol. A agremiação disputa 
hoje o campeonato profissio-
nal da quarta divisão.

O estádio, que leva o 
nome do antigo presidente 
da Liga Guarulhense de Fu-
tebol, Antônio Soares de Oli-
veira, é cedido em comodato 
pela prefeitura ao Flamengo 
que se responsabiliza por sua 
manutenção e onde mantem 
instalações compondo uma 
verdadeira academia de fu-
tebol. Ali, além do gramado 
em si, estão as instalações 
com equipamentos de pre-
paração física, musculação, e 
a escolinha de futebol para a 
criançada do bairro.

Obra interditada
No estádio do Jardim 

Tranquilidade existe tam-
bém uma arquibancada para 
quatro mil pessoas que nun-
ca foi utilizada. Construída 
pela prefeitura, sem maiores 
cuidados, ela foi interditada 
pelo Corpo de Bombeiros e 
pela Federação Paulista de 
Futebol por não apresen-
tar condições de segurança 
para os torcedores.

Essa arquibancada tem 
sido a grande pedra no sa-
pato da diretoria do Fla-
mengo. É toda feita de con-
creto mas tem um problema 
grave de inclinação que, no 
entanto, pode ser resolvido 
com barreiras de segurança 
em caso de tumulto.

Só que, segundo a Se-
cretaria de Finanças do 
município, a prefeitura não 
pode aplicar recursos para 
a reforma da arquibanca-
da, pois não tem a posse do 
imóvel.

O problema agora pode 
ser resolvido através dessa 
PPP proposta pela diretoria 
do Flamengo. Vamos espe-
rar e ver o que diz o prefeito.

Esse anúncio feito ontem 
pelo presidente do clube, 
Edson David, pode provo-
car uma reviravolta na de-
cisão da municipalidade em 
ter o estádio do Flamengo 
de volta para poder realizar 
obras e dar uma cara nova 
ao Antônio Soares de Oli-
veira, intenção já adiantada 
pela assessoria do prefeito. 
Exatamente o que a direto-
ria do Flamengo quer evitar.

CAUSOS 
E CAUSAS

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

nitinhos, arrumadinhos, bem vestidinhos, 
motivo pelo qual não se viam nas redações 
pobres e negros ou seus filhos, o que elitiza-
va a profissão.

Apesar de ser reconhecido como excelen-
te jornalista, sendo o primeiro corresponden-
te internacional da Veja, em Nova York, em 
1968, quando tinha apenas 25 anos, voltan-
do a ocupar a mesma função nos anos 90, 
quando estava na Rede Globo de Televisão, 
acabou estigmatizado por ser um jornalista 
de esquerda diante de sua proximidade com 
o ex-presidente Lula, quando então passou 
a tecer críticas á sua antiga empregadora, a 
Rede Globo, a quem se referia juntamente 
com outros órgãos de imprensa como PIG  
(Partido da Imprensa Golpista), o que fez 
despontar sua fama entre os partidos de es-
querda e parte da imprensa nacional que o 
queriam longe de suas atividades.

Em que pese as inúmeras desavenças co-
lecionadas ao longo da vida, que vão desde 
o jornalista Diogo Mainard, passando por 
políticos como José Serra, para se chegar 
no Ministro Gilmar Mendes, a verdade é que 
Paulo Henrique Amorim não tinha papas na 
língua e não precisava de muitos motivos 
para começar uma boa discussão, bastava 
que opinião alheia contrariasse suas mani-
festações, quando então partia abertamente 
para a briga, num verdadeiro “fogo cruzado” 
de informações e debates qualificados, sem 
“conversa fiada”, sem qualquer receio no 
confronto e das consequências.

E aí, tudo bem? Não. Este não era o mo-
mento de perder um grande profissional, um 
valioso guerreiro da democracia, que não se 
acovardava em opinar e informar mesmo 
sabendo do custo que enfrentaria com suas 
manifestações, mesmo sabendo que a políti-
ca se revela e atua nos bastidores, bem atrás 
das cortinas da verdade popular.

Nesta quarta-feira última, 10/07/2019, 
faleceu Paulo Henrique dos Santos Amo-
rim, um dos mais expressivos jornalistas da 
atualidade, era um multimídia, apresentador 
de televisão, blogueiro, escrevia para diver-
sos jornais e revistas do Brasil, com quase 
60 anos de jornalismo trabalhava na Rede 
Record de Televisão desde 2003, mas se en-
contrava afastado da emissora, onde apre-
sentava o programa Domingo Espetacular, 
desde o final de junho em razão de pressões 
políticas decorrentes de suas críticas ao atu-
al governo federal, fato semelhante ao acon-
tecido na Rede Bandeirantes de Televisão 
quando foi afastado do programa de entre-
vistas Fogo Cruzado a pedido do ex-presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, a quem 
tecera duras críticas políticas.

Paulo Henrique Amorim ou PHA, era de 
objetividade impressionante, sabia pontuar a 
notícia mesmo em tom de brincadeira sem 
perder o senso crítico que o impulsionava a 
fazer um jornalismo sério e coerente com as 
convicções que conservou ao longo da vida 
profissional, convicções manifestadas que 
lhe renderam várias ações judiciais.

Polêmico, PHA, era contra a exigência 
de diploma universitário para o jornalista 
exercer a atividade, tendo afirmado que nas 
faculdades, geralmente privadas, só estu-
davam jornalismo mauricinhos, meninos e 
meninas de classe média, todos muito bo-

Olá, tudo bem? 
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Doria corta ônibus fretado para quase 90% dos estudantes da cidade

Deputados federais de Guarulhos divergem sobre a reforma da Previdência 

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

FOTOS: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria propôs uma medi-
da que deve excluir cerca de 
90% dos estudantes de escolas 
estaduais de Guarulhos que 

hoje utilizam transporte esco-
lar de ônibus fretado. De 3,4 
mil alunos que utilizam o ser-
viço na cidade, apenas 424 de-
vem ter o benefício mantido. 

A medida, de acordo com a 
gestão, é consequência de ade-
quação para alunos que não se 
enquadram nas regras do bene-
fício. Para ter direito ao trans-
porte é necessário ter menos de 
12 anos e morar a mais de 2km 
da escola. Caso o aluno não es-
teja dentro desses critérios, de-
verá receber o passe escolar. 

A ação foi criticada por 
pais de alunos que tiveram o 
benefício cortado. Eles afir-
mam que os filhos muitas 
vezes precisam passar por 
caminhos difíceis, incluin-
do locais desertos e regiões 
de mata, além de rodovias 
perigosas e trechos sem cal-
çada. Outro ponto é a falta 

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

LUCY TAMBORINO - Os dois depu-
tados federais que representam 
Guarulhos na Câmara mani-
festaram opiniões diferentes 
quanto ao texto-base da refor-
ma da Previdência aprovado 
na quarta-feira (10). O deputado 
Eli Corrêa Filho (DEM) votou 
favoravelmente ao texto, en-
quanto Alencar Santana (PT) 
foi contra. O texto foi aprovado, 
em primeiro turno, depois de 
oito horas de debates. A propos-
ta teve 379 votos a favor e 131 
votos contra.

O deputado do DEM decla-
rou que seguiu a deliberação 
da bancada do partido. “Sem a 
reforma da Previdência, o Bra-
sil iria para o caos financeiro. 
Com a aprovação o país de-
monstra que irá sanear as con-
tas e atrai investimentos que 
serão revertidos em benefício 
para a população”, defendeu. 
Ele ainda comentou a votação 
favorável expressiva. “Reforça o 
comprometimento dos deputa-
dos em busca de um país mais 
equilibrado financeiramente”, 

completou. Côrrea ainda afir-
ma que é esperado o fim dos 
regimes próprios e a igualdade 
entre todos – uma unificação 
total dos sistemas previdenciá-
rios brasileiros.

Já o petista afirmou que o 
governo quer economizar di-
nheiro à custa de uma popula-
ção mais humilde. “Uma pes-
soa que, por exemplo, receberia 
R$ 1,8 mil vai receber em torno 
de R$ 1,2 mil. Vai trabalhar 
mais e receber menos. Em caso 
de pensão a viúva também re-
ceberá só 60% e poderá receber 
menos de um salário mínimo”, 
afirmou. Ele também acre-
dita que os privilégios serão 
mantidos, que o governo tira 
o dinheiro da população com 
argumento que irá melhorar 

a economia, o que, de acordo 
com ele será totalmente o con-
trário. “O governo disse que 
ia acabar com a aposentado-
ria integral dos militares, mas 
isso não aconteceu. Está sendo 

usado argumento do caos, que 
a reforma vai gerar emprego e 
melhorar a economia, mas são 
argumentos falsos e quem vai 
pagar o preço é a população”, 
criticou.

de linhas de ônibus, mesmo 
com o passe escolar, ainda 
há alunos que precisariam 
andar um longo percurso até 
chegar à escola. A decisão 
deve afetar principalmente 
estudantes que moram em 
regiões periféricas e afasta-
das do centro.

Guarulhos ainda possui 
mais um problema. Na Direto-
ria de Ensino Guarulhos Sul, 
a empresa presta o serviço de 
ônibus fretado sem licitação. 
O transporte dos alunos vem 
sendo prorrogado emergencial-
mente seguidas vezes, gerando 
R$ 6,5 milhões de custo por 
prática sem embasamento le-
gal. A Secretaria de Educação 

do Estado afirmou que há uma 
licitação em trâmite para regu-
larizar a situação na região. 

A pasta ainda destacou 
que desde março, quando foi 
feita uma primeira adequação 
no transporte fretado, os alu-
nos estão frequentando as au-
las normalmente. E afirmou, 
porém, que alunos com mais 
de 12 anos e que moram em 
áreas afastadas ou que neces-
sitem de algum apoio especial 
continuarão a ser atendidos 
pelo fretamento.

O corte tem atingido alu-
nos de outras cidades da Gran-
de São Paulo, como Suzano, 
Rio Grande da Serra, Ribeirão 
Pires e Ferraz de Vasconcelos.

Município solicita delegacia especializada em atendimento a jovens vítimas de violência
DA REDAÇÃO - O secretário de Direitos Humanos de Guarulhos, Lameh Smeili, em reunião com o ti-
tular da Secretaria de Segurança Pública do Estado, general João Camilo Pires de Campos, solicitou 
a implantação de uma delegacia especializada no atendimento de crianças e adolescentes vítimas 
de violência. Lameh justificou a solicitação em decorrência da falta de um local adequado e com 
equipe especializada, no município, para atender e encaminhar de forma mais qualificada crianças 
e adolescentes que passam por situações de violência. Além disso, ele ressaltou que a criação de 
delegacias especializadas nesses casos está prevista no artigo 20 da lei federal nº 13.431/2017.

Na oportunidade, o secretário reivindicou também uma delegacia da mulher aberta 24 horas 
por dia em Guarulhos, com base no mapa da violência que aponta o bairro dos Pimentas com índi-
ce alto de crimes contra mulheres. “Aquela região tem cerca de 800 mil habitantes e precisa de uma 
delegacia 24 horas para atender a mulher vítima de violência”, afirmou.

O general Campos prometeu avaliar as reivindicações, entre elas a de instalar o atendimento 
especializado nas delegacias já existentes na cidade.
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Com 5,7 mil casos de dengue na cidade, 
Parque Primavera deve receber Exército

Anac reajusta tarifas dos aeroportos 
de Guarulhos e Campinas

Árvore cai após batida de ônibus e deixa 
duas pessoas feridas no Jardim Paraventi

Saúde inicia campanha de vacinação contra o sarampo

FOTO: MÁRCIO LINO.

FOTO: LUCY TAMBORINO 

LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
registrou até agora 5.759 mil 
casos de dengue, segundo ba-
lanço divulgado ontem pela 
Secretaria da Saúde. Na se-
mana passada o total de casos 
contabilizados era de 5.648 
mil. Com os números que só 
aumentam, o Parque Prima-
vera deve receber na próxima 
semana a visita de soldados 
do Tiro de Guerra que estão 
auxiliando no combate ao Ae-
des aegypti na cidade. 

Os soldados e os agentes 
de Saúde atuam juntos desde 
a semana passada e, agora, 
estão concluindo os trabalhos 
no Parque Residencial Bam-
bi. Para atuar no combate do 
mosquito transmissor da do-
ença, os soldados foram trei-
nados pelos técnicos do Cen-
tro de Controle de Zoonoses.  

DA REDAÇÃO - A Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac) re-
ajustou os tetos de tarifas ae-
roportuárias do GRU Airport 
– Aeroporto Internacional de 
São Paulo, em Cumbica, e do 
terminal de Viracopos, em 
Campinas. O reajuste atinge 
as taxas de embarque, co-
nexão, pouso, permanência, 
arAmazenagem e capata-
zia. No caso de Guarulhos, a 
aumento será de 3,6148% e 
3,3663%, conforme o tipo de 
tarifa. Em Viracopos, os por-

A secretaria recomenda 
que as pessoas devem além 
de permitir a entrada dos 
agentes em sua residência, se-
guir as orientações, abraçan-
do a luta contra a dengue e 
fazendo sua parte no combate 
ao vetor. De acordo com a pas-
ta, a maioria dos criadouros 
do mosquito Aedes aegypti 

é encontrada dentro das re-
sidências durante o trabalho 
de vistoria. Nas visitas, o que 
chama mais atenção é que os 
vilões são sempre os mesmos: 
vasos de plantas, depósito de 
água sem a devida proteção, 
ralos, calhas, bebedouro para 
o consumo de animais, garra-
fas retornáveis, latas e frascos.

centuais do reajuste serão de 
3,6931% e 3,3663%. 

Pela decisão, publicada 
no Diário Oficial da União 
(DOU), a taxa de embarque 
em Guarulhos ficará em R$ 
32,06, para voos domésticos, 
e R$ 56,74 para voos interna-
cionais. Em Viracopos, essa 
taxa será de R$ 30,38 e R$ 
53,76, para voos domésticos 
e internacionais, respectiva-
mente. Os novos valores po-
derão ser cobrados pelas con-
cessionárias daqui a 30 dias.

LUCY TAMBORINO - Com 11 casos 
de sarampo confirmados na 
cidade, começou ontem o pri-
meiro dia da campanha de va-
cinação contra o sarampo, ofe-
recida para a faixa etária de 15 
a 29 anos, com contraindicação 
para gestantes e imunodepri-
midos. Ao todo serão 164 mil 
doses. A imunização está dis-
ponível indiscriminadamente 
nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) independente da car-
teira de vacinação. Guarulhos 
também contabiliza 33 casos 
em investigação.

A Folha Metropolitana 

DA REDAÇÃO - Uma árvore caiu 
na manhã de ontem na aveni-
da Doutor Renato de Andrade 
Maia, no Jardim Paraventi.  
Duas pessoas foram encami-
nhadas ao hospital com feri-
mentos leves. Elas estavam 
dentro do ônibus da linha 
356-A Circular Saúde que co-
lidiu com a árvore. 

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, uma das vítimas, 

acompanhou a vacinação na 
UBS Cavadas e constatou que 
a manhã foi agitada com a 
campanha, porém não havia 
filas. “A UBS é perto da minha 
casa então eu já aproveitei para 
tomar a vacina. Eu estudo na 
USP, eles fizeram uma campa-
nha, então eu já tinha ouvido 
sobre os casos de sarampo”, 
comentou a estudante de Ciên-
cias Biológicas, Marina de Le-
mos, de 19 anos.

Marina estava acompa-
nhada da irmã Juliana de Le-
mos, de 23 anos, estudante do 
mesmo curso. “Nós não con-

seguimos nos vacinar na USP, 
então viemos aqui. Sempre 
que dá é bom evitar fila, mas 
quando tem fila é bom por-
que significa que as pessoas 
estão vindo”, afirmou.

A campanha ainda prevê, 
no dia 20, um sábado, o “Dia 
D”, onde todas as UBSs estarão 
abertas para vacinação contra 
o sarampo. A medida também 
contará com operações espe-
ciais em shoppings, na Com-
panhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos (CPTM), no Sesc e 
em terminais rodoviários e de 
ônibus municipais e intermu-
nicipais, além de instituições 
de ensino superior.

Os sintomas do sarampo 
são parecidos com uma gri-
pe, como febre, tosse e coriza, 
além de manchas avermelha-
das na pele. Podem ocorrer 
também convulsões, infec-
ção nos ouvidos, conjuntivite, 
pneumonia, perda de apetite 
e diarreia. Em casos graves, 
pode provocar lesões cerebrais 
e infecções no encéfalo. Outra 
característica da doença é ser 
altamente contagiosa.

Prefeitura remove instalações irregulares 
em Bonsucesso e Cumbica
DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
intermédio do Departamento 
de Acompanhamento e Con-
trole de Operações Irregula-
res (Dacoi) da Secretaria de 
Justiça, removeu duas instala-
ções irregulares na cidade on-
tem. A operação visa impedir 
a ocupação irregular de áreas 
públicas da cidade, bem como 
a de atender solicitações da 
Justiça em diversos casos.

A primeira ação, realizada 
com apoio da Guarda Civil 
Municipal (GCM) e da Pro-

guaru, ocorreu às margens do 
córrego Baquirivu, em fren-
te à Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE) Bonsucesso. 
No local funcionava uma re-
ciclagem irregular, que após 
denúncia e notificação foi re-
movida. Já na avenida Irdi, 
em Cumbica, foi realizada a 
demolição de cerca de 40 imó-
veis irregulares. Segundo o 
Dacoi, as casas já estavam de-
socupadas e as famílias que 
moravam no local foram abri-
gadas em outras habitações.

uma idosa de 76 anos, foi en-
caminhada para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
Paulista e outra, uma gestan-
te, para o Hospital Carlos Cha-
gas. Pela manhã o ônibus per-
maneceu no local para perícia 
e policiais militares preser-
varam a área. Uma faixa da 
avenida foi interditada, mas 
não causou grande impacto 
ao trânsito local.

FOTO:  LUCY TAMBORINO



Um bom, e belo, prato de comida precisa sempre de uma boa FACA
FOTOS: DIVULGAÇÃO

SERGINHO FREITAS - Sempre que 
sentamos em uma mesa, seja 
no melhor restaurante do mun-
do ou na de casa, para encarar-
mos aqueles pratos deliciosos 
não pensamos quanto tempo 
ele demorou para chegar até ali. 
Por isso hoje resolvi dar uma vi-
rada no foco da minha coluna e 
falar sobre a principal ferramen-
ta para que estes pratos fiquem 
prontos: a faca. Todo cozinheiro 
precisa de boas facas de traba-
lho. Desde as que cortam legu-

mes frágeis às que detonam as 
enormes costelas bovinas.

Normalmente, estes “brin-
quedinhos de gente grande” são 
tratados como um filho, e se 
você quer deixar um cozinheiro 
profissional ou um amante da 
gastronomia nervoso, pegue ela 
sem pedir permissão. Grandeee-
eee possibilidade de no mínimo 
você ganhar uma cicatriz nova!

Além das facas que estamos 
acostumados a encontrar em 
grandes magazines e hipermer-

cados, existe um outro tipo que 
além de ser de grande utilidade 
nas cozinhas brasileiras, são 
itens disputadíssimos de gran-
des colecionadores: as facas arte-
sanais. Elas, que estão na moda 
e junto com tábuas rústicas de 
corte, vêm se transformando 
em presentes ideais para ho-
mens e mulheres.

E para minha felicidade des-
cobri um cuteleiro – denomi-
nação da pessoa que fabrica ou 
vende instrumentos de corte –, 
em Guarulhos, que além de uti-
lizar esta técnica milenar é um 
verdadeiro artista. Guarulhense 
“da gema” Cristiano Vieira, (ins-
tagram.com/c.vieira_cutelaria), 
que também é policial militar 
do 15BPMM, produz verdadei-
ras obras de arte utilizando bar-
ras de aço, força e muito, mas 
muito mesmoooo, fogo!

Fui até o espaço dele, que 
fica na Vila Moreira, para bater 
um papo, conhecer mais sobre 
a técnica e ver algumas de suas 

peças exclusivas.
“Comecei na cutelaria por 

hobbie e fiz um curso para ini-
ciantes. Produzi as minhas pe-
ças e fui para o Rio Grande do 
Sul me especializar em aço Da-
masco. Me identifiquei demais 
com todo o processo que envol-
ve a criação de facas com este 
tipo de aço já que no meu tra-
balho diário, a Policia Militar, as 
maiores virtudes que aprende-
mos são a perseverança, calma 
e autocontrole. Muitas vezes co-
meço uma peça com uma ideia 
e a cada batida no aço ela vai se 
transformando. AÍ a calma e o 
autocontrole, que aprendi na 
corporação, entram em jogo e 

aquela ideia inicial se transfor-
ma em algo completamente di-
ferente. A alegria do resultado 
final da peça é igual ao que sinto 
quando terminamos uma ação 
no trabalho diário. De verdade, 
recomendo a todos a cutelaria 
como uma forma de amenizar o 
estresse diário”, disse Vieira.

E depois de uma verdadeira 
aula sobre como produzir uma 
faca artesanal de qualidade, 
decidimos que iremos organi-
zar um curso de cutelaria para 
nossos leitores até o final de 
ano. Mas fiquem ligados que as 
vagas serão apenas para leitores 
da Folha Metropolitana e com 
vagas reduzidÍssimas!
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•   ANIVERSÁRIO 01 ANO   •

12 A 14 JULHO

CERVEJARIAS
PARTICIPANTES:

DAMA BIER • PAULANER
KOMBLUE • LA BEER

CERVEJARIA BRAGANTINA
ASHBY CERVEJARIA

BR BREW CERVEJARIA
CERVEJARIA BACKER

GUTEMBEER CERVEJA ARTESANAL
CHOPP SOFT BEER

CEVADA PURA CERVEJARIA

VÁRIAS ATRAÇÕES
DIVERSOS TRUCKS

BRINCADEIRAS
E PERSONAGENS INFANTIS!

SUPER TRUCK
BLACK ROCK BURGER

FESTIVAL DE MÚSICA COVER

SAM’S CLUB
ESTACIONAMENTO DO

R. PADRE CELESTINO, 400 | CENTRO

MONTE CASTELO LEGIÃO URBANA
 • TRIBUTO • LIVING • IN SIN BON JOVI

 •  COVER  • MAMONAS DIET MUSIC
MAMONAS

ASSASSINAS
•  COVER  •

SEX
20H30

QUEEN ROCKS •  TRIBUTO  •
AO QUEEN

SÁB
20H30

DOM
15H00

DOM
20H30

ORGANIZAÇÃO: APOIO:

SÁBADO E DOMINGO DAS 13H ÀS 15H

GRATUITO

Começa hoje o ‘1º Festival Black Rock Burger & Beer’
FOTOS: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

DA REDAÇÃO - Começa hoje e 
seguirá até o domingo (14) 
o 1º Festival BlackRock. O 
evento contará com bandas 
de rock da cidade e bandas 
cover, nas dependências do 
Sams Club.

Além disso, o local con-
tará com um BigTruck com 
as delécias da BlackRock, 

food trucks de alimenta-
ção, cervejarias artesanais, 
estacionamento gratuito e 
um espaço kids. a entrada 
é gratuita.

Dentre as cervejarias par-
ticipantes estão a Dama Bier, 
Paulaner, Komblue (Madale-
na), Ashby, BR Brew, Tatu-
apraia, Gutembeer, Bragan-

tina, Backer, Cevada Pura. 
Confirmaram presença tam-
bém o Firoco Drinks e na 
parte de comidas a BlackRo-
ck e Leo Crepe, além das so-
bremesas com a BlackRock e 
Pão de Love.

O Sams Club está locali-
zado na rua Padre Celesti-
no, 400 – Centro.

Programação:
Sexta-feira (12)  
a partir das 17h
19h - 2Duo Acústico
20h30 - Tributo Legião 
Urbana 

Sábado (13)  
a partir das 12h
13h - Musical Frozen
13h30 - André Mola
15h - Banda Pedra Montada 

(Fernando Messias)
17h30 - HardStone
20h - Bon Jovi Cover

Domingo (14)  
a partir das 12h
13h - Musical Frozen
13h30 - Leandro Melo
15h00 - Mamonas Cover
17h30 - Rock’n Malte 
20h - Queen
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       A prefeitura disponibiliza reprodução de 
imagens de domínio público, uma coleção de 
fotos de patrimônios históricos do município, 
para consulta online no site da Wikimedia 
Commons, utilizando licenças livres. O 
projeto, mantido pela Wikimedia Foundation, 
tem como objetivo servir de repositório para 
imagens e outros tipos de multimídia. A 
iniciativa foi alcançada por meio de parceria 
entre a Secretaria de Cultura e a Wiki 
Movimento Brasil, colocando à disposição 
dos internautas 50 fotografias históricas da 
cidade de Guarulhos, dentre as quais a do Sítio 
da Candinha, a antiga Igreja do Rosário dos 
Homens Pretos, a Biblioteca Monteiro Lobato, 
a Igreja Bom Jesus da Cabeça, a Casa Amarela 
- Praça IV Centenário e o Estádio Fioravante  
Iervolino, entre outras. O acesso às imagens é 
feito pelo site https://commons.wikimedia.org. 
No canto superior direito, basta digitar o nome 
do patrimônio desejado na barra de pesquisa.

       Você sabe qual a forma correta de 
produzir um currículo? E como se vestir para 
uma entrevista de trabalho? Estas e diversas 
outras questões são abordadas no Programa 
Time do Emprego, ferramenta da Secretaria do 
Trabalho em parceria com o governo do estado 
de São Paulo que tem o objetivo de auxiliar o 
cidadão guarulhense na busca por uma vaga 
de emprego. No programa, que consiste em 12 
aulas de quatro horas cada, os participantes 
recebem orientação acerca do mercado de 
trabalho, como aulas sobre elaboração de 
currículo e preparação para entrevistas de 
emprego, além de serem incentivados a 
conhecerem suas habilidades e competências 
e estabelecerem metas de trabalho e de vida 
para que tenham sucesso na busca por uma 
colocação no mercado de trabalho, além de 
orientar o aluno na busca de um emprego 
compatível com seus interesses, habilidades e 
qualificação profissional. 

ANOTE

O caminho da 
excelência ajuda-nos 
a atrair as pessoas de bem

Adoro visitar sebos, especialmente a 
sessão de livros de autoajuda e de espi-
ritualidade. Recentemente eu estive no 
bazar da Casa Perseverança, na Chácara 
Mafalda, São Paulo, observando a gran-
de variedade de obras em ótimo estado 
de conservação a preço justo. Lá eu ad-
quiri a obra ‘Vencendo com as Pessoas’, 
de John Calvin Maxwell (1947), cristão 
evangélico e conferencista, que escreveu 
60 livros, cujas vendas ultrapassaram a 

marca de dezenove milhões de cópias, 
traduzidas em mais de 50 idiomas. 

‘Vencendo com as pessoas’ é desti-
nado ao aprimoramento das relações 
interpessoais, fundamentais para quem 
deseja viver bem neste Planeta. Sozi-
nhos, nada somos. Em equipe, a vitória 
é mais saborosa; eventuais derrotas, 
em contrapartida, ensinam mais eficaz-
mente. Todas as mais de 300 páginas do 
livro são verdadeiras pérolas na arte da 
convivência harmoniosa – no Lar, no 

trabalho e nas demais atividades sociais.
Há, porém, um capítulo intitulado 

‘O princípio da excelência’ que efetiva-
mente tocou o meu coração. Nele eu en-
contrei trecho que preciso transcrever 
aqui, a fim de ser fiel à ideia do autor: 
“De fato, há apenas três caminhos a se 
tomar no que se refere a lidar com as 
pessoas. Podemos pegar... O pior cami-
nho, no qual tratamos os outros pior 
do que eles nos tratam; o caminho in-
termediário, no qual tratamos os outros 
da mesma forma que eles nos tratam; 
o caminho da excelência, no qual trata-
mos os outros melhor do que eles nos 
tratam. O pior caminho prejudica os re-
lacionamentos e nos isola. O caminho 
intermediário pode não afastar as pes-
soas de nós, mas também não as atrai-
rá; não é proativo, mas reativo, e permi-
te que a nossa agenda seja determinada 
pelos outros. O caminho da excelência 
ajuda-nos a criar relacionamentos posi-
tivos e atrai as pessoas. Com ele, esta-
belecemos uma agenda afirmativa com 
os outros, e mesmo pessoas negativas 
acharam difícil sabotá-la... Eu decidi tra-
balhar no sentido de tomar o caminho 
da excelência nas relações cotidianas”.

A passagem destacada entre aspas 
fez com que eu repensasse as minhas ati-
tudes e suas consequências na atual pas-
sagem pela Terra. O acaso não existe. As 
sementes lançadas no solo apresentam 
consequência previsível, felizmente. Não 
há registro na história de uma única se-
mente de milho que tenha dado origem a 
feijões. Tratar o interlocutor com gentile-
za e atenção – conforme nós gostaríamos 
de ser tratados – é, portanto, questão de 
escolha. Não será mera coincidência o 
resultado dessa atitude: a geração de po-
derosa energia, com incontrolável poder 
de melhorar o destino do autor.

O caminho da 
excelência nas 
relações interpessoais

PONTO
DE VISTA

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
56 anos, é coach, escritor, 
palestrante, mestre de 
cerimônias, locutor 
e jornalista por vocação

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

Av.Otávio Braga de Mesquita, 731 - Vila Fátima
CONSULTE O NOSSO SITE WWW.ATTUSIMOVEIS.COM.BR

VENDA E LOCAÇÃO WHATSAPP
FONE: 2279-3327 94783-1669

VENDE VENDE VENDE LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

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

VENDE-SE OU TROCA-SE
Sobrado continental 3, no 
condomínio fechado, troca 
por salão com casa encima 

R$380.000 REF 20

SOBRADO SÃO JOÃO
2 dorms, sala, coz, wc + 

edícula, garagem p/ 2 carros  
R$280.000 ref 20

SOBRADOS

CASAS

APARTAMENTOS

CASAS P/ RENDA
JD LENIZE

Terreno 482 M² com 4 casas 
de  3 comodos  e wc, ótima 

localização R$ 320.000 Aceita 
apartamento, REF 02

CASA TERREA MONTE 
CARMELO

8x25, 2 dorms, sala, coz, wc, 
4 vagas garagem, edícula 

R$430.000 aceita apto 
REF 02

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

coz, 2 wcs, a. Serviço, 
garagem, quintal R$220.000 

aceita carro, Ref 02

CASA ITANHAÉM
 (Vende ou Troca)

10X25, 3 dorms,4 vagas, 
piscina, DOC OK R$250.000 

REF: DANIEL. 

TERRENOS

APARTAMENTOS

CASA PARA RENDA 
NORMANDIA

Terreno 10x25 com 03 casas 
no quintal tudo separado, 

entrada individual R$250.000 
REF 20     

2 CASAS PIMENTAS
Terreno 10x25, 3 Cômodos e 

6 Cômodos R$ 250.000 
Aceita carro como parte de 

pagamento e imóvel de 
menor valor REF : DANIEL

CASA CARAGUATATUBA
10x25, 3 dorms, (1 suite), 

sala, coz, 2 wc, Quintal, 
varanda, garagem, 4 vagas 
prox da praia,R$280.000 
troca por chácara prox a 

Guarulhos REF 02 

APTO BOM CLIMA
2 dorms, sala, coz, WC + 1 
vaga R$ 185.000 REF 20

APTO MACEDO
Próximo a Av Tiradentes, 2 

dorm sendo 1 suite, 2 
banheiros R$300.000 ref 03

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

R$110.000 + parcelas aceita 
kitnet e carro como parte de 

pagamento REF 02

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

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

INDUSTRIAIS

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

APTO AV GUARULHOS
47 M²  2 quartos, sala, 

cozinha, banheiro e 
lavanderia OBS: cozinha e 

quarto do casal moveis 
planejados R$245.000 

REF 03 

GALPÃO BONSUCESSO
TERRENO 2.250 M² A/C 

1.200 M² R$2.500.000,00

GALPÃO COM RENDA 
4.000 M² terreno, 4.300 M² 

de AC Consulte-nos 
REF: DANIEL

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

R$1.600 Ref 02

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

garagem R$950.00 
condominio incluso 

Ref 02 

SALÃO GOPOUVA
132 M² 2 WC, 1 COPA VAGA 
P/ 3 CARROS PROX A MÃE 
DOS HOMENS R$2.500,00

 ref 20 

SALÃO P/ CABELEREIRO 
BELA VISTA

Rua  movimentada ,R$650,00 
REF 20

GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C R$5.000 

REF :DANIEL

GALPÃO PRÓX ÁO 
AEROPORTO

Galpão com elevador de carga 
1.000 m² consulte-nos 

REF:DANIEL.

GALPÃO 2000 M ² 
Presidente Dutra Galpão 2000 
m², R$ 16.000,00 Ref :Daniel

PRÉDIO COMERCIAL
 (BOM CLIMA)

 3 andares , Ótimo 
acabamento 240M², R$ 

2000,00 REf: 02

SALÃO  BELA VISTA
 Salão 200M² na  Avenida  R$ 

3500,00, REF: 02

TERRENO  BELA VISTA
130,50M² c/escritura R$ 

125,000 REF: Daniel

CHÁCARA  SANTOS 
DUMONT 

3.500 m² casa com , 2 
dorms, piscina, R$150.000 

Ac Auto REF: DANIEL.

CASA VILA FLORIDA
3  comodos + wc ,R$ 750,00 

REF : 20

SOBRADO JD ADRIANA
2 dorms, sala, coz, 2 wc ,2 
vaga para carro pequeno + 
sacada, R$1.250,00 ref 20

CASA NORMANDIA
1 quarto, sala, coz, WC e 

lavanderia R$600,00 Ref 20
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FOTO: DIVULGAÇÃO/CORPO DE BOMBEIROS DE PAULO AFONSO

Barragem se rompe na Bahia e 
obriga moradores a deixar suas casas

MEC pretende implantar no país 108 
escolas cívico-militares até 2023

DA REDAÇÃO - A barragem Quati 
se rompeu ontem no povoado 
de Pedro Alexandre (BA), loca-
lizado a 437 quilômetros de Sal-
vador. Não há relatos de mortes 
e feridos. De acordo com a De-
fesa Civil da cidade, o excesso 
de chuva na região do Rio do 
Peixe pode ter contribuído para 
o rompimento da barragem, 
que pertence, segundo o órgão, 
ao governo do Estado da Bahia. 
A barragem de água se rompeu 
às 11h no distrito de Quati.

Segundo Carla Leão, coor-
denadora da Defesa Civil de 
Pedro Alexandre, em 24 horas 
choveu cerca de 100 milíme-
tros na região. “Desde as 7h20 
nós já estávamos avisando a 
população da região. Fomos 
avisando via internet e ligan-
do para que os moradores dei-
xassem suas residências”, disse 
Carla. Segundo a Defesa Civil 
local, três casas ficaram inun-

DA REDAÇÃO - O Ministério 
da Educação (MEC) preten-
de implementar 108 escolas 
cívico-militares até 2023. Essa 
é uma das ações previstas no 
Compromisso Nacional pela 
Educação Básica, documento 
apresentado ontem, em Brasí-
lia. Ele reúne ações que estão 
sendo planejadas para serem 
implementadas até o fim do 
atual governo.

Além das escolas militares, 
pretende-se dar celeridade à 
conclusão de mais de 4 mil cre-
ches até 2022; conectar 6,5 mil 
escolas rurais por meio de saté-
lite em banda larga em todos os 
estados; e ofertar cursos de en-
sino a distância para melhorar 
a formação de professores, até 
2020, entre outras ações.

O documento foi elaborado 
pelo MEC em conjunto com 
estados e municípios represen-
tados pelo Conselho Nacional 
de Secretários de Educação 
(Consed) e a União Nacional 

dadas e a cidade segue ilhada 
pela quantidade de água e 
lama na região. A Superin-
tendência de Defesa Civil da 
Bahia (Sudec) informou que 
a grande quantidade de lama 
nas estradas dificulta o acesso 
e o atendimento à população. 
Temendo que o lamaçal alcan-
ce a cidade, o prefeito do mu-
nicípio vizinho Coronel João 
Sá, Carlinhos Sobral, usou as 
redes sociais para alertar a po-
pulação a procurar ajuda. Na 

postagem, o gestor cita as es-
colas municipais disponíveis 
para acolher a comunidade. 

Em nota, a Agência Nacio-
nal de Águas (ANA) informou 
que tomou conhecimento do 
rompimento da barragem 
Quati e que acompanha a si-
tuação. “Por se tratar de uma 
barragem em rio estadual, a 
fiscalização desse açude não 
compete à ANA, e sim à auto-
ridade competente no estado 
da Bahia”.

dos Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime). As ações 
são voltadas para a educação 
básica, período que compreen-
de desde o ensino infantil até 
o ensino médio.

O plano de ação, segun-
do o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, visa 
dar mais protagonismo aos 
estados e municípios, seguin-
do o mote defendido pelo 
governo de menos Brasília e 
mais Brasil. “As ideias já exis-
tiam, precisava transformar 
a energia potencial em ener-
gia cinética”, disse. Segundo 
ele, o Brasil tem boas iniciati-
vas e recursos que podem ser 
direcionados para melhorar 
a educação do país.

A intenção, de acordo com 
o MEC, é tornar o Brasil refe-
rência em educação na Améri-
ca Latina até 2030. “Nós, como 
brasileiros, em essência, somos 
tão bons quanto qualquer país 
no mundo”, disse o ministro.
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ÁRIES: Por mais que venha sentir calafrios 
por situações inesperadas conseguirá 
avaliar as situações calmamente. 

TOURO: Sua tendência para dar atenção 
para as coisas materiais não será algo 
muito bom, afaste-se dessa ideia. 

GÊMEOS: Caso você não venha explorar a 
dinâmica na hora de expor as ideias, terá 
problema para alcançar os teus objetivos. 

CÂNCER: Deixe dentro de casa a sua mar-
ca, evite transparecer desinteresse nesse 
campo da sua vida. 

LEÃO: As novidades virão para você como 
a fonte de luz para a solução dos proble-
mas emocionais. 

VIRGEM: Com as suas manias transpare-
cendo de forma mais agressiva, os que te 
rodeiam ficarão estressados.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 40

CA
ADMITIDO

OABATENEU
REIARTUR
ANURISO
LSEAME

SESCRIAD
CRUSDALI
OLEARA

OLFATOCM
POUSOPOA

MRMILAN
BOMATT

NORATOAE

Aprovado
para o
cargo

Navega-
dores

europeus
(Hist.)

Riquezas
minerais
da África

do Sul

Órgão de
classe de 

advogados

"O (?)",
obra de

Raul
Pompeia

(?) amare-
lo: sinal de
constran-
gimento

Serviço
Social do
Comércio

(sigla)

Costura,
em inglês

(?)
Capone,

líder
mafioso

Capital da
Arábia
Saudita

Como são
servidos 

os tomates,
na salada

Mestre
espanhol
do Sur-

realismo
O sentido
aguçado
do perfu-

mista
Coage 

Conversa
(gíria)

Descida
do avião

no
aeroporto

Clube de
futebol do
norte da

Itália

"Cobra
(?)", lenda
brasileira

Albert
Einstein,
gênio da

Física

Pinta
redonda,
na pele
O íntimo

Dístico glosado pelo
repentista (pl.)

(?) Damon,
ator do Cinema

Assustar;
apavorar 

Ao (?)-
dará: à

toa

Altear (terreno) com
entulho Escola do

setor 
aerospacial

Forma de todas as
letras no
início da

escrita(pl.)

Pássaro
negro
(bras.)

Monarca 
que retirou
a Excalibur

de uma
rocha

"Rei (?)",
peça

teatral
Violência

4/matt — riad — seam. 5/coata — motes.

LIBRA: Sem motivação exatamente ma-
terial encontrará respostas mais apuradas 
dentro de você. 

ESCORPIÃO: Este signo filho do elemento 
Fogo, irá alimentar uma chama da paixão 
por membro de Câncer.

SAGITÁRIO: A melhor sugestão é você 
repensar todas as possibilidades para 
encarar os problemas no seu dia. 

CAPRICÓRNIO: É preciso cindir os ele-
mentos que você precisa volver entre o 
trabalho e a sua relação familiar. 

AQUÁRIO: Não precisará das pessoas que 
você achava serem as suas guias agora, 
mas sim da sua força e capacidade interior.

PEIXES: Sua vida encontrará um destino 
mais generoso com a sua bruta personali-
dade.

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Pensando na ne-
cessidade de pessoas em situ-
ação de pobreza e que sofrem 
com as baixas temperaturas 
nas estações frias do ano, a As-
sociação Cultural Rock Guaru-
lhos revisitou os princípios de 
solidariedade do Live Aid para 
promover evento beneficente 
em celebração ao “Dia Mundial 
do Rock”. A comemoração, que 
acontece no dia 13 de julho, sá-
bado, a partir das 18h, na Bally 
Bagus Out, no centro, tem como 
um de seus objetivos a arreca-
dação de agasalhos e cobertores 
limpos, em bom estado de uso, 
itens que serão doados para o 
Fundo Social de Solidariedade 
do município de Guarulhos.

O evento reúne shows de 
importantes nomes da cena in-
dependente de Guarulhos e São 
Paulo, bandas como Cabeça Pi-
lhada, Carbônica, Elfara, Filipe 
Fritos e os Monstros Siderais e 
L.O.T.U.S. que sobem ao palco 
da Bally Bagus para mostrar 
toda a criatividade, autenticida-
de e peso de suas composições. 
E para aqueles que não perdem 

um som ensurdecedor, a Kalan-
go Kid garante tributo ao Ma-
tanza à altura da sonoridade da 
banda. Os shows são gratuitos 
e têm classificação livre.

Em 13 de julho de 1985, 
acontecia um dos mais tocan-
tes festivais de música até então 
idealizados na história do rock, 
o Live Aid, evento organizado 
por Bob Geldof e Midge Ure no 
Wembley Stadium, em Londres, 
para uma plateia de aproxima-
damente 82 mil pessoas, com o 
objetivo de arrecadar fundos em 
prol dos famintos da Etiópia.

De acordo com a presiden-
te da Associação Cultural Rock 

AC Rock Guarulhos revisita Live Aid 
e promove evento beneficente em 
celebração ao ‘Dia Mundial do Rock’

Guarulhos, Rute Barbosa, a arre-
cadação de agasalhos e coberto-
res é apenas uma das ações que 
a sociedade civil pode realizar 
para ajudar pessoas em situação 
de rua: “O frio demorou a chegar 
e veio com bastante força.

Há pessoas que morrem nas 
ruas em noites muito geladas e 
com essa celebração, queremos 
tocar o coração dos fãs de rock 
para que, juntos, possamos divi-
dir o que temos e mostrar que 
rock’n’roll também é solidarieda-
de”, enfatizou a presidente Rute, 
lembrando que o esforço partici-
pativo de cada um pode transfor-
mar a vida de muitas pessoas.

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

AutosCOMPRA/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

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

CLASSIFICADOS

VENDEDOR PARA 
TELEMARKETING

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

ou Marcio

APTO. PROX. 
CARREFOUR 
R$ 165.000 (vago)   2 
dorms, sala, coz, 1 vg, 
elev., port. 24hrs.Ac.finan/ 
FGTS   94766-8524
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. 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
BOSQUE MAIA 10 X 25 
Oportunidade !!! Troco por 
Imóvel de (-) ou Igual valor 
Doc ok. F.2382-8300

VILA SÃO  JORGE 
Salão Comercial 125 m² c/ 
mezanino. SALÃO NOVO ! 
F.: 97959-4649
ALUGO 300MTS² 
na av.Castelo Branco, ao 
lado da Receita - bom Para 
Contábil. 1°. Pavimento!.F.: 
98229-0053

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
SHOPPING MAIA 
2 Dorms. c/ terraço Grill, 
Vaga. mensais R$799,90. 
Sem Entrada. (11) 2626-
1969 Whats.
FINANCIAMENTO OK 
Apto Próx. Shopping Maia  
mobiliado $ 210 Mil. F. 
94701-4781
CASAS P/ RENDA 
B. Vista , 2 dorms.+ deps, 
2 vgs.+ edicula  R$ 198 
Mil. Est. Prop. Ótimo local. 
F.2382-8300
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

MOLEZA DA SEMANA !!! 
Apto (Novo)  Av. Martins 
Jrº  2 Dorms. + deps, 
aquecedor, wc, sac, elevs. 
lazer completo, 190 Mil  
Doc. Ok  F.: 2382-8300

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

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

MERIVA TAXI 2012 
Ponto Matris 50 Mil . F.: 
99646-4616

COROA HELENA 
Gordinha  sexy massgaem 
c/ bj. grego , oral s/ 
preserv., 94380-9078 At. 
sozinha.
CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

97380-7685

Produção de motocicletas aumenta 8,4% Financiamento de veículos para 
pessoas físicas cresce 3,5%FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

DA REDAÇÃO - A produção 
nacional de motocicletas 
aumentou 8,4% no primei-
ro semestre deste ano, tota-
lizando 536.955 unidades. 
No mesmo período do ano 
passado, foram produzidas 
495.420 motocicletas.

De acordo com a Asso-
ciação Brasileira dos Fa-
bricantes de Motocicletas, 
Ciclomotores, Motonetas, 
Bicicletas e Similares (Abra-
ciclo), em junho, foram pro-
duzidas 67.991 motocicletas, 
correspondendo a uma alta 
de 35,4% sobre o mesmo mês 
de 2018 (50.208 unidades). 
Na comparação com maio 
(100.997 unidades), houve 
recuo de 32,7%, resultado do 
menor número de dias úteis 
em junho e das férias par-
ciais nas fábricas.

“Esse desempenho está 
associado a uma demanda 
que vem evoluindo des-
de o segundo semestre do 
ano passado. O ritmo atual 
sinaliza a retomada con-
sistente dos negócios e é 
reflexo do aumento da con-
cessão de crédito nas ope-

DA REDAÇÃO - O número de 
contratos de financiamento 
em bancos para compra de 
carros e motos por pessoa 
física cresceu 3,5% no pri-
meiro trimestre deste ano 
na comparação com o mes-
mo período de 2018. O to-
tal de contratos passou de 
620.337 para 642.003. 

Os números fazem par-
te de um levantamento 
inédito da Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban) 
com as cinco principais 
instituições bancárias que 
operam neste segmento e 
representam 75% do mer-
cado brasileiro.

Em relação ao volume 
de recursos relacionados a 
esses contratos, houve um 
crescimento de 10,5% na 
comparação com os três 
primeiros meses de 2018. 
Foram negociados R$ 15,6 
bilhões no ano passado e 
R$ 17,2 bilhões em 2019. 
Segundo dados da Federa-
ção Nacional da Distribui-
ção de Veículos Automoto-

rações de varejo”, afirmou 
o presidente da Abraciclo, 
Marcos Fermanian. 

As vendas no atacado 
(concessionárias) atingiram 
528.720 unidades, alta de 
17,2% ante o resultado do 
mesmo período do ano pas-
sado (451.318 unidades). Em 
junho, o volume foi de 72.115 
unidades, representando au-
mento de 41,9% ante o mes-
mo mês de 2018 (50.833 uni-
dades). Na comparação com 
maio, quando foram envia-
das às lojas 95.697 motocicle-
tas, houve queda de 24,6%.

O levantamento mostrou 
ainda que, de acordo com o 
Registro Nacional de Veícu-

los Automotores (Renavam), 
no primeiro semestre des-
te ano, foram emplacadas 
530.034 motocicletas, corres-
pondendo a um crescimento 
de 16% ante o mesmo perí-
odo de 2018 (456.729 unida-
des). Em junho, foram licen-
ciadas 80.023 motocicletas, 
8% a mais do que o mesmo 
mês do ano passado (74.069 
unidades). Na comparação 
com maio (97.989 unidades), 
houve uma baixa de 18,3%. 

A previsão da entidade 
é que a produção de moto-
cicletas alcance 1.100.000 
unidades em 2019, volume 
6,1% superior ao de 2018 
(1.036.846 unidades).

res (Fenabrave), as vendas 
de veículos financiadas por 
bancos com maior partici-
pação no setor representam 
76,5% do total de unidades 
comercializadas entre ja-
neiro e março.

“Isso demonstra, apesar 
daquele primeiro trimestre 
de muitas incertezas, que 
talvez tivéssemos um cená-
rio um pouco melhor que 
2018, mas ainda era um 
cenário incerto. E percebe-
mos isso em outros setores 
da economia que ainda não 
experimentaram esse cres-
cimento. Aqui a indústria 
teve uma oportunidade de 
manter um aquecimento. 
Se essa tendência se con-
firmar ao longo dos próxi-
mos trimestres e se tiver-
mos ambiente econômico 
com mais emprego, isso 
é uma oportunidade para 
que esse setor seja mola 
propulsora da economia 
do país”, disse Leandro Vi-
lain, diretor de Negócios e 
Operações da Febraban.
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