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Após 88 dias do anúncio da Operação Tapa-Buracos, a prefeitura atingiu nesta sexta-feira (12) a meta de manutenções 
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ALTURA - O Edifício Altino Arantes é o terceiro arranha-céu mais alto da capital e o sétimo mais alto do Brasil
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Valdir Carleto é um vete-
rano jornalista de Guarulhos. 
Talvez o mais antigo ainda em 
atividade. Conversar com ele 
sempre rende. Rende infor-
mação e conhecimento. Olho 
Vivo, o jornal semanário que 
editou durante 27 anos, dei-
xou saudade.

O semanário, tabloide, 
nasceu no parque Cecap, ain-
da nos primórdios do condo-
mínio erguido ali ao lado do 
Base Aérea de Cumbica com 
o pomposo nome de Conjun-
to Habitacional Zézinho Ma-
galhães Prado. Olho Vivo per-
maneceu pouco tempo como 
porta voz dos moradores do 
Cecap. Logo assumiu papel 
importante divulgando e dis-
cutindo as coisas da cidade 
inteira.

Olho Vivo tinha distribui-
ção gratuita em pontos de 
ônibus, restaurantes, na por-
taria dos prédios e até em resi-
dências. Com linguagem colo-
quial, fácil, prendia-se sempre 
ao desejo de atender mora-
dores dos bairros em suas 
reivindicações junto ao poder 
público. Uma de suas colunas 
falava de política e não econo-
mizava críticas. Era publicada 
com o título “Diz que Diz”.

 
Mais cuidado
O tabloide rendeu também 

alguns dissabores ao seu edi-
tor, sem contar os mais de trin-
ta processos na Justiça. Carle-
to diz hoje que se arrepende 
da forma com que atuou em 
algumas batalhas, defenden-
do seu ponto de vista. Era um 
jornalzinho de combate, “ra-

dical mesmo”, diz ele, falando 
de sua criação. O entusiasmo 
de iniciante o levou a alguns 
exageros, principalmente na 
linguagem usada. “Hoje teria 
um pouco mais de cuidado”, 
acrescenta.

Só do prefeito Vicentino 
Papotto, cujo mandato veio 
antes da segunda administra-
ção do professor Néfi Tales, 
Valdir Carleto respondeu a 
cinco processos. “Alguns, per-
di; outros, ganhei,” diz hoje, se 
considerando “bem mais cui-
dadoso”.

-- Não me arrependo das 
coisas que escrevi, mas, hoje, 
talvez, usaria outra linguagem.

Mas, se o veterano homem 
de imprensa atualmente – 
hoje ele edita duas revistas, a 
Weekend e a RG Revista de 
Guarulhos – com humilda-
de, consegue fazer esse tipo 
de reflexão, o mesmo não se 
pode dizer das figuras públi-
cas do Município que insis-
tem, diante das críticas mais 
corriqueiras, em apelar para 
o velho costume de processar 
jornalistas.

Em Guarulhos, penso, mais 
do que em qualquer outro lu-
gar, tudo é motivo de proces-
so. Vem acontecendo desde 
os tempos do Olho Vivo.

O objetivo de nossos polí-
ticos adeptos deste expedien-
te parece sempre o de não 
ganhar as ações, mas provo-
car constrangimento, dor de 
cabeça, e fazer suas vítimas 
perderem tempo e gastarem 
dinheiro com advogados. 
Uma prática que merece ser 
abandonada.

do nariz (máscara), prontidão, triangulação 
e recortes cômicos como sarcasmo, ironia e 
hipocrisia, usando como base de pesquisa 
memes e tirinhas.

A apresentação conta com o apoio cul-
tural da Prefeitura de Guarulhos e visa a 
proporcionar a circulação de espetáculos te-
atrais gratuitos nos espaços públicos da cida-
de. Para saber mais sobre a programação de 
eventos culturais da cidade, acesse https://
www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural. 

com morango e outras frutas, crepes, ta-
piocas, espetinho de morango com choco-
late, sorvete, geleia, quentão de morango e 
drinques diversos e até paella de morango.

O cardápio se completa com sanduíches, 
salgados e pratos em geral, além de cerveja 
artesanal. O espaço também irá disponibili-
zar brinquedos infláveis para as crianças e 
um minishopping para a venda de artesa-
natos.

separadas por tamanhos, sexo e tipo e co-
locados no varal da solidariedade para que 
as pessoas necessitadas retirem.

O grupo conseguiu o apoio da prefei-
tura, que irão colaborar na organização 
cedendo alguns materiais e infraestrutura 
necessária para a realização do evento. As 
peças que restarem, depois serão distribu-
ídas para pessoas necessitadas, em alguns 
bairros, instituições, albergues, para o má-
ximo de lugares que puderem ser doadas. 
Para mais informações, acesse o grupo no 
Facebook: I Varal solidário de Guarulhos.

O Centro de Formação dos Doutores do 
Riso Curativo apresenta no domingo (14) o 
espetáculo “Extra, Extra! Deu a Louca nos 
Clowns”, resultado final do curso livre de for-
mação da linguagem de palhaço, no teatro 
da Biblioteca Monteiro Lobato, no Centro, às 
19h. O evento é gratuito e a classificação, li-
vre. No espetáculo, o público poderá conferir 
as descobertas alcançadas pelas turmas do 
curso ao longo dos meses de maio e junho, 
a partir de metodologia baseada no estudo 

No sábado (13) e no domingo (14) acon-
tece o 13º Festival do Morango no Memorial 
da América Latina. O passeio para a família 
conta com diversas barracas de food truck 
com diversas delícias feitas com a fruta. En-
tre as opções estão merengue, fondue, tor-
tas, bolos, pavês, folhados, mousse, bom-
bom, trufa, brigadeiros, donuts, cookies, 
tortinhas, churros com massa e recheio de 
morango, milkshake, frapê, suco, waffle 

Idealizado por moradores de Guarulhos, 
o grupo Varal Solidário fará sua primeira 
edição neste sábado, na praça Getúlio Var-
gas, onde será um ponto de arrecadações 
de roupas, sapatos e cobertores. O objeti-
vo é disponibilizar as peças para pessoas 
em condição de rua, para enfrentarem pro-
tegidas o inverno forte que se apresenta. A 
equipe estará com um tipo de “drive thru” 
delimitado por cones, um corredor para 
que as pessoas passem com seus carros e 
deixem as doações sem ter que estacionar 
e descer de seus veículos. As peças serão 

Doutores do Riso Curativo apresentam espetáculo neste domingo

Memorial  recebe Festival do Morango no final de semana

Primeiro Varal Solidário de Guarulhos acontece neste sábado
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Contas de água em Guarulhos só serão reajustadas no ano que vem

Ação do Fisco paulista pretende recuperar R$ 2 milhões na cidade

FOTO: MARCOS SANTOS/JORNAL DA USP

LUCY TAMBORINO - O valor 
da conta de água do guaru-
lhense sofrerá reajuste no 
ano que vem. A medida foi 
publicada no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo nes-
ta sexta-feira (12). A tarifa, 
que não sofria reajuste des-
de 2017, deve passar de R$ 
43,46, para imóveis residen-
ciais que gastarem até 10 
m³ de água e esgoto em um 
mês, para R$ 46,74. 

Na deliberação da Agên-
cia Reguladora de Sanea-
mento e Energia do Estado 
de São Paulo (Arsesp), ain-
da é previsto o reajuste de 
2021, quando a tarifa deve 
passar para R$ 50 no con-
sumo mínimo de imóveis 
residenciais. 

Em abril, a Sabesp anun-
ciou que assim como em 2017 
e 2018, não haveria aumento 
no valor cobrado neste ano. 
À época, a companhia alegou 
que, por conta do contrato de 

LUCY TAMBORINO - A Secretaria da Fazenda e Planejamento pretende alertar 17 estabelecimentos em Guarulhos, entre vare-
jistas e restaurantes, sobre a falta de pagamento de R$ 2 milhões de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) na venda de pescados. Já em todo o estado, são 1,1 mil estabelecimentos que devem R$ 150 milhões do tributo. 

Ao todo serão cerca de 1.000 agentes fiscais de rendas que irão até os estabelecimentos objetos da ação - em grande par-
te restaurantes de comida japonesa – para entregar um aviso sobre as divergências encontradas e orientar os contribuintes. 
A ação trabalha com dívidas sobre o imposto de empresários, que adquiriram pescados no período de janeiro de 2015 a 
março de 2018. Quando um local promove a venda deste tipo de produto, ficam responsáveis pelo pagamento do ICMS 
referente às operações anteriores (pela chamada “quebra do diferimento”). No entanto, a partir do cruzamento de dados o 
Fisco paulista identificou indícios de falta de pagamento do imposto.

concessão, Guarulhos possui 
tarifas diferenciadas, que se-
riam equiparadas às demais 
tarifas praticadas na Região 
Metropolitana de São Paulo 
a partir do terceiro ano de 
operação. A última vez que 
houve reajuste na tarifa em 
Guarulhos foi em maio de 
2016, após decreto do então 
prefeito Sebastião Almeida 
(PDT) que aumentou as con-
tas em 8,44%. 

Em nota, a Sabesp afirmou 
que a publicação é a homolo-
gação do Plano de Adequação 
Tarifária para o município. 
A companhia ainda destacou 
que os valores são os mesmos 
para o primeiro ano do plano 
de adequação tarifária da deli-
beração da Arsesp. E ainda re-
forçou que as tarifas somente 
serão reajustadas a partir do 
segundo ano de operação da 
companhia no município.
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CPA-M7 tem novo comandante

Restaurante Popular e Bom Prato não possuem 
previsão para distribuição de sopas de inverno

Busca por primeira 
CNH cai quase 5% 
em Guarulhos

Polícia Civil detém 15 e recupera carga 
avaliada em mais de R$ 159 mil

Engavetamento fecha duas faixas da via Dutra

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

FOTO: DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL

MAYARA NASCIMENTO - Nesta sex-
ta-feira (12) aconteceu a Soleni-
dade de Passagem de Coman-
do do Policiamento de Área 
Metropolitano 7 (CPA/M-7). O 
Coronel PM Marco Antônio de 
Oliveira assumiu o comando 
dos quatro batalhões, sendo 
três em Guarulhos e um em 
Franco da Rocha. Na cerimô-
nia também foi inaugurado o 
retrato da Coronel PM Flávia 
de Paula Santos, na Galeria de 
Comandantes.

“Substituir a Coronel Flá-
via é um desafio. O CPA/M-7 
reduziu os indicadores crimi-
nais como um todo e daremos 

continuidade a esse trabalho”, 
comentou o Coronel Marco An-
tônio, que será responsável por 
1.906 policiais.

O CPA/M-7 é responsável 
pelo patrulhamento de sete ci-
dades – Arujá, Cajamar, Caiei-
ras, Francisco Morato, Mairi-
porã e Santa Isabel, além de 
Guarulhos. A unidade conta 
com quatro batalhões metro-
politanos: o 15º, o 26º, o 31º e 
o 44º. A Coronel Flávia Paula 
Santos, responsável pelo cargo 
nos últimos dois anos, passará 
para o Comando de Policia-
mento Ambiental, que abrange 
todo o Estado de São Paulo. Seu 

novo posto é no quartel do Hor-
to Florestal. “Nesses dois anos 
só colhi bons resultados. Fui 
muito feliz aqui, não só pelos 
resultados, mas pelas parcerias 
com Guarulhos, com os demais 
municípios e com a comunida-
de”, afirmou.

DA REDAÇÃO - O Núcleo de 
Roubo de Cargas da Delega-
cia Seccional de Guarulhos, 
na noite de quinta-feira (11), 
deteve 15 pessoas, entre elas 
um adolescente de 14 anos, 
durante a uma ação em com-
bate ao roubo de cargas. O 
flagrante aconteceu em um 
galpão no Bonsucesso.

Os agentes da unidade 
investigavam o roubo de um 
caminhão, além de uma car-
ga de produtos importados. 
No local investigado, a equipe 
percebeu a movimentação es-
tranha e abordou um dos sus-
peitos no momento em que o 
portão do galpão foi aberto 
para saída do caminhão. 

Após a abordagem, os 
agentes descobriram a grande 
movimentação do grupo. Na 
ação, um dos envolvidos ten-
tou atirar contra os policiais, 

DA REDAÇÃO - Um engavetamento entre um ônibus, três caminhões e dois veículos de passeio cau-
sou cerca de seis quilômetros de congestionamento na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, 
na manhã desta sexta-feira (12). Uma pessoa ficou gravemente ferida. O acidente aconteceu na 
altura do km 211. O guard-rail que separa as pistas foi derrubado por um dos veículos envolvidos.

LUCY TAMBORINO - A procu-
ra pela primeira Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) em Guarulhos caiu 
quase 5% nos primeiros 
cinco meses deste ano. De 
6,7 mil emissões no ano 
passado, neste ano foram 
6,1. Os dados fazem par-
te de um levantamento do 
Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (De-
tran-SP). 

A queda neste índice 
não é de hoje.  Em 2015, 
foram retiradas mais de 20 
mil habilitações na cidade, 
contra aproximadas 14 mil 
em 2017 – o que represen-
tou uma diminuição de cer-
ca de 30% e uma redução 
de mais de cinco mil habi-
litações em dois anos. 

Apesar disso, no ano 
passado o número de emis-
sões voltou a crescer atin-
gindo 18,5 mil primeiras 
habilitações – número infe-
rior ainda a 2015.

MAYARA NASCIMENTO - A tradi-
cional ação que oferece sopa 
durante o período de frio a pre-
ços populares ainda não come-
çou, mesmo no auge do inver-
no. Os Restaurantes Populares 
da prefeitura e o Bom Prato do 
estado alegaram que ainda não 
possuem data de previsão para 
começar a distribuição.

No ano passado a sopa co-
meçou a ser servida no dia 21 
de junho, dia em que começa o 
inverno. As duas unidades do 
Restaurante Popular Solidarie-
dade – o Zilda Arns (Centro) 
e o Josué de Castro (Taboão) 
ofereceram cerca de 110 sopas 
diariamente, das 17h às 18h30, 

Com a troca de comandos, quem assume o 15º BPM/M é a Coronel Rita de Cássia 
Romão Azevedo. No primeiro trimestre de 2018 o 15º BPM/M foi o primeiro colocado do 
Estado de São Paulo na redução dos índices criminais. Foi registrada uma redução de 61% 
de vítimas de letalidade violenta, 16% em roubos e 12% de roubos e furtos de veículos. Já 
nos primeiros três meses deste ano, os números indicam a redução de 14% em vítimas de 
letalidade violenta e 22% em roubos e furto de veículos.

sendo baleado. Ele foi socor-
rido ao Hospital Municipal e 
liberado posteriormente. 

Foram apreendidos um 
bloqueador de sinal, sete ce-
lulares, quatro veículos, além 
de munições e uma espingar-
da calibre 12. 

O motorista do caminhão 
foi encontrado na rodovia 
Ayrton Senna. Ele contou aos 
policiais que vinha do Rio 
de Janeiro e transportava di-
versas mercadorias avaliadas 
em R$ 159,1 mil, quando foi 
rendido por pelos crimino-
sos. A carga oriunda da Chi-
na, bem como o caminhão 
foram restituídos à vítima. A 
ocorrência foi registrada rou-
bo, ato infracional e associa-
ção criminosa. A Polícia Civil 
prossegue com as investiga-
ções. O grupo permaneceu à 
disposição da Justiça.

de segunda-feira a sexta-feira, 
até 31 de agosto por apenas 
R$ 0,50. Já em 2017 a ação se 
estendeu até o dia 1 de setem-
bro e ofereceu 17.623 pratos. Já 
a última ação do Estado de São 
Paulo, por meio do Bom Prato, 
se iniciou no dia 04 de julho e 
terminou no dia 31 de agosto 
de 2018. As 300 refeições fo-
ram servidas por R$ 1, em dia 
de semana a partir das 17h.

A sopa de inverno é balan-
ceada e elaborada por nutri-
cionistas e além de aquecer o 
corpo na estação mais fria do 
ano, ainda fornece uma ali-
mentação principalmente para 
as pessoas em situação de rua.

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS/PMG



 

5CIDADE
Sábado e domingo, 13 e 14 de julho de 2019

www.fmetropolitana.com.br

‘Operação Tapa-Buracos’ ultrapassa a meta 
e realiza mais de 30 mil manutenções

Prometida para o mês passado, licitação 
do Thomeozão ainda não foi publicada

Guarulhenses avaliam qualidade de vida como mediana

Guarulhos é a quinta no ranking 
onde as pessoas mais traem

FOTO: DIVULGAÇÃO/PROGUARU

DA REDAÇÃO - Após 88 dias do 
anúncio da Operação Tapa-
-Buracos, a prefeitura atingiu 
nesta sexta-feira (12), a meta 
de manutenções na força tare-
fa: 30.204 buracos tapados. O 
número foi atingido graças ao 
empenho das equipes da Pro-
guaru (Progresso e Desenvol-

vimento de Guarulhos S/A) e 
Sabesp/Saae.

Nesta sexta-feira (12), as 
equipes da Proguaru executa-
ram o serviço em ruas e aveni-
das localizadas nos seguintes 
bairros: Centro, Jardim Santa 
Francisca, Jardim Presidente 
Dutra, Conjunto Marcos Frei-

re, Vila Flórida, Jardim Bom 
Clima, Macedo, Jardim Acá-
cio, Cidade Satélite, Jardim São 
João, Vila Dinamarca, Cidade 
Aracília, Jardim Bom Clima, 
Vila Flórida, Macedo, Parque 
Mikail, Parque Primavera, Vila 
Endres, Vila Itapegica e Vila 
São Rafael.

O cronograma prevê ainda 
ações nas regiões do Lavras 
(de 24/06 a 14/07) e Várzea 
do Palácio (11/07 a 14/07). A 
operação já realizou manu-
tenções no Bonsucesso, Pi-
mentas, Continental, Centro 
Expandido, Cidade Martins 
e Ponte Grande. Mesmo com 
a meta atingida, a força tarefa 
continuará implementando 
ações pelo município.

LUCY TAMBORINO - A licitação 
que prevê uma reforma estru-
tural, como na parte elétrica e 
hidráulica do Ginásio Polies-
portivo Paschoal Thomeo, po-
pularmente conhecido como 
Thomeozão, foi prometida pela 
Secretaria de Esporte e Lazer 
para o mês passado, porém ain-
da não foi publicada. 

A prefeitura informou que 
o atraso ocorreu devido à ne-
cessidade de atualizar o projeto, 
pois foi publicada uma nova 
tabela de referência utilizada 

LUCY TAMBORINO - Em pesqui-
sa realizada pelo Instituto In-
dicadores de Satisfação dos 
Serviços Públicos (Indsat), no 
primeiro trimestre deste ano, 
a qualidade de vida em Gua-
rulhos foi avaliada com grau 
médio de satisfação. No levan-
tamento os guarulhenses ava-
liariam a cidade com 530 pon-
tos – de uma escala que vai até 
mil. 

em editais de obras públicas. 
A Secretaria de Esporte e Lazer 
também se comprometeu em 
providenciar os ajustes com 
agilidade e, que, o edital deve 
ser publicado nas próximas se-
manas. O Thomeozão acumula 
problemas de zeladoria, picha-
ções, pedaços do bloco quebra-
do, portões enferrujados e lixo 
ao redor.  O ginásio ocupa gran-
de parte da avenida João Ber-
nardo Medeiros, mas é possível 
visualizar de longe o abandono 
que se acumulou durante anos.

LUCY TAMBORINO - De acordo 
com site o Ashley Madison, 
especializado em encontros 
extraconjugais, Guarulhos é a 
quinta cidade brasileira onde 
as pessoas mais traem. A lista 
do portal, que estabeleceu um 
ranking com 10 municípios, 
analisou as inscrições na pá-
gina no período entre o dia 21 
de junho do ano passado a 22 
de setembro do mesmo ano. 

Guarulhos ainda é a se-
gunda com mais inscrições 
se levado em consideração 
apenas o estado de São Paulo 
– em primeiro figura São Ber-
nardo do Campo e em terceiro 
a cidade de Campinas. Já em 
todo o Brasil, o site concluiu 
que Belém (Pará), São Bernar-
do do Campo (São Paulo) e 

Nesta avaliação, 19% das 
pessoas afirmaram que a qua-
lidade de vida no município 
é boa ou ótima, 43% avaliou 
como regular, outros 20% clas-
sificou ruim e 18% como péssi-
ma. A qualidade de vida pode 
ser relacionada a outros setores 
também analisados, como Se-
gurança Pública, Saúde, Educa-
ção e Cultura, por exemplo. 

O levantamento faz parte 

de uma pesquisa da qualidade 
de vida das 10 maiores cidades 
do Estado de São Paulo. Neste 
índice São José dos Campos, 
Santo André e Sorocaba, foram 
às cidades melhores avaliadas 
com 708, 659 e 656 pontos, 
respectivamente – alcançando 
alto grau de satisfação da popu-
lação. Grau conquistado somen-
te por essas três cidades, o res-
tante, assim como Guarulhos, 
recebeu grau médio. 

Com a análise do segmento, 
o instituto buscou compreen-
der a percepção dos moradores 
em relação à qualidade de vida 
em cada município. O levanta-
mento ouviu seis mil entrevis-
tados nos 10 municípios, sendo 
600 pessoas por cidade.

São Gonçalo (Rio de Janeiro), 
são as três cidades onde os re-
lacionamentos extraconjugais 
são mais frequentes. 

Em outro levantamento, 
realizado com 2.247 membros 
espalhados pelo país, o Ash-
ley Madison ainda indicou os 
gastos gerais com amantes. De 
acordo com o site, os homens 
são os que mais gastam nos 
encontros, enquanto as mu-
lheres afirmam não ter custos 
com amantes. Aproximados 
60% das pessoas do sexo mas-
culino entrevistadas afirmam 
que o relacionamento extra-
conjugal gerou despesas. No 
universo feminino, 63% afir-
mou que os encontros fora do 
relacionamento não geraram 
despesas adicionais.

Município conta com mais de mil 
atletas em esportes de alto rendimento
LUCY TAMBORINO - Cerca de 1,3 
mil atletas participam de es-
portes de alto rendimento pela 
prefeitura, por meio da Secreta-
ria de Esporte. Os dados fazem 
parte do último levantamento, 
atualizado no mês passado. 
A modalidade futsal é a que 
possui maior número de atleta 
com 392 deles, em sequência 
estão ginástica (431 pessoas) e 
handebol com mais de 160 atle-
tas. Outras modalidades são 
atletismo com 44 participantes 
e basquetebol com mais de 50. 

A cidade ainda está partici-
pando desde o início deste mês 
dos Jogos Regionais. Ao todo 
são 30 categorias em 17 moda-
lidades. No masculino e femi-
nino Guarulhos contará com 
representantes no taekwondo, 
vôlei, atletismo, badminton, 
ciclismo, futebol, futsal, ginás-
tica artística, judô, handebol, 
karatê, tênis de mesa e vôlei de 
praia. Completam a lista tênis 
masculino, basquete feminino, 
ginástica rítmica feminina e 
xadrez masculino.

Câncer de mama matou mais de 100 pessoas na cidade em 2018 
LUCY TAMBORINO - Um total de 130 guarulhenses morreu no ano passado devido ao câncer 
de mama. O índice representou três óbitos a menos em comparação a 2017. Já neste ano, de 
janeiro até o último dia 18, a cidade já contava com 60 óbitos de pessoas após contraírem a 
doença. Os dados são da Secretaria de Saúde de Guarulhos. O número de registros da doença 
cresceu ainda 45% de um ano para o outro – saindo de 160 casos em 2017, para 232 no ano 
passado. Este ano, até maio, 101 casos já foram identificados da doença. 

Em Guarulhos, o tratamento do câncer não é realizado pela rede de saúde do municí-
pio, mas sim pelos hospitais estaduais. Portanto, feito o diagnóstico do câncer, o paciente é 
cadastrado na Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross), da Secretaria 
Estadual de Saúde, que faz a captação da vaga em um dos hospitais de referência.

FOTO: LUCY TAMBORINO



6 Sábado e domingo, 13 e 14 de julho de 2019
OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

       Estão abertas as inscrições para o 3º Ciclo de 
Palestras “Políticas Públicas e Direitos Humanos”, 
promovido pela Prefeitura de Guarulhos sob a 
coordenação da Secretaria de Direitos Humanos, 
com o apoio da Escola de Administração Pública 
Municipal (Esap). As palestras têm o objetivo de 
capacitar os servidores públicos, conselheiros e 
funcionários de entidades prestadoras de serviços 
que atuam com direitos humanos na cidade e com 
conhecimento acerca de políticas públicas. Elas serão 
ministradas em três encontros, nos meses de agosto, 
setembro e outubro, no auditório da Secretaria 
de Educação, no Macedo. O primeiro encontro 
será no dia 6 de agosto com o tema Formulação 
e Implementação de Políticas Públicas de Direitos 
Humanos, que será abordado em duas palestras: “A 
Experiência do Núcleo de Atendimento a Vítimas de 
Crimes Violentos de Minas Gerais” e “Metodologia de 
Revisão do Programa Estadual de Direitos Humanos”, 
ministradas por Bruno Martins Soares (mestre em 
direitos humanos pela USP e analista de Políticas 
Públicas na Prefeitura de São Paulo) e Haroldo Jun 
Tani (membro da Secretaria da Justiça e Cidadania 
doestado de São Paulo), respectivamente.

       A prefeitura, por meio da Secretaria 
de Educação e em parceria com a EDP 
Bandeirante, está desenvolvendo o Projeto 
“Boa Energia nas Escolas” em nove unidades 
da rede municipal. Em junho foi realizada 
a 3ª etapa do projeto, com a aplicação do 
programa em sala de aula, a gincana Xô 
Desperdício e a visita da unidade móvel nas 
escolas, o Caminhão da Boa Energia. Cerca de 
oito mil alunos foram atendidos. O projeto é 
uma ação educacional desenvolvida pela EDP 
Bandeirante que tem como objetivo principal 
combater o desperdício de energia elétrica e 
promover mudanças de hábito de consumo 
nas escolas, nas residências e na sociedade 
em geral, contribuindo para a minimização do 
impacto ambiental e criando uma consciência 
cidadã da vida em coletividade. As Escolas da 
Prefeitura de Guarulhos (EPGs) que participam 
Projeto Boa Energia são: Giovani Angelini, 
Graciliano Ramos, Josafá Tito Figueiredo, 
Mário Lago, Paulo Autran, Professor Pedro 
Geraldo Barbosa, Pixinguinha, Professora 
Silvia de Cássia e Tia Nastácia.

ANOTE

Falta muito para mudar a 
consciência do torcedor brasileiro, 
e principalmente dos dirigentes

Se em outras épocas os clubes re-
formulavam suas equipes a cada pau-
sa de 15 dias, nessa janela de transfe-
rência os investimentos foram “mais 
tímidos” que o de costume. Seja por 
escassez de dinheiro, falta de boas 
opções no mercado ou até por ten-
tar manter um planejamento traçado 
para o ano, a verdade é que voltamos 
da pausa da Copa América com prati-
camente os mesmos elencos que dis-
putaram a primeira metade do ano.

E isso pode ser muito positivo 
para o nível do Brasileirão. Com 
mais tempo para trabalhar o entrosa-
mento de jogadores que já se conhe-
ciam dentro de campo, os clubes de-
vem apresentar um futebol melhor 
do que antes da parada. Foi o que 
vimos no jogaço entre Atlético-PR e 
Flamengo pela Copa do Brasil.

Nem mesmo os torcedores exi-

gem que os clubes contratem por 
atacado como era antes. Sinais de 
profissionalismo no futebol brasi-
leiro? Em partes sim. Todo mundo 
entendeu que manter um trabalho 
de uma temporada para a outra é im-
portante para conseguir objetivos a 
longo prazo.

Exceção a essa regra é o Flamen-
go, que com a chegada de um novo 
treinador, continua investindo em 
jogadores para deixar o time com “a 
cara de Jesus”.

Não tem muito segredo, é só se-
guir o exemplo de Grêmio e Palmei-
ras, equipes que conseguem manter 
uma base de um ano para outro e 
buscam repor os jogadores que sa-
íram ou reforçam apenas posições 
pontuais. Como resultado, a dupla 
sempre obtém sucesso nos campeo-
natos que disputam, e isso tem pou-
co a ver com ganhar o título, mas 
sim com o futebol apresentado.

Se quiserem um exemplo de fora 
é só olhar para o Liverpool, campeão 
da Liga dos Campeões. Os ingleses 
continuam a reforçar o elenco ano 
após ano, sem promover um des-
manche. Chegaram ao principal títu-
lo da temporada com méritos.

Falta muito para mudar a consci-
ência do torcedor brasileiro, e prin-
cipalmente dos dirigentes de clubes. 
Fazer rodizio de treinadores e con-
tratações caras para ludibriar o torce-
dor é um paliativo para equipes que 
planejaram mal o seu ano e querem 
ficar de bem com a torcida.

Para esses, todo tipo de desculpa é 
válida para esconder o fracasso na ges-
tão de seus clubes, fadados ao fracasso.

Liverpool é exemplo 
a ser seguido

PONTO
DE VISTA

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

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI
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Advogado

Apoio
Contabilidade

Escola Guarulhense realiza torneio 
interno baseado na Copa América

Lima, jogador do Guarulhense, 
representa a Seleção da Liga 
Paulista nos Estados UnidosFOTOS: LUCAS CANOSA

FOTO: DIVULGAÇÃO

LUCAS CANOSA - A Escola de 
Educação Esportiva Guaru-
lhense, oficial do Galo, reali-
zou durante duas semanas o 
torneio interno com mais de 
80 alunos frequentes nas au-
las dos professores Nelsinho, 
Wellington e José Alves. Fo-
ram as doze equipes da Copa 
América, mais Costa Rica e 
México, como convidados.

Atletas de 3 a 17 anos, co-
ordenados pelos pais, impro-
visados como treinadores, 
se enfrentaram separados 
por categoria em três jogos 
na fase de grupos e, por fim, 
as decisões, realizadas na 
noite da última quarta-feira, 
10, na sede da escolinha, na 
Vila Augusta.

Na primeira decisão, na 
categoria sub-16, o Equador 
foi campeão ao golear o Ja-
pão por 9 a 1, consagrando 
Gustavo como artilheiro da 
competição. Em seguida, no 
futbaby, para alunos de 4 a 6 
anos, o México enfrentou a 
Costa Rica e não houve con-
tagem oficial do marcador, 
tendo em vista a idade dos 
pequenos, que se divertiram 
muito em quadra.

Já no início da noite, nos 

times sub-8, decisões agita-
das entre Catar e Argentina, 
na Série Prata, com vitória 
dos árabes por 5 a 3 e na fi-
nal Ouro, onde o Uruguai 
aplicou 5 a 1 no Chile e ga-
rantiu a festa da grande tor-
cida celeste na arquibancada. 
Para coroar a campanha, Léo 
Castro levou também a me-
dalha de maior goleador da 
categoria, com tentos.

O sub-10 também atraiu 
duas grandes partidas. Na 
final Prata, o Brasil foi derro-
tado pela Bolívia nas penali-
dades. Após o empate em 3 
a 3 no tempo normal, os ca-
narinhos acabaram desperdi-
çando duas cobranças diretas 
e deixaram o troféu escapar. 
Pouco depois, a Venezuela fez 
bonito e ergueu a taça após 
bater o Peru pelo placar de 5 a 
2. No entanto, o artilheiro da 
competição foi o “peruano” 
Lucas Alves, com gols marca-
dos no torneio.

Na despedida da Copa 
América, os times sub-12 de 
Colômbia e Paraguai due-
laram em busca do título. 
Melhor para o primeiro que 
venceu por 5 a 1 e ainda con-
sagrou Luciano como golea-

dor ao marcar gols.
Campeão da Série Prata 

no sub-8, Felipe Turri teve 
o apoio da mãe, Raquel, que 
elogiou a iniciativa do cer-
tame. “Foi emocionante ver 
o desempenho deles dentro 
de quadra. É diferente dos 
treinos. Eles foram ótimos e 
evoluíram muito durante o 
ano. Jogaram com muita raça 
e sempre querendo a vitória. 
Fora isso, a gente se divertiu 
muito, e eles também. Uma 
grande confraternização para 
entrosar todo mundo”, disse.

Organizador do evento, 
ao lado da esposa, Priscila, o 
professor Wellington Severo 
também comemorou o resul-
tado. “Estavam todos compe-
tindo muito, porém sem dei-
xar de lado a diversão. Creio 
que foi uma experiência posi-
tiva e pretendemos fazer mais 
vezes”, afirmou.

Os interessados em parti-
cipar da Escola Guarulhense 
devem entrar em contato atra-
vés do Whatsapp (11) 9 9835-
1144. Há vagas para alunos 
de 3 a 16 anos, com aulas es-
pecíficas para goleiros, inclu-
sive. Quem quiser, pude fazer 
uma aula gratuita.

LUCAS CANOSA - O Atlético 
Guarulhense tem um atle-
ta em quadra no exterior. 
Matheus Lima, que joga 
no sub-18 na equipe que 
disputa a Federação e no 
sub-17 da Liga Paulista, foi 
eleito um dos melhores fi-
xos, posição que atua, do 
campeonato, e convidado a 
jogar um torneio nos Esta-
dos Unidos pela seleção da 
competição.

Lima, como é conhe-
cido, mostrou um misto 
de surpresa e alegria pela 
convocação. “Eu estava 
voltando do treino e o di-
retor Raphael me mandou 
mensagem falando que eu 
tinha sido convocado. No 
primeiro momento não 
acreditei. Ele me explicou 
novamente e minha famí-
lia e eu ficamos muito con-
tentes”, comentou.

Passando a temporada 
de férias na Terra do Tio 
Sam, o camisa 8 atletica-
no não esquece do Galo na 
hora de agradecer. “Jogar 
pelo Guarulhense é uma 
honra e defender a minha 
cidade idem. Tenho muito a 

agradecer ao clube por me 
receber mais esse ano, e aos 
treinadores PH e Toninho, 
que me ensinaram demais 
durante o último semestre 
e o Tony, que chegou agora, 
também. Meu muito obri-
gado a todos do Tricolor de 
Guarulhos”, ratificou.

Com previsão de retor-
no no fim de julho, antes 
de voltar a defender as co-
res atleticanas, Lima se ani-
ma com a primeira viagem 
para fora do Brasil. “Co-
nhecer os Estados Unidos 
é uma experiência fantás-
tica, é um país de primeiro 
mundo e fazer o que mais 
gosto aqui, é melhor ainda”, 
concluiu. 
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ÁRIES: Atue com determinação para agilizar a sua vida. 
Marte irá lhe afetar de uma maneira demasiadamente 
boa.

TOURO: Necessitará ter de crer mais nas suas habilida-
des, pois elas farão você conseguir obter bons resultados 
financeiros.

GÊMEOS: Seu planeta regente irá mostrar para você 
que agora está muito mais difícil. Precisará da ajuda do 
planeta Mercúrio para algumas realizações.

CÂNCER: Você terá um sentimento mais fraco para lhe 
dar com determinadas situações, então fomente no seio 
familiar bons pensamentos. 

LEÃO: Em Netuno boas ondas virão para lhe auxiliar. Ser 
o pivô das resoluções familiares fará com que vá longe, 
porém precisará falar com convicção.

VIRGEM: O satélite Lua pode lhe deixar nessa situação. 
Tenha paciência para colher os melhores resultados, 
chegará longe no amor com a ajuda do elemento Fogo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 56

RR
AC

TRANSTORN
O

PROJETORES
IDAENVU
BADIESEL

AUDI
TORALT

O

TEAINA
LAR

ACANORD
RAINHASE

TIPICAOCE
SOOAMAM

ATERROSRP
AIAGDIR

E

REDUTORA
S

IANOMAMIS

Título dos
antigos

príncipes
da Índia

Presta
auxílio a
gestores
privados

Significado
do "T" na
sigla TOC

Motor a
(?): base
da indús-
tria pesada

Mestre-(?),
parceiro
da porta-
bandeira

Instituto da
Aeronáuti-
ca (sigla)

Técnico
que emite
pareceres 
específicos
(?) Party,
facção
política
dos EUA

Intervalo
mínimo

entre dois
réveillons

Propaga-
se no ar a
cerca de
340 m/s

Únicas
abelhas 

férteis nas
colmeias

Região 
do sertão
cearense

Diz-se da
dança da
minoria
étnica

Nicolau
(?): o
último
czar

Orixá  
identifi-

cado com
São Jorge

Título
honorífico
português

Terrenos 
"roubados"
ao mar, rio

ou lago

Andy Gar-
cia, ator
cubano-

americano

Horrendo,
em inglês

Você
(pop.)

Gostam
muito de

Pare aí!
15 h, na
liturgia
católica

Inspirar  

Fundeado
(o navio)

Partida

Aparelho
em posi-
ção opos-
ta à tela,
dentro do
cinema

(pl.)

A bola rara na co-
brança do escanteio
Tom, em
inglês

Indicar;
mostrar

A sétima maior tribo
indígena do Brasil,
ocupa

áreas de
Roraima e
Amazonas

É formada
ao som do
berimbau

O advogado que elabora propos-
tas de planejamento

fiscal para uma
entidade jurídica

(?) de estômago: as
cirurgias bariátricas

3/tea. 4/dire — tone. 9/ianomamis. 11/rasteirinha.

LIBRA: Do planeta Saturno coisas boas que estão aconte-
cendo lhe afetarão neste dia, faça com que cada esforço 
seu seja de fato eficiente.

ESCORPIÃO: A Água poderá lhe trazer grandes prejuízos, 
sua falta de persistência pode fazer as coisas piorarem. 
Tome uma atitude condizente.

SAGITÁRIO: Você tende a ficar insatisfeito com aquilo 
que estão fazendo ao seu redor, o planeta Júpiter pode 
ajudar você mudar para um novo rumo. 

CAPRICÓRNIO: A sua grande força aplicada para as 
realizações mais complicadas, precisa ser revista para 
algo mais simples e que te dê resultado.

AQUÁRIO: Faça tudo o que precisar para atingir grandes. 
Então faça de tudo para criar o melhor equilíbrio possível 
para você agora.

PEIXES: Com isso você conseguirá aumentar as possibi-
lidades de aumentar a sua socialização. O amor ronda o 
seu coração.

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Um dos maiores 
representantes da música brasi-
leira no exterior, a lendária ban-
da de heavy metal Sepultura 
realiza uma apresentação única 
no Sesc Guarulhos no domingo 
(14). A partir das 19h, o Giná-
sio da Unidade receberá uma 
apresentação especial, em que 
o grupo relembrará sua trajetó-
ria de três décadas de sucesso 
nacional e internacional.

Formado por Andreas Kis-
ser (guitarra), Derrick Green (vo-
cais), Paulo Jr. (baixo) e Eloy Ca-
sagrande (bateria), o Sepultura 
mostrará ao público uma “linha 
do tempo”, englobando músicas 
de todos os seus álbuns.

O repertório começará pelo 
EP “Bestial Devastation (1985), 
passando pelos discos Morbid 
Visions (1986), Schizophrenia 
(1987), Beneath The Remains 
(1989), Arise (1991), Chaos A.D. 
(1993), Roots (1996), Against 
(1998),  Nation (2001), Revolu-
songs (2002), Roorback (2003), 
Dante XXI e A-lex (2009), Kairos 
(2011), The Mediator Between 
Head and Hands Must Be the 
Heart (2014), chegando até Ma-
chine Messiah (2017), considera-
do o melhor trabalho da banda.

Sepultura faz apresentação 
única no Sesc Guarulhos

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

Serviço:
Dia: Domingo (14), às 19h
Local: Ginásio/Duração: 90 minutos
Classificação etária: Livre
Ingressos: R$ 40 (inteira); R$ 20 (meia: estudante, servidor de 
escola pública, + 60 anos, aposentados e pessoas com deficiên-
cia); R$ 12 (credencial plena: trabalhador do comércio de bens, 
serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).
Sesc Guarulhos
Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor 
do Campo/Telefone: (11) 2475-5550

“Serão shows bem diferen-
tes e exclusivos, em que toca-
remos músicas de todos os dis-
cos cronologicamente. O que 

move o Sepultura é o desafio e 
a oportunidade de abrir possi-
bilidades”, afirma o guitarrista 
Andreas Kisser.
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SAÚDE

PUBLICIDADE LEGAL

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

Autos

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

IMÓVEIS

Vende-se

Aluga-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

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

EMPREGO

Contrata-se

CLASSIFICADOS

VENDEDOR PARA 
TELEMARKETING

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

ou Marcio

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
FINANCIAMENTO OK 
Apto Próx. Shopping Maia  
mobiliado $ 210 Mil. F. 
94701-4781
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
ALUGO 300MTS² 
na av.Castelo Branco, ao 
lado da Receita - bom Para 
Contábil. 1°. Pavimento!.F.: 
98229-0053

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. 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
SHOPPING MAIA 
2 Dorms. c/ terraço Grill, 
Vaga. mensais R$799,90. 
Sem Entrada. (11) 2626-
1969 Whats.

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

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

ISA MULHERÃO 
Completa,  Liberal, Adoro 
Oral , Anal com certeza. F.:  
95965-5384.

TORNA PÚBLICA A ABERTURA DE 
PROCESSO SELETIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
PAR A ATUAR EM GUARULHOS/SP

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
CÓDIGO Nº 506/19

Para mais informações, acesse o 
endereço eletrônico 

www.sestsenat.org.br (opção: “Vagas”), 
durante o período de inscrições, 

que será de 08/07/2019 a 20/07/2019.

O processo seletivo terá as seguintes 
etapas: avaliação de conhecimentos 
específicos (objetiva e discursiva), 

avaliação documental e entrevista final.

TORNA PÚBLICA A ABERTURA DE 
PROCESSO SELETIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
PAR A ATUAR EM GUARULHOS/SP

PSICÓLOGO
CÓDIGO Nº 1011/19

Para mais informações, acesse o 
endereço eletrônico 

www.sestsenat.org.br (opção: “Vagas”), 
durante o período de inscrições, 

que será de 08/07/2019 a 20/07/2019.

O processo seletivo terá as seguintes 
etapas: avaliação de conhecimentos 
específicos (objetiva e discursiva), 

avaliação documental e entrevista final.

@chconsult.imobiliaria 

consultherrero@gmail.com

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

Proximo da Av. Emilio Ribas  - Pq Santo Antonio - 1 
vaga, 2 dorm ,  sala , WC , Salão de festas  , portaria 24 
horas , playgrand . Ac. financiamento  Ac. FGTS - 195Mil 
- Ref 08

Atrás do Carrefour Centro - Moradas da California  - 
Macedo - 1 vaga, 3 dorm , suite , sala c/ 2 amb. ,  coz ,  
WC , lavanderia, academia , brinquedoteca , playgrand - 
250Mil - Ref 06
Atras do Carrefour Centro - Moradas da California -  

Macedo - 1 vaga, 3 dorm , 1 suite , sala com 2 amb ,  coz 
,  WC, lavanderia, academia , brinquedoteca , playgrand 
. Ac. Financ. Ac. FGTS. Ac permuta c/ imovel Residen-
cial Maia - 320Mil - Ref 07

Esquina com a Av. Papa Pio XII - Macedo -  2 vagas, 2 
Dorm,  sala c/ 2 amb. , coz , WC, lavanderia,  salão de 
festa , salão de jogos , portaria. 200,00 condominio . Ac. 
financiamento/ Ac. FGTS - 240Mil - Ref  05

SINDICATO DOS AEROVIÁRIOS DE GUARULHOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, 
entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ-MF sob ne 
58.481.367/0001-54, sediada à Rua Santo Antônio, 339, Centro, 
Guarulhos/SP, em conformidade com o que dispõe os Artigos 19, 
I e 31, II, do Estatuto Social convoca todos os seus associados 
pertencentes à categoria aeroviária, assim entendidos aqueles 
sócios que laborem nos serviços terrestres de Empresas de 
Transportes Aéreos, Taxi Aéreo, Aviação Agrícola, o�cinas de 
Manutenção de Aeronaves e de Instrumentos de Aeronaves, 
Aeroclubes, Escolas de Aviação, e todos aqueles obreiros 
de�nidos como Aeroviários nos termos do Decreto nQ1232 de 22 
de junho de 1962, cuja representação por esta entidade sindical 
está insculpida no artigo 32, do vigente Estatuto Social, em dia 
com suas obrigações sociais junto à entidade, para, munidos da 
entidade pro�ssional, emitida pela empresa em que trabalham , 
comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária que será 
realizada no dia 18 do julho de 2019 em frente a sua sub-sede 
localizada no Aeroporto Internacional de Guarulhos - André 
Franco Montoro, piso térreo interseção leste oeste terminal 2, às 
11hOOm em primeira convocação, e às 11h30m em segunda e 
última convocação, esta com qualquer número de presentes, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a eleição de três 
(03) membros, associados ou não ao Sindicato para compor a 
Comissão Eleitoral dos Sindicatos dos Aeroviários de Guarulhos, 
tudo em conformidade com o que determina os Artigos 21 e 80 
do Estatuto Social. 

Guarulhos, sexta-feira, 12 de julho de 2019
Rodrigo Maciel Silva 

Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

TRANSPORTADORA 
ADMITE 
Aux. de Escritório c/
exp. área adm, saber 
informática, ser 
comunicativo, possuir 
boa caligrafia e 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   

Festa Julina no Jardim Tranquilidade acontece nos próximos dias 20 e 21
FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - O balão vai su-
bindo, vem caindo a garoa… 
ou Cai Cai Balão, Cai Cai 
balão aqui na minha mão… 
Quem nunca cantarolou uma 
dessas músicas? Além de ju-
nho, julho também é mês de 
pular a fogueira e comer can-
jica ao som da sanfona. Uma 
gostosa tradição que se trans-
formou numa das principais 
manifestações culturais que 
vêm animando as cidades. 

Nos próximos dias 20 e 
21, a partir das 16h, a Paró-

quia Nossa Senhora de Fáti-
ma do Jardim Tranquilidade 
em parceria com a Associa-
ção dos Moradores Unidos 
do Jardim Tranquilidade e 
Região realizarão uma linda 
festa julina. Com atrações 
musicais, barracas típicas e 
muita gente festiva, a festa 
promete ser um sucesso de 
alegria e descontração.

Adalmir Abreu, Subse-
cretário de Cultura da Cida-
de de Guarulhos esteve em 
reunião com  Padre Cleber 

Leandro, pároco da Igreja. 
Abreu enalteceu a importân-
cia destas festas no calendá-
rio da cidade. “A Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima é 
vanguarda com esse tipo de 
parceria, pois abre a possibli-
dade de expandir o público 
presente, acolhendo novos 
amigos. Nem todo o público 
que participa das festivida-
des, necessariamente é pa-
roquiano. Quando faz uma 
parceria com uma Associa-
ção, demonstra a abertura 

para o acolhimento de todos 
os moradores, independente-
mente de credo ou religião. 

Uma verdadeira atitude cris-
tã. Padre Cleber Leandro está 
de parabéns”, disse.
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