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Pimentas registrou maioria de casos de
furtos e roubos a residências em 2018
Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, obtidos pela reportagem através da Lei de Acesso à Informação, a
localidade concentrou 16% do total de 177 casos da cidade; Vila Galvão e Taboão aparecem em seguida no ranking Pág. 5
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União dos Estudantes se
posiciona contra corte no
transporte de alunos de
Guarulhos feito por Doria
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Parceria deve viabilizar
revitalização da
Casa Amarela e
da Maria Fumaça
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Concessão da Dutra deve
ser realizada no 2º semestre
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Disque-Denúncia
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Ibama apreende 482 insetos
no Aeroporto de Cumbica
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Estamos muito felizes com esse resultado, que foi planejado e
concretizado, e sempre motivados para novas metas no ano
que vem”, Rogério Hamam, secretário de Esporte e Lazer
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RETRATO DO LEITOR
COLUNA LIVRE

Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha.
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!
FOTO: GUARDA AMBIENTAL/@GUARDAAMBIENTALGUARULHOS

HERMANO HENNING

Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

O padre Geraldo Penteado de Queiroz permaneceu
em Guarulhos por décadas à
frente de nossa matriz, Nossa
Senhora da Conceição. A paróquia pertencia ao bispado
de Mogi das Cruzes, na época, anos sessenta e setenta
do século passado. Foi ele,
padre Geraldo, o responsável
pela reconstrução da secular
igreja com a corajosa reforma
que trocou as grossas paredes de barro socado por concreto, sem mexer na estrutura do templo. As paredes de
pau a pique, erguidas ainda
com os índios guarus, ameaçavam desabar.
Depois da reforma, a velha igreja permaneceu com
suas características intocadas
e preservadas. Está lá, imponente e bela, no movimentado largo da rua D. Pedro II,
onde existia um bem cuidado
coreto. Hoje o lugar é ocupado por um movimentado
ponto de ônibus. Fazer o que?
Padre Geraldo era um
velhinho simpático, sempre
sorridente, amigo de todos.
Ali ao lado da matriz estava
o Instituto Monteiro Lobato
que me outorgou o diploma
de técnico de contabilidade.
A escola, como o coreto da
praça, não existe mais.
Na época de correspondente do Estadão fui ouvir
o padre para uma série de
reportagens que acabou
sendo premiada com o Prêmio Esso por equipe, “Uma
Criança em Perigo”. Padre
Geraldo falava da preocupação em amparar os filhos de

mães, que trabalhavam nas
indústrias de Guarulhos.
Foi quando descobri o
FAC, o Fraterno Auxílio Cristão. O FAC era uma creche
que cuidava de uma centena
de crianças, funcionando também como escola, de início em
instalações acanhadas na rua
Francisco de Paula Santana,
pertinho do Corpo de Bombeiros, no bairro do Macedo.
O FAC nasceu em 1972 e
cresceu com a ajuda de uma
lutadora, dona Tereza Cotrin, liderando um grupo de
senhoras católicas que tinha
duas outras figuras incríveis:
dona Dominga e a professora Helena Saud. Com a morte
de Dona Tereza, a professora Helena dirigiu a creche do
FAC durante 33 anos. Com
um detalhe. Sempre como
voluntária. Nunca recebeu
um tostão pelo trabalho que,
entre outras atividades, consistia em percorrer a cidade
atrás de doações para manutenção da obra. Dona Dominga era sua fiel companheira.
Era a vice-presidente.
O Fraterno Auxílio Cristão resistiu até há dois anos
quando paralisou de vez. Os
convênios com as empresas
que o mantinham ficaram
mais difíceis. As doações
se tornaram escassas. E entre as senhoras voluntárias,
muitas, já não estão entre
nós. O padre Geraldo nos
deixou há uns bons anos.
Mas o amplo prédio, com
um espaçoso auditório e
salas de aula, continua lá,
abandonado. Uma pena.

Sede, Redação e Publicidade: Rua Ari Barroso 166 - 1º
andar - Jardim Pinhal - Guarulhos - SP - CEP: 07120-040
Telefone: 4210-1371 – www.fmetropolitana.com.br
Editora Happens
Diretora de Redação: Rosana Ibanez - rosana.ibanez@fmetropolitana.com.br
Diretor Comercial: Cae Mendroni - cae.mendroni@fmetropolitana.com.br
Diagramação e Arte: Ivanildo Barbosa e Bianca Lima - arte@fmetropolitana.com.br
E-mail Redação: redacao@fmetropolitana.com.br
Agência de Notícias: Agência Estado/ Impressão: Folha Gráfica
Os artigos e colunas assinados são de responsabilidade de seus autores.

BELEZA - O contraste do verde da natureza em meio ao cinza da cidade de Guarulhos
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Diga ao povo que fico!
Questionando pela enésima vez sobre sua
permanência no Partido dos Trabalhadores,
Elói Pietá explanou: “Os que saíram do PT não
se deram muito bem. O Orlando Fantazzini sumiu, os então vereadores José Carlos Dalan e
Edson Albertão não conseguiram a reeleição”.
Celestino X Almeida
Pietá também destacou a votação ínfima
do ex-prefeito Sebastião Almeida (PDT) na
eleição de 2018 para deputado federal: 6.095
votos em Guarulhos. Segundo Pietá, quem
sai do partido não leva os votos da militância.
Para o ex-prefeito, o vereador Geraldo Celestino (PSDB) foi a única exceção. Celestino está
em seu sétimo mandato!
Esperando a benção
O presidente do PDT, Armando Matos,
anda bem animado com seus pré-candidatos.
Afirmou, por exemplo, que o líder sindical Barros, ligado ao Sindicato dos Metalúrgicos disputará uma cadeira do Legislativo. Mais cauteloso, o sindicalista espera primeiro a “benção”
da direção de sua entidade para se manifestar.
Apoio indispensável
Vale lembrar que o ex-vereador Heleno
Metalúrgico (PDT) tentou a reeleição para
a Câmara em 2016, mas alega que não teve
apoio, nem a benção da direção dos Metalúrgicos, assim ficou distante da Casa Legislativa.
E o presidente Pereira?

Haja fôlego
O presidente da ACE Guarulhos, Willian Paneque, realizou no último domingo o 5° almoço e
negócios, conseguindo reunir empresários e políticos da cidade. Paneque acumula agora, além
da presidência da ACE, também o comando do
SDCETI, Secretaria de Desenvolvimento, Científico, Tecnológico e de Inovação, e a vice-presidência da Região Administrativa 3- RA3 Alto Tietê da
Facesp.
Time já tem até reserva
O presidente do PSDB, vereador Lauri Rocha,
foi um dos políticos que marcaram presença no
almoço promovido pela ACE. William Paneque,
é suplente de vereador pelo PSDB e já assumiu
a cadeira de parlamentar em diversas ocasiões,
assim Lauri demostra seu desejo de que Paneque permaneça na legenda. Em conversa com
amigos, ele confirmou que já existem pelo menos três nomes para ser candidato a prefeito se
alguém roer a corda, já tem.
No menu
Os presidentes de partidos estão acelerando
para conquistar o maior número de pessoas com
boas chances de obter votações expressivas em
2020. O ex-vereador e atual presidente do DC
(Democracia Cristã), Ezio Balbino, almoçou com
o empresário Anselmo Ramos e com caneta em
punho traçava estratégias e possibilidades para o
ano que vem.
Novos e antigos
Pelo menos 30 ex-parlamentares bem estruturados devem tentar voltar à Câmara. Mesmo não conseguindo se reeleger, alguns ainda
assustam pela quantidade de votos que podem
conquistar. Assim presidentes de partidos tem
optado por candidatos/empresários com formação técnica e articulação para agregar valores e
recursos à legenda.

www.fmetropolitana.com.br

Em evento na Câmara, Bolsonaro reitera
que poderá indicar filho para embaixada
O presidente Jair
Bolsonaro aproveitou uma homenagem ao Exército ontem,
na Câmara dos Deputados,
para reafirmar a possibilidade
de indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), um
dos seus filhos, à embaixada
do Brasil em Washington, nos
Estados Unidos. O presidente
também disse que o advogado-Geral da União, André Luiz de
Almeida Mendonça, é um ministro “terrivelmente evangélico”. Ambos estavam presentes
ao evento.
Bolsonaro participou de
uma sessão solene em homenagem ao aniversário do Comando de Operações Especiais do
Exército Brasileiro (COpEsp).
Ele disse que, como presidente, às vezes toma decisões que

FOTO: GABRIELA BILÓ/ESTADÃO
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não agradam a todos. “Como a
possibilidade de indicar para a
embaixada dos EUA um filho
meu. Se está sendo criticado, é
sinal de que é a decisão adequada”, afirmou.
Bolsonaro afirmou ainda
que o Brasil precisa de tratamento. “O Brasil precisa de
uma quimioterapia, estamos

fazendo juntos essa quimioterapia”, disse. “Alguns poucos,
pouquíssimos ainda reagem,
mas serão convencidos pelo
povo e pela maioria desta Casa,
podemos, juntos, mudar o destino do Brasil”, afirmou. “A nossa missão é entregar para quem
nos suceder um Brasil melhor
do que o nosso”, afirmou.

Concessão da Nova Dutra deve ser realizada no 2º semestre
FOTO: PEDRO LACERDA

DA REDAÇÃO - O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas,
disse ontem, que o leilão para
concessão da Nova Dutra será
realizado no segundo semestre
de 2020. Afirmou, ainda, que
o contrato vigente com a atual concessionária vai até 2021,
mas a licitação será antecipada
para que seja possível obter a licença, aprovar o projeto e fazer

a transição entre as empresas.
Segundo Tarcísio de Freitas,
na nova concessão, o pedágio
passará a ser cobrado por quilômetro rodado, em um modelo
chamado de “free flow”, já praticado em países como Estados
Unidos e Chile. “Pelas características que a rodovia tem, ela
é mais fácil de ser segregada”,
disse. “Isso traz justiça tarifária

para a concessionária e pode
baratear o pedágio. É o efeito
esperado, pois vamos aumentar a base de pagantes e gerar
valor no ativo”, acrescentou.
Hoje, segundo Tarcísio, apenas 10% dos usuários da Nova
Dutra pagam pedágio. “Muito
do fluxo hoje se dá entre praças. A concessão da Nova Dutra
será feita em bloco, juntamente com a Rio-Santos, que deve
demandar investimentos de R$
10,9 bilhões. O ministro da Infraestrutura também disse que
o decreto que prevê a relicitação das concessões rodoviárias
que não cumpriram suas obrigações nos últimos anos deve
ser publicado nos próximos
dias. Segundo ele, o Ministério
da Economia já aprovou o texto
do decreto.
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União pagou R$ 4,25 bilhões de
dívidas de estados no 1º semestre
DA REDAÇÃO - O Tesouro Nacional pagou, no primeiro
semestre, R$ 4,25 bilhões em
dívidas atrasadas de estados.
Desse total, a maior parte, R$
2,12 bilhões, é relativa a atrasos de pagamento do estado
de Minas Gerais. Também
foram pagos R$ 1,99 bilhão
do Rio de Janeiro e R$ 131,21
milhões de Goiás.
Os dados estão no Relatório de Garantias Honradas

pela União em Operações
de Crédito, divulgado ontem
pela Secretaria do Tesouro
Nacional. As garantias são
executadas pelo governo federal quando um estado ou
município ficar inadimplente
em alguma operação de crédito. Nesse caso, o Tesouro
cobre o calote, mas retém repasses da União para o ente
devedor até quitar a diferença, cobrando multa e juros.

Proibição de telemarketing
de telefônicas começa hoje
DA REDAÇÃO - Entra em vigor
hoje a lista Não Perturbe para
as operadoras de telecomunicações. Os clientes incluídos
nesse grupo não poderão ser
objeto de ligações de telemarketing de empresas para a venda
de serviços, como pacotes de telefonia, acesso à internet e TV
paga. A medida foi uma determinação da Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel).
As pessoas que não desejarem
receber esse tipo de chamada
podem incluir seu nome no site
criado para a iniciativa, no ar a
partir de hoje.
A lista vai ser única e atin-

girá as principais empresas do
setor: Algar, Claro/Net, Nextel,
Oi, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo.
Essas empresas também deverão, nesse prazo, criar e divulgar amplamente um canal por
meio do qual o consumidor
possa manifestar o seu desejo
de não receber ligações.
Segundo a Anatel, se uma
pessoa solicitar a sua inclusão
e continuar recebendo ligações
de oferta de bens e serviços de
telecomunicações, ele pode ligar para o número 1331 e fazer
uma reclamação. As sanções
podem variar de advertência a
multa de até R$ 50 milhões.
FOTO: DIVULGAÇÃO

Recuperação de cidade afetada por rompimento de barragem na BA poderá levar meses
DA REDAÇÃO - Um contingente de 2.080 pessoas desalojadas e 320 desabrigados, além de um rastro de destruição, é o saldo do rompimento da Barragem de Lagoa
Grande, localizada no povoado do Quati, município baiano de Pedro Alexandre, na divisa da Bahia com o Sergipe, ocorrido na manhã da quinta-feira (11).
A maior parte dos problemas ficou com a cidade vizinha de Coronel João Sá, que recebeu toda a água e a lama vazadas da barragem. O rompimento se deu
devido à grande quantidade de chuvas verificadas na região em apenas cinco dias, volume considerado atípico. Com o reaparecimento sol a partir do final de semana, o prefeito de Coronel João Sá, Carlos Sobral disse que a prefeitura está voltada agora para a limpeza da cidade e retirada do entulho. Em seguida começará
o processo de demolição das casas condenadas pela Defesa Civil.
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União dos Estudantes é contra o corte
no transporte escolar feito por Doria
FOTO: DIVULGAÇÃO/FACEBOOK

MAYARA NASCIMENTO - A União
Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) reprova a
medida do governador João
Doria de cortar o ônibus fretado para quase 90% dos estudantes de Guarulhos. De 3,4
mil alunos que utilizam o serviço na cidade, apenas 424 devem ter o benefício mantido,
prejudicando aos demais.
O presidente da Ubes, Pedro Gorki, criticou por meio
de um vídeo a medida anunciada pelo governo estadual.
Segundo ele é importante defender que os alunos tenham
condições de chegarem a es-

cola quer seja com passe livre,
ônibus fretado ou transporte
público. “Importante que a
gente saiba que defender o
transporte dos estudantes é
defender também a permanência estudantil”, destacou
Gorki afirmando que a decisão
de Doria é um “ataque frontal
que nem o governo federal ao
lançamento do ensino público
e principalmente a permanência de estudantes na escola que
proporcione uma mudança de
vida, de sociedade e de país”.
“Não aceitaremos calados. Vamos para a luta estudantes de
Guarulhos e não deixaremos

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO
REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE
GUARULHOS - ESTADO DE SÃO PAULO - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA Oficial- CNPJ Nº 51.260.743/0001-31 - EDITAL- INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM
PROCEDIMENTO EXECUTORIO ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial a RAQUEL AUGUSTA
RAMOS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, maior, contadora, RG. 33.679.679-1-SSP/SP, CPF/MF.
331.100.388-89, residente na Rua Pascoal da Costa, n. 415, Vila Albertina, São Paulo, que atendendo
ao requerido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., (prenotado sob n. 335.346) foi instaurado o
procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal
9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 5, na matrícula n. 114.776, desta serventia, pela
qual RAQUEL AUGUSTA RAMOS DE OLIVEIRA, transmitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel
situado nesta comarca: Rua Santa Izabel, n. 555, Apto n. 73, Torre A, Edifício Essence, Condomínio
Residencial Fatto Quality Vila Augusta, Vila Augusta. Com o intuito de proceder à intimação pessoal da
devedora, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a-) Rua Santa Izabel, n. 555, Apto n.
73, Torre A, Edifício Essence, Condomínio Residencial Fatto Quality Vila Augusta, Vila Augusta,
Guarulhos/SP, CEP: 07023-022 (no próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo o
escrevente notificador certificado que: “...a destinatária encontra-se inacessível ao ora subscritor.”
(certidão de fls. 32); b-) Rua Pascoal da Costa, n. 415, Vila Albertina, São Paulo/SP, CEP: 02723-020
(no endereço da devedora constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador do 10º RTD
DA COMARCA DE SÃO PAULO, certificado que: a destinatária é desconhecida no endereço. Conforme
informações prestadas pelo Sr. Manoel Gouvea Filho, morador do imóvel (certidão de fls.45). Diante
desse quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital da devedora: RAQUEL AUGUSTA
RAMOS DE OLIVEIRA, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº
13.043, de 2014, do teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante
legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado
pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista
da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos
jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa
diária, contado o prazo para purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi deferida a
intimação por edital, pelo despacho de fls. 51, 52 e 53. Assim, pelo presente, fica a referida fiduciante
(RAQUEL AUGUSTA RAMOS DE OLIVEIRA), intimada para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS,
a contar da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareçam
ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque,
nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as
16:00h), para quitar o seu débito para com o credor fiduciário e proprietário supra, que em 03/07/2019
perfazia o valor de R$ 13.694,44 (treze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro
centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente
convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até a data
do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia de hoje e o do
efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada pelo exequente, que encontra-se
acostada ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento executório
administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramencionado (15 dias) implicará na
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. Assim, expediu-se o
presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três
vezes, em jornal de grande circulação deste Município. Guarulhos, 05 de julho de 2019. MANUEL
SANCHES DE ALMEIDA - Oficial

que ataquem o transporte escolar, que ataquem o nosso direito de estudar”, finalizou.
A medida, anunciada na
semana passada, determina
que o serviço seja oferecido
para crianças de até 12 anos
que morem a mais de 2 km da
escola. Para os estudantes com
mais de 12 anos e que moram
próximos a pontos de transporte público, é disponibilizado passe escolar. Na Diretoria
de Ensino Guarulhos Sul a empresa do fretado ainda presta
serviço sem licitação.
A Secretaria de Educação
do Estado de São Paulo informou que desde março, quando
foi feita uma primeira adequação, os alunos estão frequentando as aulas normalmente.
A pasta reitera ainda que os
estudantes que têm direito
legal não ficarão sem transporte, seja com passe ou com
frete. Aqueles que se sentirem
prejudicados, ou então que tiverem seu transporte cortado
por uma contagem errada na
distância entre a moradia e a
escola, podem pedir uma revisão na Diretoria de Ensino.

Cartão de estacionamento
do idoso pode ser obtido na
mesma hora no Fácil da STMU
DA REDAÇÃO - O cartão de estacionamento do idoso, benefício oferecido gratuitamente
pela Prefeitura de Guarulhos
a todos os motoristas com
idade igual ou superior a 60
anos, pode ser obtido sem
espera no Fácil Transportes
e Mobilidade Urbana. Em
todas as outras unidades da
Rede Fácil, a emissão costuma levar cerca de 30 dias.
O documento possibilita
o estacionamento em vagas
especiais existentes no município, em vias públicas ou em
estabelecimentos privados. O
cartão pode ser pedido de segunda-feira a sexta-feira, das
8h às 16h30, na alameda dos
Lírios, 303 - Parque Cecap.

Prefeitura busca parceria para revitalizar
Casa Amarela e Maria Fumaça
MAYARA NASCIMENTO - A Casa
Amarela e a Maria Fumaça são consideradas pontos
turísticos da cidade. Atualmente o espaço é usado para
eventos artísticos, e a prefeitura busca parcerias para revitalizar o local e preservar
os patrimônios culturais.
Desde 2017 a prefeitura
busca contato com empresas
dispostas a investir no reparo
da locomotiva, pois os cofres
públicos não possuem a verba

necessária. A dívida herdada
do governo passado é equivalente a duas vezes o orçamento
anual da cidade (R$ 7 bilhões).
Há um projeto em curso
para captação de recursos junto à iniciativa privada, uma
parceria intersetorial entre as
secretarias de Turismo, Meio
Ambiente e Cultura, para revitalização da praça como um
todo, para a realização de manutenção e limpeza da locomotiva e da estrutura da estação.
FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Guarulhos fica entre os cinco mais
bem colocados nos Jogos Regionais
DA REDAÇÃO - A delegação de
Guarulhos encerrou no sábado
(13), com 84 medalhas e 14 troféus conquistados, sua participação nos Jogos Regionais em
São Sebastião/Ilhabela, litoral
norte de São Paulo.
As equipes da cidade garantiram 16 medalhas a mais na
comparação com 2018. Neste
ano, foram 30 medalhas de
ouro, 31 de prata e 23 de bronze
em 30 modalidades, 17 a mais
do que no ano passado. Na classificação geral, a cidade ficou
em 5º, atingindo a meta estipulada para este ano e subindo
três posições em relação à edição anterior. Vale lembrar que
em 2019 houve um aumento
de 20% no número de cidades
participantes.
Das modalidades que Guarulhos voltou a participar dos
Jogos Regionais, destaque para
ginástica artística masculina,
que conquistou 12 medalhas,
artes marciais (taekwondo,

judô e karatê), que garantiram
outras dez, futsal feminino,
que conquistou bronze, tênis
e futebol masculino, que foram campeões. Outras marcas
importantes foram da ginástica artística e do handebol
feminino, que se sagraram
tricampeãs, e do handebol e
vôlei masculinos, que foram
bicampeões. O secretário de Esporte e Lazer, Rogério Hamam,
afirmou que a conquista do 5º
lugar foi muito comemorada
por toda a delegação. “Estamos
muito felizes com esse resultado, que foi planejado e concretizado, e sempre motivados para
novas metas no ano que vem”.
Com os atletas que conquistaram os primeiros e segundos
lugares na classificação geral
por modalidade e os medalhistas de ouro da equipe de Guarulhos, a delegação embarca,
em novembro, para um novo
desafio nos Jogos Abertos do
Interior em Marília.
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Pimentas foi a região com maior número Ibama apreende 482 insetos
de casos de roubos a residências em 2018 no Aeroporto de Cumbica
O bairro dos Pimentas foi considerado a região com o maior número de
roubos a residências no ano
passado. Segundo dados da
Secretaria de Segurança Pública, obtidos pela Folha Metropolitana através da Lei de
Acesso à Informação, a localidade concentrou 16% do total
de casos da cidade.
Em todo o ano passado
foram contabilizadas 136
ocorrências do tipo no município, sendo 23 no Pimentas.
Em segundo lugar dentre as
localidades com maior concentração de roubos às residências está a Vila Galvão,
com 14, seguida pelo Taboão
que apresentou 10 registros.
Em quarto lugar no ranking
figuram as regiões do Bananal, Cabuçu e Presidente Dutra, todos com sete casos. Em
2017, o Pimentas já liderava o

FOTO: SIDNEI BARROS

DA REDAÇÃO -

ranking com 20 casos – 11%
do total de 177 registros.
Os dados ainda revelam
que o Pimentas também concentra o maior número de ca-

sos quando o assunto é roubo
ou furto de veículos, com 632
ocorrências. Em todo o ano
passado foram contabilizados
2.430 casos em toda a cidade.

DA REDAÇÃO - O Ibama
apreendeu
encomenda
com 482 insetos da fauna
brasileira remetidos irregularmente pelos Correios a pesquisadores do
Chile. A carga, descrita
na respectiva documentação como artesanato, foi
identificada durante triagem de rotina no GRU
Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo,
em Cumbica.
O responsável pela remessa foi autuado em R$
20 mil por enviar amostra
de patrimônio genético
ao exterior sem observar,
entre outras exigências
legais, a de possuir registro no Cadastro Técnico
Federal (CTF). A Lei nº
13.123/2015 e o Decreto
nº 8.772/2016 também

exigem Termo de Transferência de Material
(TTM) emitido pelo Sistema Nacional de Gestão
do Patrimônio Genético e do Conhecimento
Tradicional
Associado
(SisGen) para envio de
amostras a serem usadas
em pesquisas científicas
no exterior.
O Ibama fiscaliza o
cumprimento da legislação que regulamenta o
acesso ao patrimônio genético brasileiro e ao conhecimento tradicional
associado, a repartição
de benefícios, o envio
ao exterior de material
biológico e a exploração
econômica de produtos
desenvolvidos a partir
de componentes da biodiversidade brasileira.
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Adotar é um ato de amor!
Não compre animais
de estimação, adote!
REGINA PEREIRA - Quando
um animal vai para um
abrigo, ele fica à espera de
alguém que o adote, o que
nem sempre acontece. A
maioria dos animais adultos ficam “encalhados” nos
abrigos, esperando o dia

em que um “anjo” chegará
e irá levar-lhes para casa.
E para a maioria deles esse
dia demora muito a chegar.
Muitos passam o resto de
suas vidas a “espera de um
milagre”.
Mas você pode mudar a

história de vida desses animais. Eles só precisam de
uma chance! Ao adotar um
animal, você estará salvando uma vida e certamente
estará ganhando um grande
amigo. Mas para isso é preciso ter responsabilidade!
FOTOS: DIVULGAÇÃO

AMORA: idade aproximada 4
anos, castrada, vacinada, vermifugada, porte médio

TOBIAS: idade aproximada 2
anos, castrado, vacinado, vermifugado, pote grande

MEL: idade aproximada 5 anos,
castrada, vacinada, vermifugada, porte médio/pequeno

Mais informações: adote@lardaregina.org.br

Posse responsável
A escolha de um cão ou gato não é um processo fácil, embora muitas pessoas não
acreditem nisso. A maioria normalmente escolhe um animal apenas considerando beleza e porte, esquecendo-se das particularidades de cada um, como pelos longos que
necessitam escovação diária, predisposições à doenças degenerativas, temperamento
mais ou menos agitado, comportamentos destrutivos em casa, tamanho maior do que o
esperado, necessidade de interação e socialização, adaptabilidade com outros animais,
são fatores que dificilmente são levados em consideração, e que mais tarde são responsáveis por altos índices de abandono ao longo da vida do animal.
Cães de grande porte podem apresentar displasia coxo-femoral, o que causa extrema dor e pode levar à incapacitação física. Alguns cães são agitados e frequentemente
destroem tudo o que encontram pela frente. Outros latem demais, há os que possuem
tendências à doenças alérgicas.
Uns não gostam de ficar sozinhos em casa, outros fazem cocô e xixi no lugar errado,
alguns choram durante a noite e há aqueles que latem demais cada vez que a campainha toca.
Tudo isso e muito mais deve ser levado em conta ao escolhermos o animal que irá
conviver conosco por cerca de 15 anos ou até mais. Como manejar um comportamento
que não é o ideal? Haverá tempo disponível? Haverá paciência? Haverá espaço suficiente? Haverá recursos financeiros para arcar com possíveis procedimentos e tratamentos
veterinários? São questões importantes que não devem ser ignoradas.
Pense bem em seu estilo de vida antes de adotar um animal. Mais do que isso, ele
precisará de atenção, amor, e carinho sempre! Assim como você, ele sente frio, sede,
fome, solidão e pode adoecer.
Veja se você tem o perfil para ter em casa um animal de estimação e torná-lo membro da sua família. Lembre-se, quando mudar de casa, ele deverá ser levado me conta,
quando for viajar, também. Enfim, faça uma avaliação de todos esses aspectos antes de
aumentar sua família!

Antes de adotar um animal, tenha certeza...
Se sua casa ou apartamento
tem espaço suficiente para o
amiguinho escolhido, se há segurança nas sacadas, janelas,
portões. Se ainda não providenciou isso, trate de fazê-lo o
quanto antes, pois são fundamentais para a segurança. Se
você está realmente disposto
a cuidar dele por toda a vida.
Cães e gatos chegam a viver de
10 a 20 anos.
Se em suas férias e nos períodos de ausência haverá pessoas para cuidar dele. Se toda a
família está de acordo em receber o novo integrante. Se você
está disposto a arcar com as
despesas de um animal. Além
de amor, alimentação e abrigo,
ele vai precisar eventualmente de cuidados veterinários e
remédios. Ele é um ser vivo e
sensível, não um produto que
pode ser trocado ou jogado
fora ao apresentar “problemas”
ou tornar-se “obsoleto”.
Se você mora em apartamento ou numa casa com um
pátio pequeno, analise se você
terá tempo e disponibilidade
para passear com ele. Animais

necessitam de exercício físico
com regularidade. Ele não ficará sozinho em casa por longos
períodos. Cães deixados presos latem, choram, ficam estressados e, com isso, acabam
“aprontando” para se distrair.
A adoção de um animal
abandonado muda a vida dele
para sempre. Porém não é somente a vida do animal adotado que muda. A vida de quem
adota muda também. Será
necessário abdicar de longas
férias fora da cidade, dedicar
alguns minutos por dia para
passear, brincar, rolar no chão
e aceitar lambidas molhadas
e cheias de carinho. Limpar
cocô e xixi e quem sabe até
trocar o sofá, gastar dinheiro
com guias e coleiras (muitas),
conhecer novas pessoas (preferencialmente que gostem de
animais). E para compensar
tudo isso, se deliciar com as
caras e bocas do seu melhor
amigo, que estará crescendo
saudável e cheio de energia ao
seu lado. Para adotar enviar
e-mail para: adote@lardaregina.org.br.

PARA AJUDAR O LAR DA REGINA:

DOAÇÕES
FINANCEIRAS:

Ag. 0154-6
c/c: 21487-6
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Ponte improvisada no Jardim
Novo Portugal representa
perigo para pedestres
FOTO: DIVULGAÇÃO

MAYARA NASCIMENTO - Os moradores do Jardim Novo Portugal
improvisaram uma ponte no
final da rua Celso Rodrigues
Salgueiro, que liga o bairro do
Lavras ao Jardim Presidente
Dutra. Feita de pequenos pe-

daços de madeira, não possui
grades e os pedestres temem
cair dentro do córrego.
A pequena ponte de madeira é um importante atalho para os moradores e trabalhadores que transitam de

BAIRRO A BAIRRO
Terça-feira, 16 de julho de 2019

Prefeitura inicia obras na rua Santa
Conceição que será pavimentada
DA REDAÇÃO - A prefeitura, por
meio da Proguaru (Progresso
e Desenvolvimento de Guarulhos S/A) iniciou ontem obras
na rua Santa Conceição, no
Centro. A via, que recebe o
tráfego pesado do transporte
público, era motivo de reclamação da população por conta de
buracos existentes.
A rua que é de paralelepípedo (piso intertravado) não
vinha suportando o peso dos
ônibus que passam no local e,
por conta disso, uma depressão
próxima ao ponto de ônibus
se formou. Em dia de chuva, o
buraco ficava cheio de água e,
por muitas vezes, os usuários
se molhavam por conta da passagem dos veículos.
Para resolver o problema, a
Proguaru vai retirar todo o piso
antigo da via, executará a troca
de base, a reforma do sistema
de drenagem e finalizará com a
pavimentação.

bicicleta ou a pé. A rua abriga ainda a escola de Serviço
Social do Transporte (Sest
Senat) e possui grande movimentação diária.
Além disso, a via não possui asfalto e tem iluminação
precária. Muito entulho se
acumula ao entorno do córrego. “Recentemente fizeram a
limpeza, mas não colocaram
nenhuma lixeira. Os moradores que moram próximo ao
córrego continuam jogando
lixo, madeiras, gatos e cachorros mortos”, comentou
um morador do bairro que
preferiu não se identificar.
A prefeitura informou
que agendou uma vistoria no
local para realizar as medidas necessárias e promover
ações no bairro.

Por conta das obras, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) realizou a
sinalização do trecho, indicando as rotas para o tráfego, além
de informar a mudança temporária do ponto de ônibus para
a rua Nossa Senhora Mãe dos
Homens. A previsão é que a
obra seja concluída na primeira
quinzena de agosto.
FOTO: DIVULGAÇÃO/PROGUARU

Soluções de impressão sob medida para sua empresa
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Sua empresa aceita economizar?
SOLICITE JÁ UMA VISITA

(11) 2442-7023 | (11) 976291905
Rua João Zacharias, 295, Macedo - Guarulhos /SP
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PONTO
DE VISTA
VENDA

VENDA

LOCAÇÃO

APTO –
PROX SHOPING MAIA –
R$ 275.000 (VAGO) –
REF - 0
3 – DORMTS 1 SUITE, SALA
2 AMBS COM SACADA,
AREA DE LAZER COMPLETA
A/C – FINANC/FGTS

CASA TERREA –

APTO – PROX SHOPPING

CONTINENTAL I -

INTERNACIONAL –

R$ 270.000 – REF - 12

R$ 1.100 – REF -07

2 - DORMTS, SALA, COZ, 2

2 DORMTS, SALA, COZ,

VAGAS, EDICULA

LAV, COM PLANEJADOS,

A/C – FINANC/FGTS

2 VAGAS

APTO – PROX CARREFOUR
– R$ 185.000 (VAGO) –
REF - 0
2 - DORMTS, SALA 2 AMBS,
COZ, 1 VAGA, ELEVADOR,
PORT 24 HORAS
A/C – FINANC/FGTS

APTO – COND ITALIA –
GOPOUVA – R$ 200.000
– REF 02
2 DORMTS, SALA 2 AMBS,
COZ, 1 VAGA, AREA DE
ALAZER, PORT 24 HORAS
A/C – FINANC/FGTS

APTO – ATIVA (VL ENDRES)

APTO – VILA ROSALIA –
R$ 290.000 - (VAGO) –
REF - 04
2 – DORMTS, 1 SUITE, SALA
2 AMBS COM SACADA, 2
VAGAS, AREA DE LAZER
COMPLETA
A/C – IMOVEL DE MENOR
VALOR

APTO – PROX SHOPPING
MAIA – R$ 255.000 (VAGO)
– REF 02
3 - DORMTS, 1 SUITE, SALA
2 AMBS COM SACADA, 1
VAGA
A/C – FINAC/FGTS

V CASA CONTINENTAL III

APTO – PICANÇO –

CASA - CONTINENTAL II –

CASA – PROX CLUB VILA

R$ 850.00 – REF - 12

GALVÃO – R$ 800 – REF 12

2 – DORMTS, SLA, COZ, 1

2 DORMTS, SALA, COZ,

VAGA, LAVANDERIA

1 VAGA

– R$ 1.600 – REF 07
3 DORMTS, 1 SUITE, SALA,

– REF - 04
1- DORMTS, SALA 2 AMBS,
COZ, QUINTAL, 1 VAGA
A/C – FINANC/FGTS

Empresário e palestrante, sócio
da agência Kamguru e Lima &
Sousa Contabilidade e criador
do Blog e Página no Facebook Universidade do Sucesso

Como você age
diante das suas
dificuldades?

COZ, 1 VAGA, AREA DE
LAZER

– R$ 600 –
REF 12
1 – DORMT, SALA, COZ

LOCAÇÃO
R$ 165.000 (REFORMADO)

VITINHO KAMGURU

“Eu não aguento mais...” diz a pessoa. E normalmente, encarando a dificuldade de frente todo nós ficamos assustados e o mais normal é fugir. E uma
das coisas que as pessoas com espírito
campeão tem é a resiliência na hora
dessas adversidades. A força de ressurgir e se erguer depois de uma tempestade é o que nos faz pessoas vitoriosas e
diferenciadas das demais.
Mas e a quantidade de dificuldade?

Não deixe de forma alguma,
seu cérebro trabalhar do modo
negativo de encarar as coisas
Ouvi uma história há muito tempo
que dizia que Deus só nos dá o fardo
que podemos carregar. Que é a medida
certa, no tempo certo. A quantidade de
obstáculos que aparecem para nos fazer crescer e sermos cada vez melhores.
Eu acredito nisso.
Na verdade, o que precisamos fazer é mudar o foco do problema para
solução, temos que mudar a forma de
encarar as coisas e deixar de estar sem-

pre nos vitimizando, sempre esperando
que as pessoas façam as coisas para nós.
Temos que aceitar essa carga e procurar entender como carregá-la, de acordo
com as nossas condições e fazer o nosso
percurso da melhor forma possível.
Então vamos lá, pense na solução
mais cabível e honesta para o problema que está encarando agora. Tenha a
atitude enérgica positiva e coloque em
pratica a ação mais viável pra resolver
esse problema. Transforme em um jogo
matemático onde você vai o resolvendo
por partes, com isso seu cérebro trabalhará com mais clareza e as coisas vão
se encaixar da melhor forma possível.
Não deixe de forma alguma, seu cérebro trabalhar do modo negativo de
encarar as coisas, porquê, além de você
não solucionar esse problema, você vai
carregá-lo para outros lugares e transformará todos os âmbitos da sua vida
em recintos de problemas. Então separe-o e tente o ver de fora, sempre com
o foco na solução. Você vai conseguir!
E lembrando, depois de resolver
esse problema e tirar de letra a situação
formada pela atmosfera que você criou,
uma novidade... você passou de fase e o
próximo problema com certeza vai ser
um pouco maior. Por que agora, você
está em um outro nível de capacidade
humana, é mais forte e capaz de realizar coisas.
Então não desanime, veja como algo
desafiador, entenda a lição e a experiência que isso vai trazer para você. Agora
faça acontecer! Somos capazes de muito mais do que estamos fazendo agora.
Somos a máquina mais perfeita do universo. Só precisamos acreditar e realizar com ações o que for possível para
atingir a solução. Você pode!
Boa sorte!

ANOTE
O Grupo de Segurança Viária de Guarulhos se
reuniu na sede da Polícia Rodoviária Federal nesta
quinta-feira (11) para traçar as diretrizes a serem
adotadas até o final de 2019 e no início de 2020.
Entre os assuntos discutidos estiveram a realização
do II Seminário de Segurança Viária e as próximas
blitze da Lei Seca, com o objetivo de reduzir o número
de motoristas flagrados alcoolizados. Na ocasião
também foram discutidas ações educativas que
serão implantadas para a Semana do Motorista e
Motociclista, que acontece no final deste mês. Entre
as atividades acontecerão blitze educativas, café na
passarela e intervenções teatrais nas vias e rodovias.
Com base na repercussão das ações realizadas e nos
índices de acidentes, o grupo vai continuar atuando
nos pontos mais críticos de Guarulhos, próximo
a bares e restaurantes. O Grupo de Segurança
Viária é composto pelas secretarias de Transportes
e Mobilidade Urbana (STMU), Assuntos para a
Segurança Pública e Saúde, além do Samu, das
polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e Estadual.

A prefeitura promoverá na próxima quartafeira (17) o Subverse Fórum #1, evento que propõe
discutir o que é ser negro nos dias de hoje com um
formato dinâmico de interação entre o público e os
palestrantes para que haja, de maneira simples, troca
de experiências e vivências das negritudes, regado a
muita música com shows e discotecagem. O evento
acontecerá no Teatro Padre Bento a partir das 18h.
O Subverse Fórum #1 é resultado de uma parceria
das secretarias de Cultura e de Direitos Humanos,
através da Subsecretaria de Igualdade Racial, com
o educador e articulador social Moah, integrante da
banda Lumière, que fará uma apresentação durante
o evento. O Teatro Padre Bento terá a presença
ainda do renomado DJ KL Jay, integrante do grupo
de rap Racionais MC’s, bate-papo com o gestor de
Igualdade Racial Anderson Guimarães e a presença
do Grupo Estaremos Lá. O Subverse Fórum # é
gratuito, mas é preciso fazer inscrição através do link
www.eventbrite.com.br/e/subverse-forum-1-tickets64144379566?aff=ebdssbdestsearch.
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Em São Paulo, quatro em cada dez
apartamentos novos não têm garagem
DA REDAÇÃO - Supervisora de
atendimento em um hospital,
Elaine de Lima, de 36 anos,
vai morar mais perto do trabalho. Ela não tem carro - nem
pretende mais ter. No ano
passado comprou um apartamento pequeno, sem vaga de
garagem, no Cambuci, região
central da cidade. Pesou na escolha a chance de usar transporte público ou um aplicativo
para ir ao serviço, na zona sul,
sem ficar presa no trânsito.
“Tinha plano de comprar
carro, mas o custo de manutenção é absurdo e o trânsito está
complexo. É mais conveniente
andar de táxi, Uber ou metrô.
Coloquei na ponta do lápis e
não compensa.” No lugar das
vagas de garagem, o prédio de
Elaine colocou um bicicletário.
As áreas arborizadas no condomínio, a piscina e academia
encheram os olhos de Elaine.

“Era meu sonho de consumo”,
afirma ela, que também pensa
em aprender a andar de bicicleta para aproveitar a ciclovia
que passa por ali.
Cinco anos após a aprovação do Plano Diretor de São
Paulo, lei que orienta o desenvolvimento da cidade, o número de apartamentos sem vaga
de garagem, como o de Elaine,
aumentou, destaca reportagem do jornal O Estado de S.
Paulo. Só em 2018, quatro em
cada dez unidades lançadas na
capital não tinham estacionamento, tendência que acompanha novas formas de ocupar a
cidade e se deslocar.
Dados do Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo (Secovi-SP) indicam que,
das 37,1 mil unidades lançadas no ano passado, 15,1 mil
eram sem vaga de garagem
(40,9%). Em números abso-

lutos, a maioria se concentra
nas zonas leste e sul, mas é
no centro, onde a oferta de
serviços e transporte público
é maior, que as unidades sem
vaga superam lançamentos
para quem tem veículos. Só
até março foram inaugurados 844 apartamentos sem
estacionamento.
Para especialistas, os
lançamentos acompanham
tanto a exigência da nova lei
quanto mudanças no perfil
do paulistano, menos conectado com os carros. Também
atendem à necessidade de baratear os empreendimentos,
enquadrando-os em regras
de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida,
para caber no bolso do comprador, em meio à crise.
O Plano Diretor estabeleceu que prédios no entorno de
corredores de ônibus e esta-
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ções de metrô tenham, no máximo, uma vaga de garagem
por apartamento - é preciso
que a construtora pague valor
extra à Prefeitura caso queira
mais espaço para veículos. Antes, uma vaga era o mínimo

exigido. As diretrizes do plano
foram detalhadas pela Lei de
Zoneamento, de 2016. O objetivo é justamente desestimular
o uso de carros em áreas adensadas, onde há oferta de transporte público.

QUER RECEBER NOSSA
EDIÇÃO ONLINE TODO DIA?
NOS ADICIONE E
MANDE UMA
MENSAGEM VIA
WHATSAPP
PARA
(11) 99643-2765
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dos leitores de jornal
impresso da cidade
leem a
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Anime Friends 2019 chega ao
fim com sucesso de público
FOTO: DIVULGAÇÃO

J-pop e trilhas de animes.
Entre as atrações principais esteve, pela primeira
vez, o encontro do próprio
Jiraya com Manabu, ou seja,
os atores japoneses Takumi
Tsutsui e Takumi Hashimoto. Também foi presença confirmada a cantora japonesa
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Espaço de (?) caipira, o falar
propagan- de Jeca
da política Tatu A primeira
letra
(Lit.)
na mída

Uso do
bitcoin

O esporte
Madeira Região de origem do de Darlan
fina de gladiador Espártaco Romani
cor clara
(Ant.)
(BR)

Função
psicológica da
catarse

(?)
Howard,
cineasta
dos EUA

Metade,
em "hemisfério"

Certidão
de (?),
documento
solicitado
pelo comprador de
um imóvel

A pessoa
protegida
por outra
(fig.)

Importância;
valor
Ameixa Rumavam;
japonesa seguiam
Significa "casa",
entre os esquimós

Beira, em
inglês
Classe de
iatismo

Reação de
cães ante
desconhecidos

Hora
(abrev.)
Agente (?):
é usado
visando
à cura
de uma
doença

Fator que
encarece
produtos
agropecuários

Sufixo de
"filhote"
No passado (inglês)

De + aí
Unidade de medida
usada em Citologia

O "mau"
colesterol
Fruta-deconde

Via típica
da cidade
medieval

Matemática (abrev.)

A mais
lacônica
resposta
positiva

Software de desenho
Pedra-(?), industrial
matéria vulcânica
leve e porosa

Conjunção
alternativa
Autor de
uma ação
junto à
Justiça
trabalhista
Deus cultuado em
mesquitas
Aquele que
entra ilegalmente
em um país

BANCO

Serviço de correio
aéreo estabelecido
inicialmente entre Rio
e São Paulo (1931)

Marine
Le (?),
política
francesa

Atira; lança (gíria)
Bronzear,
em inglês

Interjeição
vocativa
Antônimo
(abrev.)

Sílaba
tônica de
"diástole"
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Solução

GÊMEOS: Para que coloque as ideias em ordem, Júpiter
lhe auxiliará neste momento. Você irá receber boas
energias para conseguir intermediar algumas coisas.

SAGITÁRIO: Em Júpiter as coisas tendem a ficar mais
tranquilizadas. A sua ousadia mostrará que pode alcançar
níveis antes jamais imagináveis de evolução.

CÂNCER: Sentirá o coração bater mais forte neste
momento, por isso terá melhores chances de grandes
conquistas.

CAPRICÓRNIO: A Lua sua grande algoz do diz irá gerar
uma energia de infortúnio, mas mantenha a sua característica mais perspicaz.

LEÃO: Tente dar mais atenção para as pessoas mais próximas, deixe seu ego mais afastado. Tende a não aceitar
com facilidade aquelas coisas que lhe afetam.

AQUÁRIO: Conseguirá manipular as situações neste
momento. Em Urano os trajetos dos quais você precisa
traçar para alcançar os seus objetivos estarão melhores.

VIRGEM: Avalie todas as possibilidades neste momento.
Você irá tomar ações de acordo com a sua vontade
eliminando a influência alheia neste momento.

PEIXES: Deixe tudo muito bem planejado. O amor poderá colocar em você um brilho muito forte e eficaz em
você para que possa alcançar o objetivo desejado.
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ESCORPIÃO: Em Urano coisas boas para você irão lhe
ajudar bastante. Determinados elementos tendem a valorizar as suas atitudes mais fortes e confiantes.
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TOURO: Em Urano sentirá que ondas mais sombrias
tentam lhe prejudicar. Você carregará uma porção de
sentimentos mais complexos consigo.
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LIBRA: O Ar lhe ajudará bastante neste dia para que possa ir de encontro ao que tem de melhor. Determinados
elementos irão se apresentar em forma mais elevada.
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ÁRIES: Em Vênus receberá o auxílio que tanto precisa.
Coisas boas e diferentes irão ocorrer neste dia tão marcante para você assim conseguirá evoluir melhor.
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HORÓSCOPO

www.coquetel.com.br
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Uma multidão
compareceu a edição 2019 do
Anime Friends. Ocorrido entre os dias 12 e 14 de julho,
no Anhembi, o evento reuniu
concursos e apresentações de
cosplayers; palestras de atores, dubladores e youtubers;
e shows de artistas de K-pop,
DA REDAÇÃO -

Yumi Matsuzawa, que está
na trilha das séries Os Cavaleiros do Zodíaco, Nadeisco,
Gate Keepers e Salaryman
Kintaro. Ainda na área musical, a rapper coreana Nada,
que despontou no grupo
Wa$$up, também marcou
presença.
Outra atração super esperada pelo público foi o
Ultraman Heroes com uma
apresentação inédita, intitulada “A Vingança de Belial”
com a presença de cinco Heróis Guerreiros: Ultraman,
Ultraman Seven, Ultraman
Mebius, Ultraman Geed e
Ultraman Zero. O dublador
brasileiro Alfredo Rollo, que
dá vida a Poseidon de Os
Cavaleiros do Zodíaco e ao
príncipe dos Saiyajins, entre
outros personagens também
esteve presente.
O evento acontece desde
2003 no Brasil e tem atrações
voltadas para a cultura pop
japonesa, sul-coreana e geek.
Antes da versão paulistana, o
Rio de Janeiro recebeu uma
edição no começo do mês, no
Riocentro.

PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS
PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS

3/ago — ldl — tan — umê. 4/edge — star. 5/tília. 6/mícron.
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Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.
*Na compra do óculos completo
QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
FAÇA SEUS ÓCULOS CONOSCO E GANHE UM VALE DESCONTO
PARA VOCÊ PRESENTEAR SEUS AMIGOS E FAMILIARES

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

MUNDO

www.fmetropolitana.com.br
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EUA vetarão pedidos de Voluntários coletam lixo das praias em várias partes do Japão
co- rafas, bem como latas vazias
asilo feitos por imigrantes letaram lixo Voluntários
das praias em que foram trazidas de volta
partes do Japão, em do mar pelas ondas.
na fronteira com o México várias
um esforço para reduzir a poMergulhadores também

FOTO: MARTINE PERRET/ONU MEIO AMBIENTE

DA REDAÇÃO -

luição por plástico nos oceanos. As atividades de limpeza
das praias foram realizadas
ontem, data em que o Japão
comemora o Dia do Mar.
Cerca de 20 pessoas se
reuniram em uma praia na
cidade de Miura, na província de Kanagawa, perto de
Tóquio. Elas coletaram resíduos plásticos, que incluem
embalagens de lanches e gar-

FOTO: DEPARTAMENTO DE ESTADO/DOMÍNIO PÚBLICO

entraram na água para coletar embalagens e sacolas
plásticas, pois pode ser difícil coletar resíduos plásticos
quando passam a flutuar em
direção ao alto mar.
Na cúpula do G20, no mês
passado, líderes mundiais
concordaram em tomar medidas para reduzir a poluição
adicional por plástico nos
oceanos para zero, até 2050.

Em 2018, mais de 20 milhões de crianças não foram vacinadas no mundo
DA REDAÇÃO - O governo dos
Estados Unidos vetou pedidos
de asilo feitos na fronteira do
país com o México a imigrantes oriundos de outros países
da América Central.
De acordo com um decreto publicado ontem, pelo governo de Donald Trump, solicitantes de asilo que passam
por um outro país antes de

chegar aos EUA não poderão
mais fazer a requisição ao governo americano. O decreto
entra em vigor hoje.
O decreto deve ser contestado na Justiça. Pelas regras atuais, qualquer refugiado pode solicitar asilo no
país, independentemente de
como ele chega nos Estados
Unidos.

DA REDAÇÃO - Dados de agências da Organização das Nações Unidas (ONU) revelam
que 20 milhões de crianças
em todo o mundo não foram
vacinadas contra doenças
como o sarampo, a difteria e
o tétano em 2018. As informações foram divulgadas ontem,
pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) e o Fundo das

Nações Unidas para a Infância
(Unicef). Para as agências, esse
número equivale a mais de
um em cada 10 menores em
todo o planeta.
O nível de estagnação da
cobertura de vacinação com
três doses de difteria, tétano e
coqueluche, também conhecida como tosse convulsa, e uma
dose da vacina contra o saram-

po, é de cerca de 86% em nível global. Apesar de ser considerado elevado, esse nível
de cobertura não é suficiente.
As agências destacam que é
necessária uma cobertura de
95% entre países e comunidades em todo o mundo, para
proteger as crianças contra
surtos de doenças que podem
ser evitados pela vacinação.

CLASSIFICADOS

Contrata-se
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

IMÓVEIS
Vende-se
APTO. PROX.
CARREFOUR
R$ 165.000 (vago) 2
dorms, sala, coz, 1 vg,
elev., port. 24hrs.Ac.finan/
FGTS 94766-8524
SHOPPING MAIA
2 Dorms. c/ terraço Grill,
Vaga. mensais R$799,90.
Sem Entrada. (11) 26261969 Whats.

APTO ATRÁS DO
CARREFOUR CENTRO
V.Camargo - 1 dorm. ,
sla, coz., wc., quintal ao
redor, 1 vga, a. lazer, salão
festa, salão jogos , port.
Ac. Financ. / FGTS-Valor
230Mil - Ref 01 Whats
98121-5581
APTO. COND. MORADAS
DA CALIFORNIA
Atrás do Carrefour Centro
- Macedo, 3 dorm. , 1 suite
, sl c/ 2 ambt., coz., WC,
lavand. Area 75m². 1 vg.
a. lazer. acad., brinqu.,
playground. Ac. Financ. e
permuta c/imóvel (-) valor.
Ac. FGTS - Valor 320 Mil Ref 02 Whats 98121-5581
APTO. PRÓX. DO MC
DONALD´S
Campos de Gopouva - 2
dorm. , sl c/ 2 amb. , coz.,
WC , area de serviço,
1 vaga, area de lazer :
quadra, portaria 24 hr - Ac.
financ./ FGTS Valor 210Mil
- Ref 03 Whats 98121-5581
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

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

Aluga-se
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
SALA COMERCIAL
Ótima, reformada. Em
frente a Faculdade de
Medicina. R$ 630, dir. c/
propr. 99901-6804

NEGÓCIOS
Oportunidade
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

Parcelamos Todos
os débitos
do seu veículo

COMPRA/VENDA

Tel.: 2440 6425 / 4963 0569
Whatsapp: 9 4728-4689

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

97380-7685
94805-7644

EM ATÉ 12 X BOLETO
OU CARTÃO OU ATE
18 X NO CHEQUE

Karina 18 anos, local climatizado
tel. 2382 2002 / 94474-1019

www.elasmassagens.com.br

SERVIÇOS

VEÍCULOS

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

COROA HELENA
Gordinha sexy massagem
c/ beijo grego , oral s/
preserv., 94380-9078 At.
sozinha.

New Quality Auto Peças
Funilaria e Pintura Ltda ME
CNPJ: 03.300.938/0001-15
Avenida João Bernardo Medeiros, n
412, Bom Clima - Guarulhos
Solicitamos que o sr. James Vitor dos
Santos compareça ao nosso endereço
para tratar de assunto de seu
interesse.

SAÚDE

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644
MASSAGEM TERAPÊUTICA
E Sensual F: 2422-1986/
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

PUBLICIDADE LEGAL

ANUNCIE AQUI
97380-7685

Relax

Autos

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

BOLETO, CHEQUE
E CARTÃO!!!

CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer R. Diogo
Farias 230 Centro Gru.
2408-8532/ 94133-9823
ISA MULHERÃO
Completa, Liberal, Adoro
Oral , Anal com certeza. F.:
95965-5384.
BELLA 18A. INICIANTE
Rua Cuevas , Nº 18. F.:
2087-2091.
ACESSE O SITE

*Verifique Condições

EMPREGO

Planos a partir de

86,45

Você tem CNPJ?
Sabia que pode
ter um plano de
saúde com
melhores condições.
Consulte-nos!

EXTRAVIO
A empresa SHALLON ME
MINIMERCADO LTDA.,
localizada na Rua dez,
N°12 -Bairro dos Pimentas
- Guarulhos, inscrita sob
CNPJ n°
07.111.851/0001.50,
declara que foi extraviado,
conforme boletim n°
2608/2019, DP de Aruja, 1
impressora Fiscal da marca
BEMATEC , N°
BE050869200010002109
modelo MP2100 TH SI ,
pessoa relacionada
ROSIMARI DIAS COSTA
CORDEIRO.

MEI • EIRELI • LTDA • EPP • ETC

F. 2409-5992
/ 9500-5000
Vitoram Corretora de Seguros

ANUNCIE AQUI
97380-7685

12

|

Terça-feira, 16 de julho de 2019

www.fmetropolitana.com.br

