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Agradeço a confiança no governo brasileiro. Juntos, 
vamos colocar o Brasil no lugar de destaque que 
ele merece”, Jair Bolsonaro, presidente do BrasilBovespa

Variedades Pág. 10

Atos de vandalismo em ônibus causam 
prejuízo de quase R$ 50 mil na cidade
Depreciações mais comuns foram nos vidros, chapas laterais e retrovisores sendo que somente com reparos em coletivos municipais as 
empresas responsáveis amargaram, no primeiro semestre deste ano, gastos de R$ 40 mil; já veículos intermunicipais custaram R$ 8,8 mil
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Delivery de comida 
oriental se destaca 

no município

FOTO: CLÁUDIO REIS/ESTADÃO FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Com 19 registros de sarampo confirmados, 
Saúde abrirá UBSs amanhã para vacinação
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Governo completa 200 dias sem 
denúncias de corrupção, diz Bolsonaro
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São João/Bonsucesso concentra maioria dos quase 6 mil casos de dengue Pág. 4

A região é a campeã de registros somando 2.737 ocorrências, o que representa 46% do total contabilizado no município neste ano 
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BELEZA - O azul do céu se funde ao verde da natureza em uma paisagem exuberante
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Descobri nesta quinta-fei-
ra, depois de uma prazerosa 
conversa com o desembarga-
dor Henrique Nelson Calandra, 
que temos várias coisas em co-
mum, a começar pelo fato de 
termos nascido no importante 
ano de 1945, quando o mundo 
comemorava o final da segun-
da guerra. Ele em julho, eu em 
outubro. E ambos temos vá-
rias lembranças de Araçatuba, 
Birigui e Buritama, no interior 
de São Paulo, onde o então 
juiz de primeira instância, o 
Dr. Calandra, exerceu o ma-
gistério. As três comarcas se 
inserem na região da Grande 
Guararapes (!), no noroeste do 
estado. Calandra nutre admi-
ração profunda pelo saudoso 
promotor Dante Buzana, “au-
toridade competentíssima em 
Direito Penal e autor de vários 
livros” que também passou 
por nossa região mantendo li-
gações profundas de amizade 
com o pessoal de minha terra, 
incluindo os Henning.

 
Lembranças de Cumbica
O desembargador Ca-

landra, que foi presidente da 
Associação Paulista de Ma-
gistrados e da Associação dos 
Magistrados Brasileiros, tam-
bém passou por Guarulhos, 
pela Base Aérea de Cumbica, 
para o serviço militar, antes de 
ingressar na Pontifícia Univer-
sidade Católica, a Faculdade 
de Direito da PUC. Apresen-
tou-se na Força Aérea, a FAB, 
turma de 1964, ano compli-
cado... Naturalmente, como 
este repórter, ele se lembra da 
região, época em que a vizi-

nhança da base era toda for-
mada por chácaras acessadas 
por estradas de terra, onde 
não era raro encontrar vacas e 
cabras pelo caminho.

O desembargador, apo-
sentado há três anos, conta 
coisas incríveis da carreira. 
Como o caso do réu em Buri-
tama, acusado de vários homi-
cídios, que teimava em se fin-
gir de deficiente mental para 
fugir da condenação. Depois 
de saber que o juiz o enviaria 
para o Hospício do Juquerí 
para internamento em defi-
nitivo, apressou-se a garantir 
que estava curado... “Milagre, 
doutor”...

-- O sr. tem ideia de quan-
tos processos passaram por 
suas mãos nesses anos?

-- Pessoalmente, na minha 
conta, mais de meio milhão de 
pessoas...

Reparem: quase metade 
da população de Guarulhos.

A conversa com o desem-
bargador rendeu uma boa en-
trevista a ser exibida na próxi-
ma sexta-feira pela Rede Brasil 
de Televisão. Sem rodeios, 
Henrique Nelson Calandra fa-
lou da Operação Lava Jato e 
do “combate sem tréguas à 
corrupção”.

-- Nada do que vi até agora 
naquilo que está se chaman-
do de Vaza Jato compromete 
o juiz Sergio Moro. E nem os 
procuradores de justiça. Em 
todos os sentidos, o que se viu 
até agora são coisas normais 
que vivenciei na minha vida de 
juiz todos esses anos.

Palavras de quem sabe do 
que está falando.

CAUSOS 
E CAUSAS

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

o uso de funcionárias do Ministério 
Público Federal para a organização de 
suas palestras, num claro desvio da 
função pública.   

Aliás, despudor que não o intimidou 
de sugerir ao Juiz Sérgio Moro o uso 
de valores de processos judiciais para 
a finalidade de vídeos institucionais, 
como se tudo se permitisse naquela 
república, muito particular e com re-
gras próprias, onde a lei é uma mera 
condição a ser superada pela simples 
hermenêutica daqueles operadores do 
direito, onde as regras vão se ajustan-
do à conveniência do processo.

Não se pretende aqui criticar a ope-
ração em si pelo simples fato da con-
taminação de seus agentes por seus 
interesses pessoais, tão pouco que se 
anule o processo e que não se com-
bata e puna a corrupção que assolou 
o país, mas é preciso repensar o que 
ocorreu na “Lava Jato” e na atuação 
de seus atores.

Ora, não podemos achar natural 
a promessa de cargo ao juiz da cau-
sa em meio ao processo eleitoral por 
um dos candidatos, ali intervindo com 
diversos atos judicias tendentes a 
impactar a opinião pública, tão pou-
co fazer vista grossa às conversas de 
Dallagnol, responsável pela acusação, 
com inequívoco interesse no resultado 
da ação para projetar sua imagem e, 
via de consequência, aferir vantagens 
com sua “fama”, situação vergonhosa 
que retira a credibilidade dos trabalhos 
desenvolvidos, pois, ainda que restem 
claros alguns dos crimes apurados, a 
forma como se conseguiu a condena-
ção dos investigados se distancia da 
lei e da moralidade.

Gostaria que não fosse verdade as 
conversas reveladas pelo site “The In-
tercept” quanto ao procurador Deltan 
Dallagnol acerca de seus interesses 
em lucrar com a “Operação Lava Jato”, 
pois a sensação que deixa é que o 
oportunismo tomou conta da legalida-
de e em muito superou a necessidade 
de combater a corrupção, ao que pa-
rece permitindo que a justiça (a qual-
quer preço) teria um fim em si mes-
mo, o que nos impõe a obrigação de 
questionar o processo e sua aparente 
legalidade, cujos objetivos dos atores 
da persecução penal não os distancia 
de criminosos comuns.

É inegável que Dallagnol ganhou 
fama com sua caçada aos corruptos, 
mas parece que isso não contentou 
seu ego, sua vaidade profissional e 
financeira, que se aflorou de forma 
impensada para um fiscal da lei, tan-
to que se permitiu discutir estratégias 
escusas para arrecadar com palestras, 
congressos e eventos que seriam ex-
plorados através de empresas laranjas 
com o único objetivo de maquiar as re-
ceitas que lhe seriam destinadas, ope-
ração claramente ilícita e sem qual-
quer pudor, de onde ainda desponta 

Revelações de um 
processo ilegal
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SÃO PAULO MAIS SEGURO
INTERIOR MAIS SEGURO 
RODOVIA MAIS SEGURA 
ESCOLA MAIS SEGURA
MAIS BIKEPOOL
ÁREA RURAL MAIS SEGURA
ÍNDICES CRIMINAIS MAIS BAIXOS

D E F E N D A P M        D E F E N D A P M . O R G . B R

E MESMO ASSIM
A PM DE SÃO PAULO
É UMA DAS

ACELERA SP!MAIS MAL
REMUNERADAS
DO PAÍS!
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Região São João/Bonsucesso concentra a maior parte dos 
quase seis mil casos de dengue registrados no município

FOTO: ALINA SOUZA/PALÁCIO PIRATIN

MAYARA NASCIMENTO - Os ca-
sos de dengue continuam 
avançando na cidade. Se-
gundo balanço da Secre-
taria da Saúde divulgado 
ontem a cidade já contabili-
za 5.916 registros até o mo-
mento. Até a semana passa-
da eram 5.759 mil registros.

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
F.: 2497.1822    2451.0937

Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009

HAROLDO 
VELOSO

541

CIDADE 
SOBERANA

316

CIDADE 
SERÓDIO

465

Mapa da Dengue

População deve redobrar cuidados
Com a chegada do inverno e com menor frequência das 

chuvas, a tendência é que o número de casos diminua. O 
médico Doutor Alexandre Chieppe, que estuda o mosquito 
Aedes aegypti e trabalha com assistência e prevenção de 
dengue há 19 anos, conta que mesmo assim a população 
deve manter o cuidado, principalmente com as piscinas 
descobertas e não cuidadas. A dengue possui quatro tipos 
de vírus e o Brasil teve a reentrada do vírus tipo 2, o que 
vem causando um novo surto em diversas cidades. “A pes-
soa pode ficar doente quatro vezes, pois são quatro tipos 
de vírus. Quem pegou a dengue tipo 1, já está imunizada e 
não pegará novamente”, afirmou Chieppe.

A dengue não tem cura, e depois de identificada por um 
profissional de saúde, o paciente deve tomar analgésicos 
para a dor e para a febre. Além disso, é sempre importante 
se manter hidratado para evitar que se transforme em den-
gue hemorrágica, que pode levar a morte.

A região do São João/
Bonsucesso é a campeã em 
casos na cidade. A soma 
resulta em 2.737 registros, 
representando 46% da cida-
de inteira. Os bairros com 
maior número na região 
são Haroldo Veloso com 
541 casos, Cidade Seródio 

com 465 e a Cidade Sobera-
na com 316.

Os soldados do Tiro de 
Guerra e os agentes de Saú-
de estão atuando juntos 
no combate do mosquito 
transmissor da doença, e 
até o momento nenhuma 
morte foi registrada.

ARTE: BIANCA LIMA

Com 19 casos de sarampo confirmados, Guarulhos 
terá abertura de UBSs neste sábado para vacinação
DA REDAÇÃO - Com 19 casos 
de sarampo confirmados 
neste ano, Guarulhos imuni-
zou desde o início da campa-
nha, em 11 de julho, 8.800 
pessoas de 15 a 29 anos. De 
acordo com o IBGE (Censo 
2010, estimativa 2012), a ci-
dade tem 335.540 habitantes 
com essa faixa etária.

Além dessas 8.800 do-
ses, a Secretaria de Saúde de 
Guarulhos administrou mais 
25.143 doses contra o saram-
po desde o início de maio até 
agora, sendo 8.684 nas ações 
de bloqueio realizadas nas re-
giões com casos confirmados 
da doença e outras 16.459 

doses na vacinação de rotina 
das demais faixas etárias nas 
unidades de saúde.

Neste sábado (20), Dia 
D de Vacinação contra o 
sarampo em seis cidades 
do estado de São Paulo – a 
capital, Guarulhos, Osasco, 
Santo André, São Bernardo 
do Campo e São Caetano 
do Sul –, todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) do 
município vão funcionar 
das 8h às 17h para intensi-
ficar a imunização contra a 
doença. Além disso, três de-
las vão prestar atendimen-
tos habituais pelo Programa 
Saúde Agora: as UBSs Re-

creio São Jorge, Presidente 
Dutra e Jardim Cumbica II.

As unidades que vão 
atender pelo Saúde Agora, 
além da vacinação contra 
o sarampo, também ofer-
tarão consultas médicas, 
exames de papanicolau (de 
prevenção do câncer de 
colo de útero), testes rápido 
para detecção do HIV, sífi-
lis e hepatites B e C, além 
de dispensação de medica-
mentos na farmácia. Elas 
ainda realizarão atividades 
educativas, regularizações 
do cadastro E-SUS e dos 
compromissos do progra-
ma Bolsa Família.
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Empresas amargam prejuízo de R$ 50 mil 
com vandalismo em ônibus da cidade
FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - As ações de 
vandalismos em ônibus inter-
municipais e municipais, que 
circulam por Guarulhos, cau-
saram um prejuízo de quase 
R$ 50 mil às empresas que ad-

ministram o serviço do início 
do ano até o mês passado. 

De acordo com a Guaru-
pass este primeiro semestre 
gerou um gasto de, em média, 
R$ 40 mil para realização de 

reparos nos ônibus munici-
pais devido a esses tipos de 
ação.  As depreciações mais 
comuns foram nos vidros, cha-
pas laterais e retrovisores. A 
empresa ainda afirmou que os 
vidros são os reparos que mais 
demandam investimento e, 
também, os mais frequentes.

Já em ônibus intermunici-
pais, ao todo foram 46 ocor-
rências registradas, de acordo 
com dados do Consórcio In-
ternorte. A empresa de ônibus 
Vila Galvão Ltda. gastou sozi-
nha, em 44 ocorrências, cerca 
de R$ 7,3 mil, enquanto a Via-
ção Atual Ltda teve prejuízo de 
R$ 1,5 mil, em duas ações de 
vandalismo.

A Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM), 
que é responsável pela Linha 
13–Jade, não informou qual o 
prejuízo na linha até o fecha-
mento desta edição.

Corregedoria da PM apura mortes 
após perseguição policial na via Dutra
DA REDAÇÃO - A Corregedoria 
da Polícia Militar abriu um 
inquérito para apurar a morte 
de quatro homens em um su-
posto tiroteio com policiais das 
Rondas Ostensivas Tobias de 
Aguiar (Rota) na rodovia Presi-
dente Dutra na noite de quarta-
-feira (17). O caso também é in-
vestigado pela Polícia Civil.

Segundo o relato dos poli-
ciais, por volta das 20h50, uma 
equipe que circulava pela ave-
nida Celso Garcia, no Tatuapé, 
Zona Leste de São Paulo, rece-
beu uma mensagem de rádio 
dizendo que um carro cinza 
estaria envolvido em crimes. 
Neste momento outra viatura 
foi acionada e começou uma 
perseguição. Os veículos da 
PM alcançaram o carro na via 
Dutra e deram ordem de para-
da, que, de acordo com os poli-
ciais, não foi atendida.

Um dos pneus do carro es-
tourou na pista expressa, na 

altura do quilômetro 214. Foi 
ali que, segundo os policiais, 
os quatro desembarcaram e 
começaram a troca de tiros. 
Os homens também teriam 
atirado contra os policiais que 
davam apoio de moto. Os PMs 
balearam os quatro homens, 
que morreram no local. Ne-
nhum agente se feriu.

O veículo foi levado para 
o 4º Distrito Policial de Gua-
rulhos. Ele estava sem uma 
das rodas e com quatro mar-
cas de tiros. Na via Dutra, 
ao lado do carro, foram en-
contrados uma espingarda 
calibre 12, um colete à prova 
de balas e três celulares, que 
serão periciados. O veículo 
pertencia a um estudante de 
Direito que trabalhava com 
transporte por aplicativo.

Segundo a Corregedoria, 
todos foram afastados das 
ruas, como é praxe, durante a 
investigação do caso.
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Poder Judiciário em Guarulhos ganhará 
nova estrutura com Fórum Cível Unificado

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
anunciou nesta terça-feira (16) 
a concentração de vários equi-
pamentos do Poder Judiciário 
em um único prédio. O agru-
pamento em um Fórum Cível 
Unificado gerará economia 
financeira, maior capacidade 
operacional e acessibilidade aos 
serviços judiciais. Localizada 
na rua dos Crisântemos, 29, 
em Gopoúva, a estrutura conta 
com 21 andares, somando 9,5 
mil m². As adaptações para re-
ceber os setores já começaram 
e sua ocupação está prevista 
para dezembro deste ano. 

Com o novo prédio, a ad-
ministração pública deixará de 
custear separadamente diver-
sos aluguéis do Judiciário (va-
ras da Fazenda, da Infância, da 
Família e Sucessões, cartórios 
eleitorais, Juizado Especial e um 
depósito), mas a área criminal 
continuará funcionando no Fó-

rum antigo, na rua José Maurí-
cio. “É muito importante saber 
que a locação do prédio não irá 
aumentar o valor disposto hoje. 
Mas o projeto também propicia 
economias operacionais e de 
tempo significativas, tendo em 
vista que as manutenções serão 
concentradas em um só lugar e 
haverá redução da necessidade 
da locomoção de processos, ve-
ículos e pessoas. O saldo é mui-
to positivo”, disse Guti.

O secretário de Justiça, Air-
ton Trevisan, entende a proxi-
midade entre os setores como 
um avanço necessário para o 
Poder Judiciário de Guarulhos. 
“Fui presidente da OAB e lutei 
muito para que o Fórum fosse 
unificado. Teremos um amplo 
espaço para os setores e a ga-
rantia de um relacionamento 
profissional muito mais eficaz. 
Isso irá refletir no serviço pres-
tado à população”, concluiu.

Projeto de arena multiuso entra em fase de avaliação
DA REDAÇÃO - A Comissão Es-
pecial de Avaliação da pre-
feitura para o Procedimento 
de Manifestação de Interes-
se – PMI para implantação 
de Arena Multiuso Coberta 
se reuniu ontem para dar 
início à análise dos estudos 
preliminares para a constru-
ção do equipamento onde 
hoje se encontra o Ginásio 
Fioravante Iervolino. 

Os estudos do PMI fo-
ram entregues no último dia 
10. Agora, cabe à comissão 
avaliá-los conforme previs-
to no edital e elaborar uma 
recomendação de aproveita-
mento do projeto. “Uma vez 
em posse dos estudos, a Pre-
feitura poderá iniciar a estru-
turação de uma concorrência 
para viabilizar a edificação de 
um novo marco arquitetônico 
para Guarulhos”, ponderou o 
prefeito Guti, que pôde acom-
panhar o início dos trabalhos 
e ressaltar a relevância de pro-
jetos indutores de desenvolvi-
mento para Guarulhos.

De acordo com o gestor de 
Políticas Municipais, Alan 
Carvalho, o PMI permite 
que o poder público receba 
do setor privado propostas e 
ideias para a exploração de 
ativos do município e que 
possam gerar benefício para 
a cidade e rentabilidade para 
os investidores que aporta-
rem o capital para viabilizar 
sua realização.

“O PMI não cria uma re-
lação contratual entre o mu-
nicípio e as empresas autori-
zadas, prevendo pagamento 
direto pelos estudos. Eles são 
realizados, portanto, com 
risco para as autorizadas, 
que só tem a expectativa de 
receber o ressarcimento pre-
visto no edital caso o projeto 
venha a se concretizar. É por 
isso que o procedimento pre-
cisa assegurar que o projeto 
não só realize o interesse 
público que a cidade deseja, 
mas que também seja viável 
e atrativo para investimen-
to”, ressaltou Carvalho.
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Bolsonaro diz que governo é ‘time com critério técnico’
FOTO: CLÁUDIO REIS/ESTADÃO

DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro afirmou ontem, 
durante cerimônia que mar-
cou os 200 dias do governo, 
que espera entregar um país 
melhor no futuro e voltou a 
sinalizar com a hipótese de 
disputar a reeleição.  

“Nós temos, todos nós, 
um grande desafio pela 
frente, é entregar, em 23 ou 
27, um Brasil melhor para 
quem nos suceder”, afirmou. 

O evento foi realizado no 
Palácio do Planalto e contou 
com a presença de minis-
tros, parlamentares e outras 
autoridades. Para marcar a 
data, o Bolsonaro anunciou 
várias medidas, como a regu-
lamentação do Selo Arte, que 
permite a venda de produtos 
artesanais de origem animal 
em todo o país e o decreto 
que constitui o conselho que 
vai acompanhar a adesão do 

Brasil à Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE).

O presidente destacou o 
fato de liderar um governo 
sem escândalos de corrupção 
e da dificuldade de governar. 
“Nós buscamos fazer o melhor. 
É difícil? É. Estamos vencendo 
paradigmas. Seis meses sem 
uma acusação de corrupção 
no governo. Para os críticos, 
não basta, [mas] é obrigação 
sim”. Ele também falou que es-
colheu “um time com critério 
técnico, patriotismo e que se 
dedica acima de tudo”.

Ele assinou também a 
revogação de 324 decretos 
considerados implicitamente 
revogados ou com validade pre-
judicada, com o intuito de sim-
plificar o arcabouço legal bra-
sileiro. Um projeto de lei ainda 
será encaminhado ao Congres-
so Nacional para extinção de 
583 leis e decretos-lei que já não 
tem mais aplicação prática.

Presidente anuncia 
inclusão de autistas 
no Censo 2020

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou ontem, em 
sua conta oficial no Twit-
ter, que sancionou a lei que 
obriga a inclusão, nos cen-
sos demográficos, de infor-
mações específicas sobre 
pessoas com autismo. Atu-
almente, não existem dados 
oficiais sobre as pessoas 
com transtorno do espectro 
autista (TEA) no Brasil.

“Atendendo à necessida-
de da comunidade autista 
no Brasil e reconhecendo 
a importância do tema, 
sancionamos hoje a Lei 
13.861/2019 que inclui da-
dos específicos sobre autis-
mo no Censo do IBGE. Uma 
boa tarde a todos!”, tuitou 
Bolsonaro.

“A confiança, o respeito, a 
palavra e o temor a Deus farão 
a diferença para o futuro dos 
nossos filhos e netos. Agrade-
ço a confiança no governo bra-
sileiro. Juntos, vamos colocar 
o Brasil no lugar de destaque 
que ele merece”, disse.

Após a assinatura dos 
atos, Bolsonaro fez um dis-
curso aos presentes. Entre 
outros pontos, o presidente 
voltou a defender a indicação 
do filho, o deputado Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), para a 
embaixada do Brasil nos Es-
tados Unidos. Segundo ele o 
trabalho de um embaixador 
é ser um “cartão de visitas”. 
E explicou, dizendo que o fi-
lho tem proximidade com a 
família do presidente norte-
-americano, Donald Trump, e 
usou o presidente argentino, 
Mauricio Macri, como exem-
plo hipotético das facilidades 
que essa proximidade pode-
ria proporcionar. 
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       A Escola de Administração Pública 
Municipal (Esap) receberá até o dia 8 de 
agosto as inscrições para o curso “Servidor 
que inova: introdução às ferramentas digitais 
a serviço da inovação pública”. As aulas 
acontecerão de 13 de agosto a 1º de outubro, 
das 14h às 17h, e as inscrições devem 
ser feitas pelo link http://portaleducacao.
guarulhos.sp.gov.br/esap/formulario/
cadastro.php. O objetivo do curso será 
abordar problemas e soluções vividos pelo 
servidor em seu dia a dia, apresentando 
as tecnologias disponíveis para a sua 
área de atuação dentro da Prefeitura de 
Guarulhos, além de aprender a construir 
sites, aplicativos e descobrir como funciona a 
revolucionária impressora 3D.

       O Adamastor Centro recebeu no sábado (13) a 
3ª edição do Curso Voluntários do Planeta, realizado 
pelas equipes de educação ambiental e mobilização 
social da prefeitura. Cerca de 40 pessoas de diversos 
bairros da cidade participaram do encontro, que 
teve como objetivo apresentar todo o ciclo do lixo 
doméstico na cidade, desde a coleta nas residências 
até o descarte realizado no aterro sanitário. Entre os 
temas abordados estavam as diferenças entre lixo 
e resíduo, o transporte e descarte de chorume e a 
economia que o descarte correto dos resíduos pode 
gerar ao município. O evento é parte da programação 
do programa Lixo Zero Guarulhos, que visa a reduzir 
o volume de resíduos enviados ao aterro sanitário 
da cidade através da conscientização sobre a 
importância da separação, da reciclagem e do 
descarte correto de materiais.

ANOTE

Deve-se escolher o caminho, 
acreditar nele e buscar forças 
no próprio íntimo

Etimologia é o estudo da origem 
e da evolução das palavras. Entu-
siasmo vem do grego ‘entheos’, que 
quer dizer “em Deus”. Isso explica 
porque a pessoa entusiasmada exi-
be intenso e contagiante brilho no 
olhar. O entusiasmo, porém, nem 
sempre nasce com a pessoa. Nor-
malmente, precisa ser desenvolvido 
com afinco, persistência e força de 
vontade. Portanto, deve-se escolher 

um caminho, acreditar nele e bus-
car forças no próprio íntimo. 

É fácil esperar que as coisas 
aconteçam espontaneamente. Seria 
o mesmo que ganhar na loteria sem 
comprar o bilhete. Como não é as-
sim que as coisas funcionam, a ten-
dência é atribuir o sucesso alheio a 
alguma força sobrenatural que con-
cedeu maiores graças a uns em pre-
juízo de outros. 

A vida é simples. Se encarada 
desta maneira, fica muito mais fácil 
experimentá-la. Por exemplo: qual 
a diferença entre ter sucesso e ser 
feliz? A resposta é que para ser feliz 

você precisa apenas aceitar quem 
você é e aquilo que possui; já para 
ter sucesso é necessário alcançar o 
que se deseja ter e como quer ser. 
Visto desta forma, ser feliz é muito 
simples. E é mesmo! O grande de-
safio está em ser feliz e ter sucesso 
ao mesmo tempo. Isso é possível 
apenas por intermédio do trabalho, 
remunerado ou não. O nosso Cria-
dor dotou-nos de ferramentas para 
construirmos um mundo melhor 
- mais humano e fraterno. Depen-
de de nós e somente de nós. Quem 
não conhece a frase: “Deus ajuda a 
quem cedo madruga”? Então... Tudo 
começa com um objetivo. Você tem 
que saber aonde quer chegar. Caso 
não tenha descoberto ainda, reflita 
sobre o assunto. A vida é forma-
da por objetivos. A criança não vê 
a hora de ir à escola; o jovem fica 
ansioso para dirigir o seu próprio 
carro; o casal deseja ardentemente 
receber a dádiva do primeiro filho... 
Porém, uma vez alcançada a meta, 
passa a ser necessária outra que nos 
impulsione para frente. Nesse pon-
to residem as grandes dificuldades 
da maioria: para onde se dirigir?; 
qual a jornada a ser empreendida?; 
qual o momento certo para começar 
a agir? Bem, a hora de agir é sempre 
agora!

Mas como ter entusiasmo, se não 
sabemos para quê? De nada adianta 
a pessoa ficar feliz quando alcançar 
algo que desejava havia muito tem-
po se, no instante seguinte, o medo 
de perder tomar conta do seu ínti-
mo. Assim, defina o que você dese-
ja; o que quer fazer para ser útil a 
sua família e aos semelhantes. Peça 
ajuda aos céus. Ore. “Pedi e recebe-
reis”. Resumindo: 1) Defina o que 
deseja construir; 2) Aja agora; 3) En-
frente com coragem os desafios; 4) 
Sorria; e 5) Seja feliz.

Entusiasmo é a 
manifestação 
interior de Deus 

PONTO
DE VISTA

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

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

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

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

VENDE VENDE VENDE LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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

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

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

R$380.000 REF 20

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

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

SOBRADOS

CASAS

TERRENOS

CASAS P/ RENDA JD LENIZE
Terreno 482 M² com 4 casas 
de  3 comodos  e wc, ótima 

localização R$ 320.000 Aceita 
apartamento, REF 02

2 CASAS PIMENTAS
Terreno 10x25, 3 Cômodos e 

6 Cômodos R$ 250.000 
Aceita carro como parte de 

pagamento e imóvel de 
menor valor REF : DANIEL 

CASA PARA RENDA 
NORMANDIA

Terreno 10x25 com 03 casas 
no quintal tudo separado, 

entrada individual R$250.000 
REF 20  

CASA ITANHAÉM
 (Vende ou Troca)

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

REF: DANIEL. 

TERRENOS

APARTAMENTOS

CASA PROX TABOÃO
3 Dorm (1 suite), sala, 

cozinha, 2 banheiros, A. 
serviço, churrasqueira, forno 

e fogão a lenha, garagem, 
ótimo acabamento 

R$230.000 aceita imóvel 
maior valor REF 02

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

APTO AV GUARULHOS
47 M²  2 quartos, sala, 

cozinha, banheiro e 
lavanderia OBS: cozinha e 

quarto do casal moveis 
planejados R$245.000 

REF 03 

APTO MACEDO
Próximo a Av Tiradentes, 2 

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

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

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

pagamento REF 02

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

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

INDUSTRIAIS

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

GALPÃO BONSUCESSO
TERRENO 2.250 M² A/C 

1.200 M² R$2.500.000,00

GALPÃO COM RENDA 
4.000 M² terreno, 4.300 M² 

de AC Consulte-nos 
REF: DANIEL

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

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

R$1.600 Ref 02

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

serviço, garagem R$950.00 
condominio incluso Ref 02

ALUGA SALÃO P/ 
CONVENIENCIA

Em posto de gasolina 100 m² 
Otima localização REF 02

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

ref 20 

SALÃO P/ CABELEREIRO 
BELA VISTA

Rua  movimentada ,R$650,00 
REF 20

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

REF :DANIEL

GALPÃO PRÓX ÁO 
AEROPORTO

Galpão com elevador de carga 
1.000 m² consulte-nos 

REF:DANIEL.

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

PRÉDIO COMERCIAL 
(BOM CLIMA)

 3 andares , Ótimo 
acabamento 240M², R$ 

2000,00 REf: 02

SALÃO  BELA VISTA
 Salão 200M² na  Avenida  R$ 

3500,00, REF: 02

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

125,000 REF: Daniel

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

REF : 20

CASA NORMANDIA
1 quarto, sala, coz, WC e 

lavanderia R$600,00 Ref 20 

CHACARA MAIRIPORÃ
A 20 minutos de Guarulhos 

1500 m², casa com 2 dorms, 
sala, cozinha, a. serviço, 2 

banheiros, água, luz, telefone 
e lago nos fundos ótima 
localização R$150.000 

REF 02

CHÁCARA  SANTOS 
DUMONT 

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

Ac Auto REF: DANIEL.
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A gastronomia de qualidade invadindo os bairros da cidade
FOTOS: DIVULGAÇÃO

SERGINHO FREITAS - Quando 
pensamos em restaurantes e 
bares gastronômicos a ave-
nida Paulo Faccini e a rua 
Tapajós são as primeiras que 
vem à cabeça não é mesmo? 
Mas uma onda nos bairros 
da cidade vem modificando, 
e muito, o circuito com aten-
dimento no local e, principal-
mente, via entrega em casa, 
os chamados delivery.

E como sou curioso, re-
solvi passar o dia e conhecer 
o funcionamento do Koun 
Sushi e Yakisoba, (facebook.
com/koundelivery), que fica 
no bairro da Vila Moreira. 
Cheguei cedo para entender 
como funciona desde o rece-
bimento dos ingredientes à 
entrega dos pedidos.

O gerente e sushiman 
Rafael Bispo me mostrou, e 

deixou provar, praticamente 
tudo que eles oferecem. Nota 
máxima para o yakisoba, por 
sinal é um dos pedidos que 
mais saem, e para o hot roll 
que, de verdade, foi o melhor 
que experimentei até hoje.

“Quando começamos tí-
nhamos em mente atender 
os clientes com pratos de qua-
lidade e com preço bacana. 
Nos últimos anos a comida 
japonesa foi muito divulga-
da e a quantidade de restau-
rantes com salão aumentou 
demais. Quase uma casa por 
quarteirão. Já para entregas 
em casa, eram poucos e com 
preços próximos aos dos res-
taurantes com salão. O Koun 
veio para atender este público 
que prefere o conforto de casa 
mas com uma comida de qua-
lidade”, explicou Bispo.

Outro ponto que cha-
mou minha atenção é que 
os aplicativos de delivery 
como Ifood e Uber Eats são 

muito utilizados, mas as li-
gações para o telefone fixo e 
o WhatsApp não param um 
minuto. “Os aplicativos são 
importantíssimos nos dias 
de hoje. Mas como criamos 
uma clientela fixa, a maioria 
já virou até amigos. Alguns 
clientes nós já reconhece-
mos a voz e chamamos pelo 
nome”, revelou Bispo.

Já no final do expediente, 
em um bate papo descontra-
ído com um dos sócios, des-

cobri, e NÃO PROMETI SE-
GREDO, uma novidade para 
o mês de agosto. O Koun está 
trazendo para a cidade o pas-
tel asiático. Serão nove tipos 
de massas com sabores de 
pimenta, ervas finas, parme-
são, alho, bacon, calabresa, 
integral, morango, chocolate 
e claro, a tradicional. 

Mas o restinho desta his-
tória eu conto para vocês as-
sim que começar a venda. Um 
abraço e até semana que vem!
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ÁRIES: Estará mais prazeroso através deste dia. Possuirá 
grandes obstáculos para atingir os indivíduos que são 
diferentes de você principalmente pelo gênero.

TOURO: É recomendado afastar-se do soberbo desejo 
material para que evolua no campo emocional e centre-
-se nos aspectos emocionais. 

GÊMEOS: A potência que carrega estará mais vívida 
e com isso você exporá um maior know-how para 
desenvolver-se. 

CÂNCER: Cintilará uma forte chama da afeição no 
decurso de hoje. As perspectivas amorosas estarão bem 
evidenciadas.

LEÃO: Você terá uma generosa ação advinda do nosso 
astro rei para com este seu signo. Evidenciará o seu 
genuíno predomínio do bom humor.

VIRGEM: A Lua restituirá a influir na sua feição mais 
disciplinada. Já Mercúrio constituirá a sua capacidade de 
modificar-se no máximo das suas possibilidades.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

MEC
IG

CURSODEAGU
A

ULTRAPASSAR
CAROLDTRD

SE
TALERGIA

SAR
ASOMR

VISCOSEIPE
FABDOCES
ISSE

RESIP
CANOATIRO

BANALNRON
TSERIALS

TOMATESIRA
ROLOSEOV
IA

RADECOTE
CORRECIONAL

(?) Grael,
iatista

brasileiro

Rogério
Duprat,
maestro
brasileiro

Possível
reação à
picada de
insetos

Peroba-
amarela
(bras.)

Molusco
produtor

de pérolas

Embarca-
ção do

ribeirinho 
amazônico
Diz-se da
linguagem
sem her-
metismos

Disparo
de arma
de fogo

Americano
descen-
dente de
japonês

Oscar
Niemeyer:
projetou o
MAC (RJ)

Frutos ver-
melhos que
são a base
do ketchup

Indicação
da carta
de nave-

gação
Princípio
do funcio-
namento
do sonar

Sereia do
Folclore

brasileiro

Um dos 7
pecados
capitais
(Catol.)

A pena
para pe-
quenos
delitos

Detalhe
ousado de
vestidos

Imaginação
criadora

Exigência feita ao novo tutor do
animal resgatado por protetores

Trabalhador das
lavras diamantinas

Juízo
falso

Lima, em
relação

aos Jogos Pan-
americanos de 2019

Local de
filmagem

(ing.)

(?) Castro,
atriz de

''Órfãos da 
Terra'' (TV) 

Ardis (fam.)
O treino que define a
posição do grid de

largada na F1

Iguarias 
servidas na
sobremesa

Época

Relativo a
sequência

Residir

Actínio
(símbolo)
Colocar til
na palavra

Exceder o
limite de

Rio

Que está
fora de
moda

O ângulo
com 188º

(Mat.)

101, em
romanos
Todas as
criaturas

Perfume
(poét.)
Daniel

Craig, ator

(?) Marino,
país da
Europa

Tecido
de seda
artificial
A 6a letra

Fileiras; renques

3/set. 4/lars. 5/banal — estro. 6/nissei. 10/garimpeiro. 11/correcional.

LIBRA: O nosso quarto planeta fará com que meditar lhe 
deixe menos vulnerável. Já sem Saturno as coisas podem 
favorecer um lado mais benévolo e humanitário. 

ESCORPIÃO: Existirá muitas disfunções para você emitir 
muito do seu entusiasmo. A fadiga irá gerar uma potente 
exaustão das suas forças.

SAGITÁRIO: Você estará mais amparado no momento 
para operar fortemente diante das pedras que aparece-
rão no seu caminho.

CAPRICÓRNIO: A autenticidade no sentido astrológico 
irá valorizar o seu lado mais despojado. Não receberá 
ajuda do seu planeta em exaltação nesta jornada.

AQUÁRIO: As agradáveis ponderações que você faz 
serão pontos chave do seu dia. A necessidade de arrancar 
o melhor dos espinhos deve ser enaltecida por você.

PEIXES: Condutas desacertadas dirigem-se para macular 
uma proba trajetória. Não pronuncie qualquer coisa sem 
ao menos realizar alguma profunda cogitação. 

HORÓSCOPO

FOTO: STEFANO MARTINI

DA REDAÇÃO - Um show espe-
cial, focado no soul/funk do 
final dos anos 70 e início dos 
anos 80. Em síntese, esta é a 
proposta do projeto “Baile do 
Flashback”, que o cantor, com-
positor e multi-instrumentis-
ta Ed Motta levará ao palco do 
Teatro do Sesc Guarulhos. A 
apresentação única ocorre no 
sábado (20), a partir das 20h.

O Baile Do Flashback é 
um projeto que surgiu da 
curiosidade de Ed Motta em 
escutar sua voz em clássi-
cos recentes da música. Des-
ta maneira, o repertório do 
show será repleto de temas 
conhecidos do público, que 
tocam até hoje nas rádios 
segmentadas, casos de BB&Q 
Band, McFadden & Whitehe-
ad, Shalamar etc.

Acompanhado por Michel 

Ed Motta apresenta o projeto ‘Baile do 
Flashback’ em show único no Sesc Guarulhos

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

Serviço:
Dia: sábado (20), às 20h
Ingressos: R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, 
aposentados e pessoas com deficiência); R$ 6 (credencial plena: trabalhador do comércio 
de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).
Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200 – Jardim Flor do Campo
Telefone: (11) 2475-5550

Limma (teclados), Cléverson 
Silva (bateria), Fernando Rosa 
(baixo) e Thiago Arruda (gui-
tarra), Ed Motta interpretará 
canções como I Know I Never 
Love This Way Again (Dione 
Warwick), Celebration (Kool 
and The Gang), Mornin’ (Al 
Jarreau), Let’s Stay Together 
(Al Green) e Take Me Now 
(David Gates).

Não faltarão também clás-
sicos de seu repertório como 
Colombina, Fora da Lei, Ven-
daval, Tem Espaço na Van, 
Manoel, entre outras. “Eu me 
divirto muito cantando essas 
músicas que cresci escutando 
por onde passava, esse era o 
repertório popular da minha 
infância e adolescência”, re-
lembra Ed Motta.
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SAÚDE

PUBLICIDADE LEGAL

PUBL. 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

CLASSIFICADOS

APTO -PRÓX. 
CARREFOUR 
R$ 165 Mil (vago)  2 - 
dorms, sala, coz, 1 vaga, 
elevador, portaria 24 
horas - aceita finan/ FGTS   
94766-8524
APTO. LINDO 
Todo planejado - próx 
shopping Maia.  2 dormts, 
sala 2 ambos, coz, 1 
vaga cob., elevador, Port 
24 horas. R$ 65.Mil  de 
entrada + parcelas de R$ 
1.600.00   F.:  94766-8524

VILA SÃO  JORGE 
Salão Comercial 125 m² c/ 
mezanino. SALÃO NOVO ! 
F.: 97959-4649
SALA COMERCIAL 
Ótima, reformada. Em 
frente a Faculdade de 
Medicina. R$ 630, dir. c/ 
propr. 99901-6804

APTO.COND. MORADAS 
DA CALIFORNIA   
Atrás do Carrefour Centro 
- Macedo, 3 dorm. , 1 suite 
, sl c/ 2 ambt.,  coz.,  WC, 
lavand.  Area 75m².  1 vg. 
a. lazer. acad., brinqu., 
playground. Ac. Financ. e 
permuta c/imóvel (-) valor. 
Ac. FGTS -  Valor 320 Mil - 
Ref 02  Whats 98121-5581
APTO.PRÓX. DO MC 
DONALD´S  
Campos de Gopouva - 2 
dorm. , sl c/ 2 amb. ,  coz., 
WC ,  area de serviço, 
1 vaga, area de lazer : 
quadra, portaria 24 hr - Ac. 
financ./ FGTS Valor  210Mil  
- Ref 03 Whats 98121-5581
APTO. PARK SAN DIEGO 
Próx. da Av. Guarulhos 
- Ponte grande . 2 dorm. 
,  sl , coz ,  WC, 1 vg., a. 
de lazer. slão  festa , pisc., 
churrasq. , port. 24 hr, 
playground . Ac. financ./ 
FGTS - Valor 180Mil - Ref 
04 Whats 98121-5581
SALÃO COMERCIAL 
Jd. Pres. Dutra,125Mts².
doc ok.40.Mil,  sinal + 
parcelas, ac. caminhonete 
2279-8345
SHOPPING MAIA 
2 Dorms. c/ terraço Grill, 
Vaga. mensais R$799,90. 
Sem Entrada. (11) 2626-
1969 Whats.

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.

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

A EMPRESA
JVD COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS 
EIRELI, SOLICITA O 
COMPARECIMETO 

DO SRº LUZENILDO 
DE SOUSA BRITO 
PARA RETIRADA  

DO DOCUMENTO 
(CARTEIRA 

PROFISSIONAL ) 
DEIXADA EM 

NOSSO ESCRITÓRIO 
APÓS ENTREVISTA.  

COMUNICADO

EDITAL para CONHECIMENTO de TERCEIROS INTERESSADOS
DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO

Prazo: 10 (dez) dias. Proc. nº 1014956-26.2014.8.26.0224.
O Dr. RODRIGO TELLINI DE AGUIRRE CAMARGO, MM Juiz de 
Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER a 
todos, principalmente Terceiros Interessados na lide, quanto ao 
presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possam, que por este Juízo tramitam autos de ação de DESAPRO-
PRIAÇÃO ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GUARULHOS em face de 
ADRIATICA ESTABELECIMENTO MECÃNICO LTDA - ME, tendo por 
objeto a desapropriação de duas áreas situadas na Avenida 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, sem número, bairro de 
Bonsucesso, com cadastros e inscrições municipais IC nº 
092.83.53.1651.000.00 e nº 092.83.53.0001.000.00, neste 
Município e Comarca de Guarulhos, matrículas nº 92.731 e 
92.732, ambas do 1º Cartório de Registro de Imóveis de 
Guarulhos; áreas declaradas de utilidade pública para readequa-
ção viária, e cuja obra já se concretizou, tendo o expropriante 
depositado valor provisório e inicial a título de indenização 
prévia. Tendo já autorizado e devidamente levantado 80% do 
valor depositado, a expropriada pleiteia, através do seu 
procurador, Dr. Márcio Mourched, OAB/SP 209.596-SP, o 
levantamento do saldo remanescente do "quantum" depositado, 
acrescido de juros e demais acréscimos legais, razão pela qual 
expede-se o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, a contar 
da publicação para conhecimento e manifestação de terceiros 
interessados, tudo em cumprimento ao disposto no artigo 34 do 
Decreto-Lei 3365/41.

EDITAL

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

EMPREGO

Contrata-se

AUX. ESCRITÓRIO/ AUX. 
FISCAL 
Rua Da Fortuna, 524 - 
Macedo Fs. 4966-0904/ 
94972-0927 Zap.
VENDEDORA 
com exp. Ind Guarulhos  
Fixo, comissão, cesta 
basica, VT  Curriculos para 
etiquetasselecao@uol.
com.br

APTO. PROX. 
CARREFOUR 
R$ 165.000 (vago)   2 
dorms, sala, coz, 1 vg, 
elev., port. 24hrs.Ac.finan/ 
FGTS   94766-8524
PRES. DUTRA 10X25 
Casa simples c/ escritura 
210.Mil.F.:  96957-3668
10X25 URGENTE 
Itaqua -. Pq Macedo. casa 
simples $ 68.Mil  ac. Carro. 
F. 96957-3668

ESPAÇO GANESHA 
A mais nova clínica de 
Guarulhos..c/as mais belas 
massagistas. F.: 93358-
0823 whats.
CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

há 48 anos

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

Sexta-feira, 19 de julho de 2019

MTST realiza manifestação para reivindicar área ocupada no São João
FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - O Movimen-
to dos Trabalhadores Sem Teto 
(MTST) promoveu ontem uma 
manifestação para reivindicar 
definitivamente a área ocupa-
da, no Jardim São João, que foi 
intitulada “Nova Vitória”. Os 
manifestantes se reuniram por 
volta das 12h na Praça Getúlio 
Vargas, no Centro e caminha-
ram em direção ao Paço Muni-
cipal, no Bom Clima.  

A área de 57 mil metros 
quadrados localizados na es-
trada Guarulhos-Nazaré, ao 
lado do Terminal Urbano São 
João, possui cerca de 1,8 mil 
famílias instaladas, de acordo 
com o movimento. O local é 
resultado de massa falida da 
antiga Viação Aérea São Paulo 
(Vasp). A companhia deixou 
de operar em 2005 e teve sua 
falência decretada pela Justiça 
de São Paulo em 2008.

Zelidio Barbosa Lima, co-

ordenador do movimento, 
acredita que a área deva ser 
entregue pela prefeitura às 
famílias. “A gente sabe que 
é uma massa falida. Já que 
a empresa responsável deve 
muitos impostos à prefeitura, 
porque não dar aquele local 
para as famílias morarem em 
definitivo como pagamento?”, 
questionou. Lima afirmou que 
novas pessoas não devem se 
instalarem no local, já que o 
restante é Área de Preservação 
Permanente (APP). 

Os guarulhenses que se 
manifestavam e, foram ouvi-
das pela reportagem, afirma-
ram não ter onde morar e, por 
isso, recorreram à moradia no 
Jardim São João. Entre elas 
está Eliane Evangelista da Sil-
va, de 43 anos, desempregada 
há dois meses, depois de ter 
sido demitida de uma pizzaria. 
“Na realidade eu estava com 

aluguel atrasado, não era regis-
trada e me despejaram. Eu não 
tirei quase nada da casa eu saí 
praticamente com a roupa do 
corpo”, contou. Eliane, mora 
no local com duas filhas de 23 
e 15 anos, além dos netos, de 
cinco meses e três anos. Ela é 
uma das cozinheiras que atua 
em uma cozinha improvisada 
na ocupação. A maioria dos 
alimentos é doada. 

No final da tarde, os re-
presentantes foram recebidos 
pelo diretor do Departamen-
to de Acompanhamento de 
Ocupação Irregular (Dacoi) da 
Secretaria de Justiça, Walde-
mar Tenório, e pelo secretário 
adjunto de Governo, Gustavo 
Sartori. Na ocasião, Tenório 
reforçou a disposição da admi-
nistração pública em buscar as 
soluções cabíveis para oferecer 
auxílio às famílias ocupantes. 
“Este governo está aqui para 

dialogar e apoiá-los com o 
que está ao alcance de nossas 
equipes e incumbências. Nes-
sa situação, a prefeitura pode 
cobrar do proprietário que cui-
de da área e cumpra com suas 
obrigações fiscais e perante a 
lei”, explicou.

De acordo com a prefeitura, 
a reunião iniciou estudos de 

melhorias para avançar com 
as reivindicações do movimen-
to. “No que a prefeitura puder 
ajudar, dentro da legalidade e 
deveres municipais, para que 
as famílias não fiquem desam-
paradas, seremos parceiros. Va-
mos buscar as soluções juntos, 
só assim daremos um passo à 
frente”, afirma Sartori.
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