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presidente do Supremo Tribunal FederalBovespa

Especial Pág. 8-9

STF veta transferência de Lula 
de Curitiba para prisão em SP
Justiça Federal havia autorizado a mudança do ex-presidente, que cumpre pena desde abril do ano passado, para o presídio 
paulista de Tremembé; Lula deve ficar no Paraná até julgamento do habeas corpus de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro Pág. 12
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Guarulhos registrou um 
feminicídio a cada dois 

meses neste ano
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Restaurantes Populares 
terão cardápio especial 

nesta sexta-feira
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Número de multas aplicadas por 
atraso de ônibus intermunicipais 

cresce quase 30%
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Câmara aprova reforma da Previdência sem alterações Pág. 12

Proposta foi enviada em fevereiro e é defendida como uma das principais formas de recuperar as contas públicas; medida seguirá para o Senado 
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INVERNO - E aos poucos o frio do inverno vai cedendo e o Sol voltou a aquecer a população
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O Notícias Populares, o NP, 
jornal que tinha a fama de ser 
a publicação mais escrachada 
do Brasil em sua época, ainda 
nos anos 1900, trazia sempre 
uma notícia de Guarulhos na 
primeira página. Não havia 
exceção: era sempre notícia 
de crime. Era um dos jornais 
do grupo Folha, que além da 
Folha de São Paulo e do NP, 
publicava também a Folha da 
Tarde, e a Última Hora. Na Úl-
tima Hora trabalhava um co-
lega nosso aqui de Guarulhos, 
Ademir Malavasi. Ademir era 
editor de primeira página, 
responsável pela manchete 
principal da publicação que 
nos anos setenta ainda era di-
rigida por Samuel Wainer, um 
dos maiores jornalistas que o 
Brasil conheceu, cassado pelo 
golpe de 64.

Ademir Malavasi era tam-
bém um dos editores princi-
pais do Guaru-News, nome 
da Folha Metropolitana quan-
do ainda circulava uma vez 
por semana, na época.  

A gente costumava dizer 
que Notícias Populares era 
tão escandaloso na cober-
tura policial que, se torcido, 
saía sangue.

Lugar Violento
Um dos fotógrafos mais 

atuantes do jornal também 
morava em Guarulhos, Milton 
Soares. O trabalho de Milton 
era percorrer as delegacias 
todos os dias fotografando 
suspeitos presos e encami-
nhando as fotos junto com os 
boletins de ocorrência para a 
redação do NP, cujos redato-

res se encarregavam do texto 
da história, sempre carregan-
do nas tintas. As fotos ganha-
vam sempre a capa do jornal. 
Era o “jornalismo popular” 
que se fazia em Guarulhos.

Outro detalhe: Milton So-
ares mandava seu material 
também para o radialista Gil 
Gomes. As histórias, assim, 
ganhavam a mídia de forma 
sensacionalista, pois Gil Go-
mes era ainda mais radical 
que os redatores do NP.

Foi fatal: Guarulhos ga-
nhou fama em todo o es-
tado como um dos lugares 
mais violentos do Brasil. Tal-
vez no Brasil.

Lembrei de tudo isso ao ler 
a manchete desta Folha em 
sua edição de ontem (“Gua-
rulhos é a Segunda Cidade 
mais Violenta do Estado de 
SP”). A média de homicídios, 
quase vinte por grupo de 100 
mil habitantes, no entanto, 
não é resultado de exageros 
dos meios de comunicação. 
É levantamento do Atlas da 
Violência com números do 
ano de 2017. Com 1.349.113 
habitantes, dados do último 
censo, foram 197 homicídios, 
mais 67 mortes consideradas 
“homicídios ocultos”, quando 
não há uma palavra final so-
bre a causa da morte.

Com tais números é certo 
que vivemos aqui uma situa-
ção bem pior do que aquela 
do tempo de Gil Gomes e 
Milton Soares. No fim, a cida-
de não precisa mais dos dois 
para figurar nas manchetes. 
O mega roubo das barras de 
ouro em Cumbica fala por si.

RETICÊNCIAS

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

muito em zeladoria. A ordem é deixar a 
cidade com sensação de bem cuidada. 
Sim, tem a ver com as eleições em 4 de 
outubro de 2020…

Teoria da Conspiração?
Pessoas ligadas à subsecretária 

Cláudia Papotto (Assistência Social) 
relatam que ela estaria sendo perse-
guida desde que foi cotada para vice 
do Guti em 2020…

Ecos do passado
Se o prefeito Guti (PSB) se aproximar 

do clã Rifai, terá dois vereadores des-
contentes: Eduardo Soltur (PSB) e Paulo 
Roberto (PP)...

Vai que emplaca!
O presidente do SindiLotação, Cícero 

Mossoró, foi convidado pelo presidente 
do PMN, José Miguel, para ser o candi-
dato a prefeito do partido. Mossoró fi-
cou de pensar...

Acredite se quiser
Semana passada a prefeiturável tu-

cana Fran Corrêa embarcou num ônibus 
do Centro até o Pimentas. A bordo, era 
apresentada por assessores aos passa-
geiros. E desembestava a conversar...
Sobre a Prefeitura, claro!...

Estilo despretensioso
Caciques do PDT deixam claro que o 

líder máximo - e prefeiturável para 2020 
- do partido em Guarulhos é o deputa-
do estadual Márcio Nakashima. Ele, mo-
desto, diz que está concentrado em seu 
mandato e que a legenda está aberta 
para quem quiser se filiar…

Estilo blasé
O deputado estadual Márcio Nakashi-

ma (PDT) continua indiferente em rela-
ção ao prefeito Guti (PSB). Não o critica, 
mas também não o elogia…

Alguém conhece?
O jornalista Wanderley Figueiredo 

- sim, o sobrinho do saudoso prefeito 
Thomeu - anda dizendo por aí que o 
próximo presidente do PSL bolsonarista 
será alguém de prenome Marcos…

Operação embelezamento
O prefeito Guti (PSB) vai investir 
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Um feminicídio aconteceu a 
cada dois meses em Guarulhos

LUCY TAMBORINO - Frente a 13 
anos da Lei Maria da Penha, 
completados ontem, Guaru-
lhos registou, em média, um 
feminicídio a cada dois me-
ses neste primeiro semestre. 
Ao todo foram três mulheres 
que morreram, pelo motivo de 
pertencerem a esse sexo. Esse 
é o grau máximo da violência. 
Ainda em todo ano passado, 
foram registrados cerca 2,4 
mil casos de lesão corporal e 
maus tratos contra mulheres. 
Em 2017, foram 2.369 casos.  

Um dos mecanismos que 
tenta evitar a progressão 

da violência são as medidas 
protetivas. Concedidas pela 
justiça, as medidas na cidade 
aumentaram 116% em 2018. 
Em todo ano passado foram 
concedidas 820 medidas pro-
tetivas, cerca de duas por dia, 
contra 378 em 2017. O núme-
ro mais do que dobrou de um 
ano para o outro.

A lei vem justamente para 
evitar que as agressões evolu-
am para um feminicídio. Se-
gundo especialistas, ela foi um 
avanço no sentido jurídico e 
é fundamental para combater 
a violência doméstica. Porém, 
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mesmo com essa iniciativa, 
este é um problema que preci-
sa ser enfrentado pelos gover-
nos, que precisam aprimorar 
seus mecanismos.   

Em Guarulhos está sendo 
pleiteado a instalação de uma 
Delegacia de Polícia de Defesa 
da Mulher (DDM) no bairro do 
Pimentas. A instalação foi so-
licitada ao governo do estado, 
tendo em vista de o mapa da 
violência apresentar elevados 
índices de crimes na região.

 Ainda este ano a prefeitura 
pretende criar uma Casa-Abri-
go de Acolhimento Provisório 
para mulheres em situação de 
violência, doméstica ou fami-
liar e, risco de morte ou amea-
ças. A medida é uma resposta 
do Tribunal de Justiça (TJ-SP) 
a Defensoria Pública de São 
Paulo. Na decisão, a Justiça 
condenou Guarulhos a imple-
mentar o instrumento na cida-
de.  O prazo máximo para que 
isso de fato aconteça é de 180 
dias contados a partir da pró-
xima Lei Orçamentária Anual 
(LOA).

LUCY TAMBORINO - Cerca de 
31% dos projetos de lei que 
serão votados hoje na Câ-
mara se referem a alteração 
de nomes de ruas ou praças 
ainda sem nomenclatura. 
O fato pode ser visto com 
bons olhos por aqueles que 
sonham em morar enfim 
numa rua identificada, mas 
com estranheza pelo alto 
percentual frente a tantos 
problemas em Guarulhos. 

De 13 projetos que deverão 
ser votados, quatro são apenas 
alterações de ruas ou praças. 
Além dos quatro, apenas um, 
o que institui em Guarulhos 

LUCY TAMBORINO - Um total de 
389 bebês já foi beneficiado 
pelo Banco de Leite Huma-
no de Guarulhos (BLH), com 
229 litros que são fruto de 
doações. Os dados são do pri-
meiro semestre deste ano. 

Este leite do BLH au-
xilia na recuperação dos 
bebês prematuros ou com 
graves problemas de saú-
de, cujas mães estejam 
impedidas de amamentar 
em decorrência de alguma 
patologia. O produto atu-
almente é encaminhado 
nas Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) neonatais 
da maternidade Jesus José 
e Maria, em Guarulhos, e a 
Santa Casa de Suzano. 

As mães que amamen-
tam e têm interesse em doar 
o volume excedente devem 
entrar em contato com o 

LUCY TAMBORINO - O número de 
casamentos homoafetivos em 
cartórios caiu quase 70% nestes 
primeiros sete meses deste ano 
em Guarulhos. Os dados são da 
Associação dos Registradores 
de Pessoas Naturais do Estado 
de São Paulo (Arpen-SP).

Segundo o levantamento, 
de 57 casamentos deste tipo em 
cartórios no ano passado, neste 
ano foram registrados apenas 
18. Em 2017, os números tam-
bém foram superiores com 56 
casamentos registrados no pe-
ríodo. No Brasil foram mais de 
400 mil uniões em 2019.

A união civil entre pessoas 
do mesmo sexo foi considera-
da legal pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF) em maio de 
2011. Ainda em 2013, o Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) 
publicou uma resolução auto-

Mais de 30% dos projetos de lei pautados 
para votação alteram nomenclatura de rua

Quase 400 bebês foram beneficiados 
com pelo banco de leite na cidadeCasamentos homoafetivos caem quase 70% no município

a “Semana Viva Mamonas 
Assassinas” possuía parecer 
ontem. Ao todo, oito projetos 
pautados na Ordem do Dia, 
não devem ser votados por 
não possuírem decisão das 
comissões técnicas perma-
nentes da Casa de Leis. 

Já o Grande Expediente 
possui sete itens. Entre es-
tes estão três projetos de leis 
para ser deliberados que tra-
tam apenas de alterações de 
nomenclatura. Um institui 
um nome de uma rua, outro 
de um viaduto e ainda de 
um Centro Educacional Uni-
ficado (CEU).

BLH, pelo telefone 2408- 
4991, para receber todas as 
orientações necessárias. O 
banco funciona de segunda-
-feira a sexta-feira, das 7h às 
17h, na Travessa Orsi, 47, no 
Jardim das Hortências.

O aleitamento materno é 
a melhor fonte de nutrição 
infantil, sendo capaz de re-
duzir em 13% a mortalida-
de por causas evitáveis em 
crianças menores de cinco 
anos. O Ministério da Saúde 
recomenda que as crianças 
sejam amamentadas até os 
dois anos ou mais e de for-
ma exclusiva até o 6º mês 
de vida.  Segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), cerca de seis milhões 
de crianças são salvas a cada 
ano com o aumento das ta-
xas de amamentação exclu-
siva até o 6º mês de vida.

rizando os cartórios a regis-
trarem as uniões homoafeti-
vas. África do Sul, Alemanha, 
Argentina, Austrália, Bélgica, 
Estados Unidos, Holanda são 
outros países onde os casa-
mentos são permitidos. 

Se em cerca de 50 países 
os homossexuais e bissexuais 
já podem ter suas relações re-
conhecidas legalmente, em 

quase 70 ter relacionamentos 
assim ainda é considerado 
crime.  A lista inclui nações 
que preveem pena de morte e 
prisão perpétua para homosse-
xuais, como o Sudão, a Arábia 
Saudita, o Irã e Paquistão. Os 
dados são da Associação In-
ternacional de Gays, Lésbicas 
Bissexuais, Transgêneros e In-
tersexuais (Ilga).
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DE OUTRO MUNDO

SMOKED FIRE
Pão negro com 200g do nosso burger

com blend da casa e molho BBQ da casa,
aioli, rúcula, provolone, catupiry original,

alho, bacon, couve crispy e
um surpreendente

defumado de macieira

RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h  ·  TERÇA: 12h AS 23h
QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.
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Cresceu quase 30% o número de multas por atraso dos ônibus intermunicipais
LUCY TAMBORINO - Problema 
constante e alvo de reclama-
ção de usuários dos ônibus 
intermunicipais, o atraso dos 
coletivos gerou quase 30% a 
mais de multas aplicadas em 
2019. Os dados são do primei-
ro semestre deste ano e in-
cluem além de Guarulhos, os 

municípios de Arujá, Mairipo-
rã e Santa Isabel que têm suas 
linhas operadas pelo Consór-
cio Internorte.  

De acordo com os dados 
da Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos (EMTU), 
no primeiro semestre deste 
ano foram 86 multas, contra 

FOTOS: LUCY TAMBORINO

67 aplicadas em igual período 
do ano passado. No semestre 
de cada ano cerca de 1,1 mi-
lhão de viagens foram realiza-
das. Já em todo o ano passado, 
foram emitidas 125 multas, o 
que equivale a uma multa a 
cada 17,6 mil viagens. 

A EMTU garantiu ainda 
realizar fiscalizações regula-
res nas linhas de ônibus in-
termunicipais para verificar 
o cumprimento da tabela ho-
rária pelas permissionárias e 
concessionárias que operam 
na Região Metropolitana 
de São Paulo. Sendo que, se 
houver irregularidades, na 
operação da linha em desa-
cordo com a Ordem de Servi-

DA REDAÇÃO - Frente ao Dia 
Mundial do Pedestre, ce-
lebrado hoje, as mortes de 
pedestres decorrentes de aci-
dente de trânsito caíram 34% 
neste primeiro semestre em 

Número de pedestres mortos em acidentes de 
trânsito apresenta queda de 34% na cidade

Guarulhos. Os óbitos saíram 
de 29 casos no ano passado, 
para 19 neste ano. Os dados 
são do Sistema de Informa-
ções Gerenciais de Acidentes 
de Trânsito do Estado de São 
Paulo (Infosiga-SP).  

Para comemorar a data a 
prefeitura, por meio da Es-
cola Pública de Trânsito da 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU), 
realiza durante toda a sema-
na ações educativas alusivas 
à segurança do pedestre no 
trânsito das grandes cidades.

Hoje, das 6h às 10h, na 
passarela da rodovia Presi-
dente Dutra em frente ao In-
ternacional Shopping, deve 
acontecer uma ação que pre-

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 ao Sr. FLAVIO EDUARDO DA SILVA, brasileiro, 

vendedor, RG. n.27.988.952-5-SSP/SP, CPF/MF n.279865158-13, e sua mulher TATIANE DOS SANTOS DIAS, brasileira, 
assistente administrativa, RG. n.35204360-SSP/SP, CPF/MF n.340686158-02, casados pelo regime da comunhão parcial de 
bens, posteriormente à 27/12/1.977, residentes na Rua Monsenhor Arruda Cmara, n. 286, Vila Ede, em São Paulo, que 
atendendo ao requerido por BANCO BRADESCO S/A., (prenotado sob n. 334.255) 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.9, na matrícula n.80.387, desta serventia, pela qual FLAVIO EDUARDO DA SILVA e TATIANE DOS SANTOS DIAS, 
transmitiram-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Av. Rotary, n. 680, Apto n.13, Torre 3, Edifício Solaris, 
Bem Viver Condomínio Clube, Vila das Bandeiras. Com o intuito de proceder à intimação pessoal dos devedores, foram 
efetuadas diligências nos seguintes endereços: a-) Av. Rotary, n. 680, Apto n.13, Torre 3, Edifício Solaris, Bem Viver Condomínio 
Clube, Vila das Bandeiras, Guarulhos/SP, CEP: 07042-000 (no próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo o 
escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: os destinatários mudaram-se do endereço indicado, há 
mais ou menos dois anos, para local incerto e não sabido, conforme informações prestadas pela Sra. Claudinéia Assis Fehr, que 
se apresentou como porteira do condomínio (certidões de fls. 69 e 80); b-) Rua Monsenhor Arruda Câmara, n. 286, Vila Ede, São 
Paulo/SP- CEP: 02203-020 (no endereço dos devedores constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador do 9º 
RTD DA COMARCA DE SÃO PAULO, certificado que os destinatários não foram encontrados no endereço indicado (certidões 
de fls. 174, 186, 282 e 315); c-) Rua Rahal, n. 138, Apto n.07, Jardim Santa Mena, Guarulhos/SP- CEP: 07097-020, tendo o 
escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: os destinatários mudaram-se do endereço indicado, há 
mais ou menos três anos, para local incerto e não sabido, conforme informações prestadas pela Sra. Adriana Marques, que se 
apresentou como atual moradora do imóvel (certidões de fls. 261 e 271); d-) Rua Pedra Sabão, n. 378, Apto n. 103, Bloco 2, 
Dijon, Vila Guilherme, São Paulo/SP- CEP: 02066-120 (no endereço indicado pela parte), tendo o escrevente notificador do 9º 
RTD DA COMARCA DE SÃO PAULO, certificado haver obtido informações no local que: os destinatários são desconhecidos no 
endereço indicado, conforme informações prestadas pelo Sr. Gildelan de Almeida Paiva, que se apresentou como zelador 
(certidões de fls. 240 e 251); e-) Rua Pedra Sabão, n. 450, Apto n. 1030, Bloco 2, Vila Guilherme, São Paulo/SP- CEP: 02066-120 
(no endereço indicado pela parte), tendo o escrevente notificador do 9º RTD DA COMARCA DE SÃO PAULO, certificado haver 
obtido informações no local que os destinatários são desconhecidos no endereço indicado e que, o número do apartamento 1030 
não existe, conforme informações prestadas pelo Sr. Gildelan de Almeida Paiva, que se apresentou como zelador (certidões de 
fls. 218 e 229); f-) Rua Joaquim de Souza Pacheco Filho, n. 395, Vila Medeiros, São Paulo/SP- CEP: 02217-020 (no endereço 
indicado pela parte), tendo o escrevente notificador do 9º RTD DA COMARCA DE SÃO PAULO, certificado que os destinatários 
não foram encontrados no endereço indicado (certidões de fls. 293 e 304). Diante desse quadro, o credor exequente requereu a 
intimação por edital dos devedores: FLAVIO EDUARDO DA SILVA e TATIANE DOS SANTOS DIAS, com fundamento no §4º Art. 
26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei n. 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. 319, 320 e 321. Assim, pelo presente, ficam os 
referidos fiduciantes (FLAVIO EDUARDO DA SILVA e TATIANE DOS SANTOS DIAS), intimados 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, n.  157, Jardim São Paulo, 
Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitarem o seu débito para com o credor 
fiduciário e proprietário supra, que em 31/07/2019 perfazia o valor de R$ 19.002,33 (dezenove mil, dois reais e trinta e três 
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, 01 de agosto 
de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial 

BANCA DO MAIA
REVISTAS

NACIONAIS E 
IMPORTADAS

(11)2937-3954
9.8722-1034

DAS 6H ÀS 22H DIARIAMENTE

Av.Paulo Faccini, 2099
(Em frente ao Bosque Maia)

ACEITAMOS
CARTÕES DE 

DÉBITO E 
CRÉDITO

Pai, meu mestre, 
meu amigo,meu herói. 
Feliz dia dos Pais

ço Metropolitano a empresa 
operadora é autuada.

Os acompanhamentos pe-
los agentes fiscais também 
podem ser programados com 
base nas reclamações registra-
das nos canais de comunicação 

com os passageiros, como o site, 
por meio da ouvidoria, além da 
Central de Atendimento (0800 
724 0555). Sendo importante 
citar o número da linha e o ho-
rário em que os atrasos estão 
sendo identificados.

tende demonstrar a impor-
tância de uma travessia segu-
ra. À tarde, das 13h às 17h, 
a ação será repetida na Vila 
Galvão, na esquina das aveni-
das Sete de Setembro e Dona 
Eugênia Machado da Silva.

Dando sequência a pro-
gramação, amanhã a rua 
Tapajós, no Centro, será vi-
sitada. A ação acontecerá 
nos bares para alertar os fre-
quentadores sobre a Lei Seca 
e falar sobre a importância 
do pedestre no trânsito. Ain-
da na terça-feira (06) e ontem 
foram realizadas atividades 
lúdicas, nos três terminais 
do GRU Airport - Aeroporto 
Internacional de São Paulo, 
em Cumbica.

Pouco do lixo eletrônico é reciclado no município
LUCY TAMBORINO - Mesmo com os 20 Pontos de Entrega Voluntária espalhados por toda cidade, 
pouco do lixo eletrônico é reciclado em Guarulhos. Segundo o Departamento de Limpeza Urbana, 
a quantidade do material é tão reduzida, que a contabilização é incluída na categoria de resíduos 
secos recicláveis.

Há ainda outra alternativa: da Green Eletron. Que disponibiliza pontos de entrega em todo es-
tado. Os locais, que podem ser consultados pelo site, recebem notebooks, impressoras, eletrônicos 
de escritório, eletrônicos de pequeno porte, tablets e celulares, acessórios de informática, além de 
câmeras, cabos e carregadores, eletroportáteis, entre outros. A iniciativa sem fins lucrativos para 
receber aparelhos descartados pelos consumidores foi fundada em 2016 pela Associação Brasileira 
da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). A empresa, porém, não possui dados por cidade.
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Confira as melhores sugestões de presentes para o seu pai
Camisas Dudalina
Promoção Dia dos Pais, camisas Dudalina 
a partir de R$ 199,90 -  Empório Milão - 
Av. Paulo Faccini, 2181 - Macedo. Fone: 
2382-3970

Whisky
Whisky Chivas Regal 12 anos 1 Litro e 
Whisky Dewar’s 12 anos 1 Litro por ape-
nas R$ 109,90. *Oferta válida para Quita 
dia 08/08/2019.
Supermercado X - Whats 97485-4602

Tommy Hilfiger
Venha conferir as promoções da Tommy 
Hilfiger. Moda unissex. Fone 2485-1295 - 
Shopping Maia 3º Piso.

Promoção Hot Roll 
Peixe do Mineirinho na promoção por R$ 
14,90, compre 6 hot holl e ganhe mais 6.
R. Caiçara, 243 - Jardim Sao João. Fone 
2466-6090

Lascoste
Venha conferir as promoções da Lacoste. 
Moda unissex. Fone 2485-1132 - Shopping 
Maia 3º Piso.

Dolly
Refrigerante Dolly Sabores 2 Litros, exceto 
Cola e Citrus, por apenas R$ 2,69. *Oferta 
válida para Quita dia 08/08/2019.
Supermercado X - Whats 97485-4602

Itaipava
Cerveja Itaipava Pilsen Lata de 350 ml por 
apenas R$ 1,79. *Oferta válida para Quita 
dia 08/08/2019.
Supermercado X - Whats 97485-4602

Cardápio Especial 
No Dia dos Pais o Forno e Fogão oferece 
um cardápio especial por apenas R$ 39,90.
Av. Paulo Faccini, 1769 - Bosque Maia. 
Fone 4574-7463

Fragrance
Venha conferir as promoções de perfumes 
e cosméticos. Fone 2485-1265 - Shopping 
Maia 3º Piso.

Clear Men
Shampoo Clear Men por R$ 14,99 
Nova Farma - Loja 1 Centro - Av. Salgado 
Filho, 2544-  Fone 4803-9300/97656-7651
Loja 2 - Santa Mena - Av. Dr. Timóteo Pen-
teado, 1680 - Fone 4307-0688/97166-6878
Loja 3 - Cocaia - Av. Brigadeiro Faria Lima, 
1631 - Fone 2656-4249/99882-8034

Stella Artois
Cerveja Stella Artois Long Neck 275 ml 
por apenas R$ 2,99. *Oferta válida para 
Quita dia 08/08/2019.
Supermercado X - Whats 97485-4602

Forteviron
Promoção Forteviron 60 comprimidos por 
R$ 44,99. 
Nova Farma - Loja 1 Centro - Av. Salgado 
Filho, 2544-  Fone 4803-9300/97656-7651
Loja 2 - Santa Mena - Av. Dr. Timóteo Pen-
teado, 1680 - Fone 4307-0688/97166-6878
Loja 3 - Cocaia - Av. Brigadeiro Faria Lima, 
1631 - Fone 2656-4249/99882-8034

Avenida Paulo Faccini - 117 - Macedo - F: 2408-3834

Especial Dia dos PaisEspecial Dia dos Pais

 Rodízio completo com carnes 
nobres - buffet de saladas - frutos 

do mar - culinária japonesa - 
tábua de frios.

Óptica do Parque
Pai,

é um herói e grande exemplo de vida dos seus filhos. 
Parabéns pelo seu dia!

Uma homenagem Óptica do Parque a todos os pais.

www.oticadoparque.com.br

Shopping Park Center Lj. 14 
- Parque Cecap - 

Guarulhos/SP
(11) 2440-1414/ 2479-2858

 99272-1258
Ótica Villas - 

Rua Aragoiania, 123
 Vila Barros - (11) 4307-1007

CENTRAL DE VENDAS

C/ FRANCO
99672-0757

DESCONTO 
ESPECIAL
Plano SATI

Saúde da terceira idade
Válido até 30/08/2019

Faixa de 59 anos ou mais

por R$ 619,85
TABELA PLANO PESSOA FÍSICA

FAIXAS
00 a 18
19 a 23
24 a 28
29 a 33
34 a 38
39 a 43
44 a 48
49 a 53
54 a 58
59 ou +

PLANO SAFIRA
119,10
142,92
154,35
172,88
190,16
234,85
293,57
366,96
477,04
711,75

Desconto de 5% para

pagamento até o vencimento

válido até 30/08/2019

Hospital Bom Clima
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VENDA VENDA VENDA
APTO – PROX SHOPPING 

MAIA – (LINDO) REF.0
2 DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, 1 VAGA COM 
PLANEJADOS – R$ 65.000 

- DE ENTRADA MAIS 
PARCELAS DE R$ 1.600,00

APTO – PROX. 

CARREFOUR – R$ 170.000 

(VAG0) REF.0

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, ELEVADOR

A/C – FINANC/FGTS

APTO – GOPOUVA –
 R$ 320.000 (REF 12)
3 – DORMTS 1 SUITE, 
SALA 2 AMBS, COM 

SACADA, GARAGEM, COM 
PALNEJADOS

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL I –

 R$ 270.000 – REF 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 2 VAGAS A/C – 

FINANC/FGTS

APTO -  JD SANTA MENA – 

R$ 165.000 – REF.04

1 DORMT, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

APTO – VILA AUGUSTA – 

R$ 265.000 – REF. 04

3 – DORMTS, SALA AMPLA, 

COZ, 1 VAGA COB

COM (75 MTS).

A/C – FINAC /FGTS

APTO – JD TRANQUILIDADE 

– R$ 175.000 (VAGO)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO – TRAV.

 ALAMEDA YAYA 

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA - R$1.250 – 

COND + IPTU – INCLUSO

APTO – VILA ROSALIA –
 R$ 290.000 - 

(VAGO) – REF 07
2 DORMTS, 1 SUITE, SALA 
2 AMBS, COM SACADA, 2 
VAGAS- AREA DE LAZER 

COMPLETA. A/C FINAC/FGTS 
–  OU IMOVEL – VALOR

GALPÃO – 

COMERCIAL – 

RUA NOSSA SENHORA MÃE 

DOS HOMENS- 250 MTS, 

6 VAGAS, COM MEZANINO

R$ 5.000,00

APTO – GOPOUVA –

 R$ 195.000 (REF 02)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COM 

ARAMRIOS PALNEJADOS

A/C – FINSC/FGTS

CASA TERREA 

CONTINENTAL III 

1 DORMT, SALA, COZ

R$ 600.00

LOCAÇÃO

       O Dia Nacional da Vigilância Sanitária (Visa), 
celebrado em 5 de agosto, será comemorado em 
Guarulhos com um encontro de especialistas na área 
para discutir a trajetória da Visa na cidade, seu papel no 
SUS, bem como os seus desafios. O evento, gratuito, 
será realizado das 8h às 12h no Teatro Padre Bento

       Cerca de 20 alunos do curso de cabeleireiro 
promovido pela prefeitura realizaram no dia 01º uma 
ação social com os usuários do Serviço Institucional 
de Acolhimento Adulto Masculino Taboão. Eles 
cortaram cabelo e fizeram a barba dos 47 usuários do 
equipamento.

ANOTE

Por eles pertencerem ao restrito 
grupo de magos, de bruxos, de 
alquimistas modernos

O que mais te assusta? O que te faz 
tremer? Com certeza é a perda de algo 
importante, o mais valioso no mundo: a 
vida. Nestes tempos em que tudo pode 
ser explicado cientificamente, o mila-
gre do nascer e a inevitabilidade do fim 
continua um mistério. O último inimi-
go a ser vencido será a morte. Quando 
isso ocorrer, um mistério permanecerá 
na alma dos então imortais: haverá vida 
após a morte, o céu existe, Deus aban-
donou esses seres eternamente insatis-
feitos na terra? Ironicamente, o fim de 

um enigma criará outro. Nunca será pos-
sível ter as duas respostas.

Existe um grupo de rebeldes que 
desacatam as leis da natureza, desafiam 
o impossível, lutando contra a morte - 
apesar de ela ser uma certeza. “Por en-
quanto!”, dizem eles em seu âmago. É 
um grupo de 451.777 soldados, mal dis-
tribuídos pelo Brasil. Assim quem mora 
nos grandes centros urbanos tem maior 
defesa. Eles passam a vida estudando, 
boa parte de sua juventude é dedicada 
quase que exclusivamente à procura do 
conhecimento.  Essa é sua a sina.

Uma pequena fortuna é necessária 
para obter os melhores soldados na luta 
pela vida. Um jovem estudante gasta-
rá mensalmente R$ 3.641,24 durante 6 
anos em Tocantins e até R$ 12.191,00 
em São Paulo, isso só com mensalidade. 
Assim os filhos dos mais pobres estão 
praticamente fora desse exército. Claro! 
Existem raras exceções, mas são raras. 
Seria preciso o auxílio direto e conjun-
to da iniciativa privada com o governo 

para aumentar os números dos menos 
afortunados financeiramente entres es-
ses quase deuses.  Apesar dos gritos de 
que já existem o suficiente, já basta!

Vejam: enquanto no distrito federal 
existem 4,35 “Paracelsos” para cada mil 
habitantes, mesmo nível da Suíça. Em 
cidade de até 5 mil habitantes, a média 
é de 0,3 taxa equivalente ao de países 
pobres africanos. Agora a grande ques-
tão: como transformar um jovem habi-
tante das praias do Rio, do Nordeste, ou 
das selvas de arranha-céus de São Pau-
lo, Porto Alegre, das capitais nordesti-
nas, do centro oeste, e do Norte em um 
pacato cidadão de um município com 
menos habitantes do que um bairro dos 
grandes centros?

Por eles pertencerem ao restrito gru-
po de magos, de bruxos, de alquimistas 
modernos capazes de aplacar as mais 
terríveis dores e afastar a morte, nós os 
vemos como divindades e raramente 
contestamos seus atos. As fugas ilegais 
durante o horário de trabalho nos ser-
viços públicos, os atrasos constantes 
nas consultas particulares, nos irritam. 
Mas quase sempre nos resignamos. 
Ruim com eles, mas dolorido sem eles. 
Percebo que todo esse esforço é para 
ter recursos suficientes e manter-se es-
tudando. E para pagar os estudos dos 
seus rebentos. Se ganhar até R$ 15 mil 
por mês não conseguirá tornar seu filho 
um seguidor seu.

Levar somente o médico para os rin-
cões periféricos, é o mesmo que levar 
torneiras sem as tubulações de água.  É 
preciso primeiro os remédios, equipa-
mentos: infraestrutura para os doutores 
trabalharem. A fama de mago e deuses 
é só fama. Eles não são adivinhos, preci-
sam de exames e equipamentos moder-
nos. Uma carreira profissional tal qual 
promotores e juízes seria um atrativo a 
mais para atrair os jovens doutores.

Por terem vivido a vida toda nos 
bairros ricos e nobres, a periferia, as ci-
dades mais pobres são um mundo dis-
tante, cheio de perigos desconhecidos, o 
biótipo local difere do seu, os assuntos 
e os interesses são diferentes e torna 
impossível uma conversa de interesses 
semelhantes.  Sabe, passou da hora da 
periferia e dos rincões formarem seus 
próprios doutores para auxiliar as ben-
zedeiras e os pajés.

O bruxo do 
jaleco branco

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL

jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

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

Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009
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STF suspende transferência 
de Lula para presídio em SP
DA REDAÇÃO - O Supremo Tribu-
nal Federal (STF) decidiu ontem 
suspender a decisão da Justiça 
Federal que autorizou a transfe-
rência do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva para o presídio 
de Tremembé, em São Paulo.

Seguindo voto do relator do 
caso, ministro Edson Fachin, a 
maioria dos ministros decidiu 
que Lula deve continuar preso 
na Superintendência da Polícia 
Federal (PF) em Curitiba até a 
decisão definitiva do caso pela 
Segunda Turma da Corte, cole-
giado responsável por julgar os 
casos da Operação Lava Jato.

Mais cedo, a defesa de Lula 
pediu ao STF para anular a de-
cisão do juiz Paulo Eduardo de 
Almeida, da Justiça estadual de 
São Paulo, que determinou que 
o ex-presidente seja levado para 
a Penitenciária 2 de Tremembé, 
no interior paulista, após a Jus-
tiça Federal do Paraná ter auto-
rizado a transferência. Os advo-
gados também queriam manter 
a prisão de Lula em uma sala 
especial da Polícia Federal (PF) 
em Curitiba, pedido que foi 
aceito liminarmente pela Corte. 
A liberdade de Lula também foi 
solicitada, mas não chegou a ser 
analisada pelo plenário.

O pedido de transferência 
foi feito pela PF. Segundo a cor-
poração, a saída de Lula da car-
ceragem da superintendência é 
necessária para reduzir gastos e 

FOTO: SÉRGIO CASTRO/ESTADÃO DA REDAÇÃO - A Câmara finali-
zou por volta das 22h de ontem, 
a votação em segundo turno da 
reforma da Previdência, ao re-
jeitar o último destaque do dia. 
O texto segue agora para o Se-
nado. O pedido do PT, de nº 9, 
previa a retirada do texto-base 
do critério de cálculo dos bene-
fícios em ambos os regimes e 
mantinha a média de 80% dos 
maiores salários. A proposta foi 
rejeitada por 352 votos a 135.

Todos os destaques nes-
ta fase foram rejeitados pela 
Câmara e, com isso, o texto 
se manteve da mesma forma 
como foi aprovado no primeiro 
turno pela Casa. O texto-base 
foi aprovado no primeiro turno 
no dia 10 de julho com placar 
de 379 a 131. No segundo turno, 
nesta madrugada, foram 370 
votos a favor e 124 contra.

A votação se encerrou às 
22h em ponto, o horário que 
havia sido projetado pelo presi-

Câmara rejeita todos destaques 
e aprova reforma da Previdência

dente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), ainda na madrugada. 
Mesmo antes do fim da votação, 
porém, deputados governistas e 
apoiadores da reforma estavam 
se abraçando e comemorando. 
Muitos faziam fotos e transmis-
sões para redes sociais.

A proposta que recebeu o 
aval da Câmara fixa idades mí-
nimas de 65 anos (homens) e 
62 anos (mulheres) para a apo-
sentadoria. O tempo mínimo de 
contribuição continua nos atu-
ais 15 anos, apesar de tentativas 
de elevar essa exigência. Catego-
rias como professores e policiais 
terão regras mais brandas. Para 
trabalhadores rurais e benefici-
ários do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), pago a ido-
sos e pessoas com deficiência 
de baixa renda, nada muda nas 
regras atuais. Com a resistência 
dos parlamentares, essas cate-
gorias foram blindadas logo no 
início das negociações.

Pai, uma palavra tão 
pequena, porém cheia de 
força, amor, paciência e  

respeito.
 Feliz dia dos pais.

Pai, uma palavra tão 
pequena, porém cheia de 
força, amor, paciência e  

respeito.
 Feliz dia dos pais.

O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, recebeu nesta 
tarde cerca de 100 deputados federais, que foram à Suprema 
Corte tratar da situação do ex-presidente Lula. “À Justiça cabe 
decidir de acordo com a Constituição e as leis. Acabou de dar 
entrada um pedido aqui que será analisado da maneira mais 
rápida e urgente possível, e penso que ainda hoje haverá algu-
ma decisão. O sentido dessa decisão não sei o que será, mas 
com certeza haverá uma decisão ainda hoje. Era isso que eu 
queria dizer”, disse Toffoli ao final do encontro.

O ministro afirmou que foi surpreendido ao receber diver-
sas lideranças partidárias. “Não lembro de ter havido momento 
desse, de tantos parlamentares e lideranças com visões diferen-
tes da política e da sociedade estando aqui”, disse Toffoli. 

Deputados

uso de efetivo a fim de garan-
tir a segurança do local, “bem 
como devolvendo à região a 
tranquilidade e livre circulação 
para moradores e cidadãos que 
buscam serviços prestados pela 
Polícia Federal.”

Desde abril de 2018, Lula 
cumpre provisoriamente, na Su-
perintendência da Polícia Fede-
ral no Paraná, pena de oito anos, 
10 meses e 20 dias por corrup-
ção e lavagem de dinheiro no 
caso do tríplex no Guarujá (SP). 

FOTO: GABRIELA BILÓ/ESTADÃO
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Restaurantes Populares terão 
cardápio especial nesta sexta
DA REDAÇÃO - Para comemorar 
antecipadamente o Dia dos 
Pais, as duas unidades do Res-
taurante Popular Solidariedade 
Zilda Arns e Josué de Castro 
da prefeitura oferecem cardá-
pio especial aos usuários nesta 
sexta-feira (09). Será servido 
lagarto recheado com linguiça 
calabresa (carne assada reche-
ada), farofa de cenoura com 
couve e manjar de coco como 
sobremesa. O valor do prato é 
R$ 1 e pode ser saboreado das 
11h às 13h30.

O secretário de Desenvol-
vimento e Assistência Social, 
Alex Viterale, explicou a no-
vidade. “Como o Dia dos Pais 
ocorre no domingo e as uni-
dades do Restaurante Popular 
não funcionam aos fins de se-
mana, a equipe técnica desses 
equipamentos, acompanhada 
de nutricionistas, resolveu fazer 
uma sexta-feira diferenciada e 

voltada a esse dia especial. Daí 
o porquê de o nosso cardápio 
ser especial nessa data”, disse.

Além do almoço servido de 
segunda-feira a sexta-feira, as 

FOTO: MÁRCIO LINO

duas unidades do Restaurante 
Popular oferecem gratuitamen-
te pela manhã café e pão com 
margarina, de segunda-feira a 
sexta-feira, das 7h30 às 8h.

DA REDAÇÃO - Para dar conti-
nuidade às celebrações em 
louvor a Nossa Senhora de 
Bonsucesso, a Diocese de 
Guarulhos promove no pró-
ximo domingo (11), a partir 
das 9h, carreata levando a 
imagem da santa padroeira, 
deslocando-a do Santuário 
de Bonsucesso rumo à Igreja 
Nossa Senhora da Conceição, 
no centro da cidade.

Com saída prevista de 
Bonsucesso às 10h, a carre-
ata percorre 16 quilômetros 
por algumas das principais 
vias da cidade, passando pe-
las avenidas Dr. Arthur Mar-
condes Siqueira, Paschoal 
Thomeu e Papa João Paulo I, 
no Jardim Presidente Dutra, 
e pela estrada Guarulhos-Na-
zaré até chegar às avenidas 
Monteiro Lobato, Presidente 
Tancredo de Almeida Neves, 
Antônio de Souza e Tiraden-
tes, rumo ao centro da cidade 

Santuário de Bonsucesso terá 
carreata neste domingo

pelas ruas Dr. Nilo Peçanha e 
Capitão Gabriel, até chegar à 
praça Tereza Cristina.

As comemorações de Nos-
sa Senhora de Bonsucesso 
tiveram início no último dia 
16, data em que foi celebra-
do o aniversário de 69 anos 
da paróquia durante evento 
que contou com a descida do 
mastro e a abertura do jubi-
leu de 70 anos. Nos dias 24 e 
25 de agosto, a Prefeitura de 
Guarulhos oferece intensa 
programação de atividades 
artísticas e culturais, como a 
18ª Romaria a Nossa Senhora 
de Bonsucesso e a Romaria 
dos Cavaleiros, além de apre-
sentações musicais no Ran-
cho dos Romeiros e no palco 
principal do evento.

Para conhecer a programa-
ção completa da 278ª Festa de 
Nossa Senhora de Bonsuces-
so, acesse https://www.guaru-
lhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço:
Café da manhã: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h
Almoço: de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30
Restaurante Popular Solidariedade Josué de Castro (rua 
Adolfo Noronha, 49 – Taboão)
Restaurante Popular Solidariedade Zilda Arns (avenida 
Monteiro Lobato, 518 – Macedo)
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Duração 90min Dub. 2D
Horários - 13h (somente sábado e domingo) / 15h

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 8 a 14 de agosto de 2019)

SIMONALMY HERO ACADEMIA
 DOIS HERÓIS

Horários - 19h45 - 22h (somente quinta-feira, 
sexta-feira, sábado e domingo)

Dub. 2D 96min

Horários - 14h / 16h45 / 19h30 / 22h

Nac. 2D 105min

O REI LEÃO

Horários - 13h – 13h15 -  13h45 (somente 
sábado e domingo) / 14h30 / 15h10 / 16h / 
16h30 / 17h15 / 18h / 18h50 / 19h / 19h15 / 
20h / 20h45 / 21h45 / 22h10 / 22h45 (so-
mente sexta-feira e sábado)

Dub. Leg 2D/3D/4DX/
MacroXe

120min

BTS – BRING THE SOUL – 
THE MOVIE

Horários - 19h30 (somente quinta-feira, sexta-
-feira, sábado e domingo)

Leg. 2D 105min

VELOZES E FURIOSOS – 
HOBBS E SHAW

Horários - 14h45 / 15h / 15h50 / 17h45 / 18h 
/ 21h / 21h30

Dub. Leg. 3D/4DX 136min

HOMEM ARANHA –
LONGE DE CASA

Horários - 14h / 16h45 / 19h45 - 22h20 (ex-
ceto quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo)

Dub. 2D 130min

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
VOANDO ALTO
O pequeno Manou passou a vida inteira acre-
ditando que era uma gaivota, quando na reali-
dade ele é filho de um casal de andorinhas. En-
quanto tenta aprender a voar, ele percebe que 
nunca será capaz de alçar grandes voos e foge 
de casa. Mas quando os animais correm perigo 
de vida a uma nova ameaça, só ele será capaz 
de salvar o dia.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

MEU AMIGO ENZO

Duração 108min Duração 109min Dub. Dub.
2D 2D

Horários - 17h / 19h30 (exceto quinta-feira, 
sexta-feira, sábado e domingo) / 22h

Horários - 13h30 (somente sábado e domin-
go) / 16h / 18h30 / 21h15

www.fmetropolitana.com.br

ESTREIA ESTREIA

HISTÓRIAS ASSUSTADORAS 
PARA CONTAR NO ESCURO
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ÁRIES: Apresente-se como uma pessoa mais ativa hoje, 
demonstre um pouco mais de interesse em coisas que 
possam mudar a sua vida realmente.

TOURO: Deixe os ciúmes de lado. Do planeta Plutão não 
virá tantas energias para lhe prejudicar neste dia. Terra 
estará apto para lhe auxiliar nesta nova jornada. 

GÊMEOS: Marte será um forte aliado, só precisará acre-
ditar no seu potencial e por em prática tudo aquilo que 
precisa para atingir o sucesso. 

CÂNCER: Tente aproveitar todos os momentos que tiver, 
alimente mais energia para seguir em frente. Você terá 
um bom sentimento.

LEÃO: O elemento Fogo será um amigo. Deixe uma mar-
ca especial para este seu dia, realize o melhor, receberá 
auxílio do planeta Netuno.
 
VIRGEM: Tenha uma reflexão bastante crítica para ir 
além. Toda a coesão poderá lhe ajudar e muito para sair 
de uma situação ruim. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 41

BE
DIATONICA

GRANULAR
URGCID
AEAAF

UNICOCAO
ARAGOLS
MARTEC
AFLORADO
RIORENO
ISTOAD

ENCANTADO
HATOMOS
ALHOPORO

A escala
usada na
música

ocidental

Lagarto
endêmico
das Ilhas 

Galápagos

Ponto
vital do
boi, no
abate

Um dos
ossos da

bacia
(Anat.)

Arrecada
direitos
autorais
(sigla)

Reduzir a
pequenas
esferas 

Urgente
(abrev.)

El (?),
herói da
Espanha
medieval

O aspecto
visual do

vidro
fumê

Bilhete (?),
facilidade 

no transpor-
te urbano

(?) Joaqui-
na, mãe

de D.
Pedro I

Alcoólicos
Anônimos

(sigla)

A Terra
dos Mare-

chais
(sigla)

Antigo
altar de

sacrifícios
religiosos
Planeta

no qual se
espera

achar vida

Alfred
Nobel,
físico
sueco

Abastece-
dor de

bancos de
sangue

Determino
a quanti-
dade de 

Interjeição
que

exprime
apoio

(?) model, 
profissio-

nal da
moda

O único a
quem o
Gênio

obedece

Seduzido
pelo canto
da sereia

Volumes
de enci-

clopédias

Tempero
utilizado

em sopas

Mentira
(gíria)

Richard
(?), ator 

Clímax do 
futebol (pl.)
Cidade do
Canadá

Impede a passagem
de mercadorias sem
nota pelas rodovias
Rótulo, em inglês

Entremos-
trado;

esboçado

Via fluvial
que nasce
na Suíça

3/amo — caô — tag — top. 4/gere — nuca.

LIBRA: Faça com que algumas pessoas da sua família 
venham dialogar. Neste momento você ganhará uma 
forte luz para resplandecer toda a sua energia.

ESCORPIÃO: A Lua irá fazer você ficar mais despreo-
cupado nesta altura da vida. As labaredas da afeto irão 
interagir fortemente com suas energias.

SAGITÁRIO: Mobilizará a sua vida de uma forma um pou-
co mais alegre. Os seus pensamentos ficarão mais livres e 
abertos para conseguir transformar novos pensamentos. 

CAPRICÓRNIO: Os cardinais farão parte do seu dia. 
Em algum momento algumas sensações acabaram por 
influenciar a sua vida.

AQUÁRIO: Muitas dos teus pensamentos irão vir de um 
modo bem vigoroso e comovente na sua mente. Uma 
pessoa mostrará que você pode ir há muitos lugares. 

PEIXES: Mesmo não possuindo a assistência essencial 
do seu planeta regente, será capaz de atingir uns poucos 
bons feitos nessa altura da sua vida. 

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - Quem passar 
pela Estação Aeroporto-Gua-
rulhos, na Linha 13-Jade, po-
derá conhecer um pouco da 
história do município. Fotos 
da Igreja de Nossa Senhora 
do Bonsucesso, a antiga Es-
tação de Recalque, no lago 
de Vila Galvão, e o Colégio 
Conselheiro Crispiano são al-
guns patrimônios históricos 
da cidade de Guarulhos que 
integram a mostra.

Intitulada “Iconografia 
Guarulhense”, a exposição co-
meçou nesta quarta-feira (07). 

Estação Aeroporto-Guarulhos recebe 
exposição ‘Iconografia Guarulhense’

Ontem também foi realizado 
o workshop gratuito “Cami-
nhada Fotográfica”, ministra-
do por André Okuma. 

As imagens pertencem 
ao acervo da Secretaria de 
Cultura de Guarulhos, que 
selecionou inúmeras fotos, 
algumas icônicas. Aliadas 
aos textos de apresentação, 
elas expressam a relevância 
histórica e artística de espa-
ços localizados em diversos 
pontos da cidade.

O público terá até o dia 7 de 
outubro para visitar a exposi-

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Travessa com Avenida Jurema) Tel: 3428-5904 
Loja 4 - Av. Tiradentes, 4273 - Vila Flórida (esq. c/ Droga Raia) Tel: 3428-3328

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.

FAÇA SEUS ÓCULOS CONOSCO E GANHE UM VALE DESCONTO
PARA VOCÊ PRESENTEAR SEUS AMIGOS E FAMILIARES

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

ção que tem o objetivo de con-
tar um pouco da história das 
edificações e espaços públicos 
de Guarulhos tombados pelo 
Conselho do Patrimônio His-
tórico, Artístico, Ambiental e 
Cultural do Município.

A iniciativa é da Secre-
taria de Cultura de Guaru-
lhos e conta com o apoio da 
CPTM, que abre espaços em 
suas estações para mostras 
de arte, exposições, apresen-
tações e manifestações cultu-
rais de artistas e instituições 
parceiras. 
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VEÍCULOS

BOLETO, CHEQUE
E CARTÃO!!!

Parcelamos Todos 
os débitos 

do seu veículo

EM ATÉ 12 X BOLETO 
OU CARTÃO OU ATE 

18 X NO CHEQUE
Tel.: 2440 6425 / 4963 0569

Whatsapp: 9 4728-4689 

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

ACESSE O SITE
Karina  18 anos, local climatizado 
tel. 2382 2002 / 94474-1019
www.elasmassagens.com.br

Oportunidade

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

IMÓVEIS

Vende-se

Autos

Aluga-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

CLINICA MÉDICA 
Sra. c/50 ano,ensino 
medio,conh, computador. 
Ref. At. Antecedentes. 
Centro Guarulos.Curriculo 
Unef@uol.com.br
LAVA RÁPIDO 
em Guarulhos contrata 
MULHERES c/ exp. 
comprovada. Salário a 
combinar. Contatos pelos 
fs.: 2468-2662/2229-1732.

ISA COROA 
Completa oral molhadinho, 
anal apertadinho tudo bem 
gostoso  sem frescura . F.: 
95965-5384
NOVIDADE EM 
GUARULHOS 
Cliníca Master as mais 
belas massagistas. Local 
disc. gar. privativa  2485-
6374/93358-0823 zap
ALINE 
Massagem relaxante c/
finalização. Loirinha 
carinhosa. F.: 95426-4047 
Whats

PUBLICIDADE LEGAL

Quinta-feira, 8 de agosto de 2019

CLASSIFICADOS

JD. TERESÓPOLIS 
1 Dorm., sala, coz., wc., 
lav., cômodos grandes. 
Independente Valor R$ 
770,00 c/ 2 meses de 
deposito, somente p/ casal 
sem filhos. F.: 94388-7272 
c/ Cida

VENDO TUCSON  
2009/2010 
Completa , c/ manual e 
chave reserva , abaixo 
da tabela . F.: 4970-4212/ 
94188-8897
CORSA SEDAN CLASSIC 
LS 
2011, cinza, KM baixa, vte, 
sensor de ré ,sem detalhes 
F.: 2461-3205/98111-7603.
HB 20X 2014 
Style   MEC. Cinza escuro, 
completo , Carro perfeito/
KM 50.848 FONE: 11 
2561.3305 /98111.7603

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Seu Computador Quebrou, 
esta c/ Virus e não entra na 
Internet ? At. Domicilio.Tx. 
Única R$ 50, F:96287-3240 
whats/ 2026-1845 ac. 
cartões.

Aluguel de Máquina

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 
15,  Caminhão basc., 
Rolo  peq. dinaparc LR 95, 
Caçamba Estac, Bobcat. 
Fs.: 2486-8586/ 97138-
8449/ 94159-7731

ANUNCIE AQUI
 97380-7685

ANUNCIE AQUI
 97380-7685

ABANDONO DE EMPREGO 
Sra. JULIENE LIMA DA SILVA SANTOS- CTPS 88548 - 
série 00289 - SP
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em 
vista encontrar-se em local não sabido, convidamos o 
Sr. JULIENE LIMA DA SILVA SANTOS, portador da CTPS 
88548 - série 00289- SP, a comparecer ao seu local de 
trabalho, a �m de retornar ao emprego ou justi�car as 
faltas desde Junho/2019, dentro do prazo de 24hs a 
partir desta publicação, isso não ocorrendo, 
estaremos considerando rescindido 
automaticamente o contrato de trabalho, nos termos 
do art. 482 da CLT. Informamos ainda que tentamos o 
envio de telegrama por três vezes sem sucesso. 
Orbital Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. – 
CNPJ 05.007.113/0001-32 - Rod. Hélio Smidt, s/n – 
Mezanino ASA B – Guarulhos - SP

EMPREGO

Contrata-se

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

TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
KITNET CENTRO GRU. 
Andar alto, frente ao Poli 
, escritura reg., F.: 99820-
7366 c/ proprietário creci 
75591-f
APTO LINDO 
todo planejado - próx 
shopping Maia.  2 dormts, 
sala 2 ambos, coz, 1 vaga 
coberta, elevador, Port 24 
hrs., R$ 65.000 de entrada 
+ parcelas de R$ 1.600.00. 
F.:l 94766-8524
APTO 
Próx Carrefour - R$ 
165.000 (vago)   2 - dorms, 
sala, coz, 1 vaga, elevador, 
portaria 24 horas - aceita 
finan/ FGTS   94766-8524

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

 4210-1371
97380-7685

MOLEZINHA CDHU 
Apto. PQ. Stos Dumont  50 
e 55 Mil. F.: 97084-0909

Programa ‘Ilumina 
Guarulhos’ beneficia 
12 vias do Itaim

DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
meio do programa Ilumina 
Guarulhos, começou a instalar 
na terça-feira (06), no Itaim, 
56 pontos de iluminação pú-
blica em 12 vias, o que irá ga-
rantir espaços mais seguros 
tanto para o trânsito quanto 
para pedestres, possibilitando 
ainda uma maior socialização 
entre as pessoas que circulam 
pelo bairro. As vias beneficia-
das pelo Departamento de Ilu-
minação Pública (DIP) são as 
ruas Dez, Nove, Três, das Noi-
vas, Particular Nove, Caminho 
Quatro, José Ferreira Santos, 
José Roberto Souza, Oito e Cin-
co, além das travessas José Ro-
berto Santos e Oito.

A partir de hoje o Parque 
Casa do Atleta terá nova ilumi-
nação, com a substituição das 
lâmpadas convencionais por 
modernas luminárias com tec-
nologia LED. Ao todo, serão 56 
pontos que vão deixar o parque 
mais agradável, iluminado e 
ainda gerar economia. Os pró-

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS

FOTO: LUCY TAMBORINO

ximos serão o Bosque Maia e 
o Parque Fracalanza. A utiliza-
ção das lâmpadas de LED pro-
porciona economia de energia 
superior a 50% em relação ao 

LUCY TAMBORINO - A rua Ale-
xandre de Oliveira Calmon, 
uma travessa da avenida Tira-
dentes, poderia ser uma via co-
mum no Centro. O problema é 
que o local se tornou um ponto 
de descarte viciado de lixo. A 
limpeza na área é frequente, 
mas os moradores descartam 
de tudo: entulhos de resto de 
construção, sofá e até um vaso 
sanitário. Próximo à rua ainda 
é possível ver restos de mate-
riais queimados. A via chegou 
a ser revitalizada e deu lugar 
a pneus e plantas. A medida, 
porém, não serviu de incentivo 
para a população que continua 
realizando a infração.

Em nota, a Progresso e De-
senvolvimento de Guarulhos 
S/A (Proguaru) informou que 

Rua no Centro vira ponto
de descarte viciado de lixo 

Falta de sinalização causa transtornos no trânsito do Jardim Adriana

inseriu a remoção dos resíduos 
na rua em sua programação e, 
o serviço, será executado nos 
próximos dias. A multa é apli-
cada pela Prefeitura de Guaru-
lhos e pode chegar até a R$ 40 
mil, em caso de flagrante.

MAYARA NASCIMENTO - A região do Jardim Adriana, mais precisamente na rua Francisco Gomes da Silva, está com a sinalização de trânsito 
quase apagada. Os motoristas não conseguem ver a lombada e os pedestres não conseguem atravessar na faixa, pois já quase não existe 
mais. “A rua é transitada por muitas crianças e alunos dos colégios próximos. A via também é percurso de linhas de ônibus e acidentes 
podem ocorrer”, contou Márcio Porfírio, morador da região.

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) informou que existe um cronograma de revitalização de sinalização viária 
para todo o município. A meta é que esteja tudo pronto até o final do ano, e o Jardim Adriana se encontra dentro da programação. A pas-
ta ressaltou ainda que a programação já foi realizada nos bairros mais distantes do Centro, como o Pimentas e Jardim Presidente Dutra.

sistema antigo, além de resul-
tar em ganhos significativos de 
desempenho na reprodução de 
cores, em vida útil e na resistên-
cia ao vandalismo.
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