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Após dois anos e meio, secretário de
Governo deixa a Prefeitura de Guarulhos
Advogado Peterson Ruan solicitou nesta sexta-feira (09) seu desligamento da atual administração para tratar de assuntos pessoais; durante
Pág. 5
os dois primeiros anos da gestão ele atuou como secretário da Fazenda e desde o início de 2019 assumiu a Secretaria de Governo
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Exemplos e
superação marcam
o ‘Dia dos Pais’
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Saúde fará vacinação contra o sarampo
no Poli Shopping neste sábado
Pág. 2

Cotações

-0,11%
103.996
Bovespa

+0,39%
R$ 3,94
Dólar

+0,59%
R$ 4,41
Euro

6%

Selic (ano)

R$ 998

Salário Mínimo

Guarulhenses gastam 70 litros de água
por dia a mais do que o necessário
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Disque-Denúncia

181

Sabemos que muitas vezes os bons profissionais encontram
oportunidades de trabalho melhores na iniciativa privada e
não conseguimos mantê-los”, Guti, prefeito de Guarulhos
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RETRATO DO LEITOR
COLUNA LIVRE

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

HERMANO HENNING

Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

Em 1977 fiz a minha primeira reportagem exibida pela
Globo, ainda como freelancer.
Não foi exatamente uma reportagem. Era uma “nota coberta” – um texto transmitido
pelo telefone para a redação
no Rio, coberto por imagens.
A edição do material era feita
no Brasil.
A nota falava sobre o sequestro do presidente da Confederação de Associações de
Empregadores da Alemanha,
Hans Martin Schleyer. Ação
do grupo de extrema esquerda Baader Meinhof, Facção
do Exército Vermelho. Pessoal que, junto com as Brigadas
Vermelhas, na Itália, dominava
o noticiário da mídia europeia.
A ação do grupo terrorista
aconteceu em Colônia, a cidade onde eu morava com a mulher e dois filhos e onde a Rádio Deutsche Welle tinha seus
estúdios. Eu trabalhava lá.
A notícia apareceu no Jornal Nacional daquela noite do
começo do mês de setembro,
anunciada pelo apresentador
Sergio Vieira Chapelin. No dia
18 de outubro, Hans Schleyer
foi assassinado. Acompanhei a
história desde seu começo.
Os locutores
No Brasil, as matérias ganhavam destaque com a leitura das “cabeças” – o anúncio
da reportagem, algumas vezes
destacando o nome do repórter - a cargo de dois gigantes
do jornalismo global: Sergio
Chapelin e Cid Moreira.
Quando comecei na TV,
Chapelin e Cid Moreira já es-

tavam na Globo desde 1972,
recrutados na Rádio Jornal do
Brasil pelo diretor de jornalismo, Armando Nogueira. Eram
os melhores locutores do Rio.
Chapelin começou apresentando o Jornal Hoje. Mas
foram poucos meses até ser
transferido para o jornal das
oito da noite, o principal da
emissora.
Chegou a deixar a Globo,
contratado por Silvio Santos,
em 1983, para apresentar um
programa semanal chamado
Show Sem Limite, no SBT. Não
deu certo.
Dizem que por pressão de
Roberto Marinho, ou por falta de jogo de cintura para se
adaptar ao estilo mais popular
que a grade do SBT exigia, e,
apesar do super salário oferecido por Silvio Santos, Chapelin
voltou para o Jornal Nacional.
Foi também apresentador
do Fantástico. Depois disso,
veio o Globo Repórter.
Prestes a completar 79
anos, Sergio Chapelin vai agora deixar o programa. Quer
se aposentar, como fez seu
colega Cid Moreira, que completa 92 agora em setembro.
Eles marcaram época e serão
sempre lembrados por várias
gerações.
Chapelin será substituído,
pela apresentadora Sandra
Annemberg, que deixa o Jornal
Hoje, e a repórter Gloria Maria.
Duas excelentes profissionais,
mas, aqui entre nós, sem o carisma do grande âncora que se
aposenta.
Vamos sentir sua falta, Chapelin.
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GUARULHOS - Vista de um dos principais cartões-postais do segundo maior município do Estado de São Paulo

ACONTECE
Saúde fará vacinação contra o sarampo no Poli Shopping no sábado
A Secretaria de Saúde vai aproveitar o movimento do comércio, por conta do Dia dos Pais,
e realizar uma grande ação de vacinação contra o sarampo no Poli Shopping (Centro) neste
sábado (10). Das 9h às 14h, sete profissionais
da Unidade Básica de Saúde (UBS) Paraventi,
entre enfermeira, auxiliares de enfermagem e
atendente SUS ficarão no piso dois, próximo às
Lojas Americanas, para imunizar os jovens de
15 a 29 anos, público-alvo da campanha.
Além desta ação no Poli Shopping, outras

estão programadas. Na segunda-feira (12) será
realizada vacinação na Uninove Campus Guarulhos, na Faculdade Anhanguera, no Presídio
Parada Neto, nas Casas André Luís e em algumas escolas, incluindo o CEU Pimentas (estrada
Caminho Velho, 351 , Pimentas). Na quinta-feira
(15) profissionais de saúde estarão no Atacadão da rodovia Presidente Dutra, km 213, em
horário ainda a definir, e no domingo (18) na
Igreja Rosário (avenida São Luiz, s/nº - Vila Rosália), das 9h às 14h.

Cães resgatados passam por adestramento pré-adoção
Através de parceria firmada com o adestrador profissional Ricardo Vieira de Queirós Ueda,
22 cachorros resgatados pelo Departamento
de Proteção Animal (DPAN) da prefeitura estão
passando por processo de ressocialização para
que, futuramente, possam ser disponibilizados
para adoção. A iniciativa permitirá que os animais, em sua maioria resgatados de situações
de maus-tratos e violência física e psíquica, recebam o tratamento adequado para recuperação comportamental. O trabalho é realizado
voluntariamente por Ueda com o objetivo de

ajudar os cães a encontrarem novas famílias.
Adestrador desde 1986, Ueda é reconhecido
como um dos melhores profissionais da área em
Guarulhos. Ele atua com técnicas especializadas
para cães de guarda e faro, comportamento e
clicker training, inclusive já tendo prestado serviços ao canil da Polícia Militar do Estado de São
Paulo. A aplicação de terapias naturais e complementares, como cromoterapia, nutricional,
música aplicada, biossimétrica, massoterapia e
bambuterapia são também diferenciais de seu
currículo.

Prefeitura forma mais 270 pessoas em cursos de qualificação profissional
A prefeitura realizou na tarde desta sexta-feira (09) a formatura de cerca de 270 pessoas
nos cursos do Centro de Treinamento de Mão
de Obra (CTMO), que oferece qualificação profissional gratuita para pessoas de 16 a 61 anos
por meio da Secretaria do Trabalho.
“O que vocês estão recebendo aqui é apenas o retorno dos impostos que pagam. É essa

a nossa obrigação, devolver toda a contribuição
em serviços para que vocês possam construir
um futuro melhor. Eu fico muito orgulhosa de ver
a animação de vocês em concluir esta etapa da
vida. Saibam que a Prefeitura está aqui para auxiliar vocês daqui pra frente, seja para conseguir
um emprego ou crédito para abrir o seu próprio
negócio”, declarou a secretária Telma Cardia.
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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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Guarulhenses gastam 70 litros de água
por dia a mais do que o necessário
FOTO: DIVULGAÇÃO/SAAE

LUCY TAMBORINO - Os guarulhenses gastam, em média,
180 litros de água por dia.
O valor representa 70 litros
a mais do que o ideal recomendado pela Organização

Os dados são da Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).
Segundo a companhia,
desde que começou a atender
a cidade em janeiro deste ano
vem trabalhando junto à população informações sobre
uso consciente da água, além
de realizar obras para reduzir as perdas de água na distribuição. A companhia ainda tem realizado melhorias
nas Estações de Tratamento
de Água (ETAs) do Tanque
Grande e Cabuçu, para aumentar a produção da água
no munícipio. As ETAs, atualmente produzem, juntas,
mais de 350 litros de água
por segundo.

das Nações Unidas (ONU)
que considera sendo suficiente, para cumprir as necessidades básicas de consumo e
higiene de um indivíduo, 110
litros num período de 24h.

Incêndio atinge o casarão da rua Sete de Setembro
MAYARA NASCIMENTO - O casarão da rua Sete de Setembro, esquina com a rua Felício Marcondes, no
Centro, pegou fogo na madrugada de sexta-feira (09), por volta de 0h30. Um total de quatro equipes do Corpo de Bombeiros se deslocou para controlar as chamas e às 4h o fogo já estava extinto.
As chamas começaram em entulhos que foram descartados irregularmente dentro do terreno.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência não foi grave, e ninguém ficou ferido. Em setembro
de 2016 o térreo da casa também pegou fogo. Alguns moradores em situação de rua precisaram
sair às pressas. Em maio deste ano, parte do muro caiu depois de um carro atingir as estruturas.
Em nota, a prefeitura informou que a Guarda Civil Municipal reforçou a vigilância do local e a
ronda ostensiva na área, apesar disso, em alguns momentos, pessoas burlam a segurança e voltam
a invadir o imóvel para praticar atos de vandalismo. O prédio, que já é cercado por alambrado, foi
isolado pela Defesa Civil. A prefeitura informou ainda que todo o processo de contratação e licitação para obras de restauração do Casarão foi concluído. A reforma iniciará nas próximas semanas,
para a instalação no local de um centro de formação da Secretaria da Educação.

A procura das
duas unidades do Restaurante
Popular Solidariedade – Zilda
Arns (Macedo) e Josué de Castro (Taboão) – aumentou nesta
sexta-feira, dia 9, aproximadamente 28% em relação aos demais dias em razão do cardápio
especial oferecido aos usuários
em comemoração ao Dia dos
Pais. Ao valor de R$ 1, o menu
servido foi lagarto recheado
com linguiça calabresa (carne
assada recheada), farofa de cenoura com couve, arroz, feijão
e de sobremesa manjar de coco.
Os Restaurantes Populares
funcionam de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30. O do
DA REDAÇÃO -

Taboão, que serve uma média
diária de 750 refeições, serviu
1.000 do cardápio especial dos
pais. Já a unidade do Macedo
passou de 670 para 820 refeições. “Como forma de comemorar antecipadamente o Dia dos
Pais diversificamos o cardápio
nos Restaurantes Populares. O
intuito, além da homenagem, é
levar sabores diferentes dos habituais à população”, afirmou o
secretário de Desenvolvimento e
Assistência Social, Alex Viterale.
As duas unidades do Restaurante Popular oferecem ainda
gratuitamente pela manhã café
e pão com margarina, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Cardápio especial eleva público dos Restaurantes Populares em 28%

Lançamento do programa ‘Show de Bola’
conta com a presença de Henrique Dourado
DA REDAÇÃO - O guarulhense
Henrique Dourado, atacante
do Palmeiras, esteve no lançamento do programa Show
de Bola nesta quinta-feira
(08) no Paço Municipal. Com
passagens por Flamengo, Fluminense, Santos e Cruzeiro,
Dourado falou da importância
da competição para os atletas
do futebol amador da cidade.
“Em primeiro lugar é uma
honra estar aqui e servir de
espelho para os atletas. Tenho
certeza de que podem sair
jogadores profissionais das

setenta equipes participantes
do programa. Já estive desse
lado e sei que há muito talento. Minha torcida é para que
cada um possa aproveitar da
melhor forma o campeonato
e desfrutar deste momento do
futebol de Guarulhos”, disse
Henrique.
“Vamos amplificar ainda
mais o futebol na cidade para
crianças, jovens e adultos, seja
na formação de jovens atletas,
na melhoria dos campos da
cidade ou na promoção de torneios”, afirmou o prefeito Guti.

Em um trimestre, cidade registra aumento de
mais de 18 mil beneficiários em planos de saúde
DA REDAÇÃO - Em apenas um
trimestre Guarulhos registrou o aumento de 18,4 mil
beneficiários em planos de
saúde. Isso significa dizer
que foram mais seis mil novos contratos por mês neste
tipo de serviço e cerca de
200 por dia. Os dados são da
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
De acordo com o levantamento, em março eram 529,1
mil beneficiários, número
que saltou para 547,6 mil em
junho. Em junho do ano passado eram 527, 8 mil pessoas
que possuíam um plano de

saúde. O segmento odontológico também cresceu neste
período na cidade. Saindo de
281 mil para 295 mil de março a junho deste ano.
Já em todo Brasil, o setor
contabilizou, 47,2 milhões
beneficiários em planos de
assistência médica em junho.
Os dados apontam crescimento em número de clientes, em
comparação ao ano anterior
que registrou, no mesmo mês,
47,2 milhões de clientes. Os
dados mantêm a tendência de
estabilidade que vem sendo
observada nesse produto, de
acordo com a ANS.

Guarulhos registra a abertura de 6 mil MEIs por ano
DA REDAÇÃO - Guarulhos possui mais de 60 mil Microempreendedores Individuais
(MEIs) atualmente. Isso significa dizer que, em média,
seis mil pessoas por ano se
cadastraram nesta modalidade no município. A lei completa 10 anos em 2019.
Diversas áreas predominam neste universo, entre elas
estão o comércio varejista de
artigos do vestuário e acessórios; cabeleireiros, manicure e
pedicure; transporte rodoviário de carga; comércio varejista de cosméticos e produtos de
perfumaria e de higiene pessoal, entre outros ramos.
Para se tornar um Micro-

empreendedor Individual é
necessário faturar até R$ 81
mil por ano, ou seja, equivalente a R$ 6.750,00 por mês.
Outra condição é não ter participação em outra empresa
como sócio ou titular, além
disso, só é permitido no máximo um empregado contratado que receba o salário-mínimo ou piso da categoria. A
única despesa, além dos gastos com o empreendimento,
é o pagamento mensal do
Simples Nacional. O valor,
que não ultrapassa R$ 60, é
dividido por categorias: comércio ou indústria, prestação de serviços ou comércio
e serviços juntos.

www.fmetropolitana.com.br

Secretário Municipal de Governo
deixa a Prefeitura de Guarulhos
O advogado
Peterson Ruan solicitou
nesta sexta-feira (09), seu
desligamento da atual administração municipal de
Guarulhos. Durante os dois
primeiros anos desta gestão, ele atuou como secretário da Fazenda e desde o
início deste ano assumiu a
Secretaria de Governo. Em
reunião com o prefeito Guti,
nesta sexta-feira, Ruan pediu demissão para tratar de
assuntos pessoais.
O desligamento será publicado no Diário Oficial
do Município da próxima
segunda-feira (12) e o nome
do substituto deverá ser
anunciado nos próximos
dias. “Faz parte de qualquer
governo a troca de secretários. Sabemos que muitas
vezes os bons profissionais

FOTO: LUCY TAMBORINO
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encontram oportunidades
de trabalho melhores na iniciativa privada e não conseguimos mantê-los”, afirmou
o prefeito. “Foi uma honra
participar desta adminis-

tração durante mais de dois
anos e meio. Agora sigo
para novos desafios e espero poder seguir contribuído
com o Guti sempre que for
possível”, disse Ruan.
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Prefeitura entrega novos equipamentos
públicos de lazer neste sábado
DA REDAÇÃO - Moradores de
diversas regiões da cidade
passarão a contar, a partir
deste sábado (10), com mais
áreas verdes e equipamentos de lazer para crianças e
adultos. Uma das regiões beneficiadas é a área do Teatro
Nelson Rodrigues, próximo
ao Lago de Vila Galvão. No
local, os adultos contarão
com academia popular ao
ar livre e as crianças, com
parquinho infantil revitalizado com novos balanços,
escorregador, gira-gira, gangorras e labirinto. A entrega oficial dos equipamentos
será às 9h.
Outro bairro que terá
novidades a partir deste
sábado é o Jardim Tranquilidade, onde, a partir
das 10h, a criançada vai
encontrar novos balanços,
escorregador,
gira-gira,
gangorras e labirinto no
parquinho instalado na

Praça Nossa Senhora de Fátima, final da rua Jacob.
Já os moradores do Taboão darão adeus a um
antigo ponto viciado de
descarte irregular de lixo e
entulho para receber uma
nova área verde na avenida
Lauro de Gusmão Silveira.
Batizada praça Hélio Rosolen, a área de 7,5 mil m²
recebeu 320 mudas de árvores, 7 mil m² de grama e
forração, pista de caminhada de 500 metros, mobiliário, paisagismo e moderno
sistema iluminação com
lâmpadas de LED.
A praça, que já conta com
empresa adotante, a West
Cargo, será entrega às 11h.
De acordo com o programa
Adote uma Área Verde, a
empresa fica responsável
pela zeladoria da área e, em
contrapartida, pode utilizar
o espaço para divulgar sua
marca através de placas.

6

Sábado e domingo, 10 e 11 de agosto de 2019

Dia dos Pais: filhos seguem exemplo Filho leva pai à cidade de
do pai e trabalham juntos na CPTM infância depois de 30 anos
“Quando eu crescesse queria ser que nem você,
agora já cresci e ainda quero
ser. Eu tenho a cara do pai e
tenho cada vez mais, eu tenho
os olhos do pai e o coração”. Assim como Gabriel, o Pensador
disse no trecho de sua música,
desde pequenos, os pais são
uma das principais referências
que temos e que levamos como
fonte de inspiração.
Na CPTM, os filhos da família Corrêa seguiram o exemplo
do pai, Evandro. Ele está na companhia desde a criação, em 1992.
Antes, era agente de segurança
e atualmente, trabalha como supervisor na Linha 7-Rubi.
Seu exemplo em casa e modelo de profissional influenciou
o filho mais velho, Evandro
Júnior, 34. Em 2008, ele prestou concurso e foi admitido na
CPTM no mesmo cargo em que
seu pai iniciou a jornada: agente

FOTO: DIVULGAÇÃO
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de segurança na Estação Brás.
Mesmo com as faculdades de
Educação Física e Direito no currículo, Júnior optou por seguir
os passos do pai. “Sempre tive
respeito e admiração por ele.
Hoje os meus estudos ajudam
muito no treinamento da equipe”, comenta Evandro Jr, que trabalha no Serviço de Inteligência.
Entre 2010 e 2014, eles trabalharam em dupla. “Costumávamos fazer rondas juntos”,
conta. Para Junior, os momentos mais legais que já passou

com o pai na ferrovia envolvem
a formação e o treinamento de
novos seguranças. “Mas ele cobra a gente bastante”, confessa.
Em 2013, foi a vez do outro
filho, Elder Corrêa, de 32 anos,
entrar para o time da CPTM.
Após se aventurar nas áreas de
biologia e radiologia, ele também prestou concurso para o
cargo de agente de Segurança.
Hoje, Elder trabalha na Linha
10-Turquesa. Apenas o filho
caçula, que cursa Direito, não
entrou para a companhia.

LUCY TAMBORINO - Afogados da
Ingazeira, Pernambuco, é também a cidade natal de Antônio
Domingos Neto, 73. Ele já estava
há mais de 30 anos sem voltar
ao município, isso antes de julho deste ano, quando Leandro
dos Santos Domingos, 36, filho
mais velho o levou para rever a
família e o local de infância.
O pai tem depressão há 14
anos, época em que a esposa faleceu. Com medo que o
pai desistisse da empreitada,
a compra de passagem e toda
logística da viagem, que durou
mais de 10 horas, foram feitas
em menos de uma semana. “É
uma doença muito cruel. É difícil viver e compreender uma
pessoa que tem depressão. Tem
aqueles altos e baixos. Nesse
momento ele tomou coragem,
então em menos de três dias eu
comprei as passagens”, conta.
A visita à cidade foi como
um filme na cabeça do jovem
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A todos os nossos
professores da vida

e um presente adiantado de
Dia dos Pais. “Todo lugar que
íamos meu pai tinha alguma
memória. Sempre dizia a gente
morou aqui, aqui você aprontou isso”, disse.
A relação entre eles também ficou ainda mais íntima.
“Tínhamos mais contato a noite, então nesses 20 dias conversamos bastante. E mesmo sendo filho, em muitos momentos,
a conversa foi de pai para pai”,
diz explicando que tem uma filha de sete meses.
FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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Guilherme Arantes comemora 43 anos
de carreira com shows no Sesc Guarulhos
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Pai muda para o interior de São Paulo
em busca de tratamento para filha
Com laços
familiares, amigos e emprego em Guarulhos, em agosto
do ano passado Fabio Collado
Rodrigues, de 38 anos, decidiu mudar para o interior em
São Paulo, na cidade JaboticaLUCY TAMBORINO -

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

bal, uma viagem de mais de
300 km. Tudo isso para dar,
junto com sua esposa, uma
vida melhor à filha Marina
Vitória Morales Rodrigues, de
cinco anos, que foi diagnostica com paralisia cerebral leve.
De acordo com ele, em
Guarulhos a fila para conseguir o tratamento gratuito
adequado era muito maior,
além dos locais serem muitos
distantes e o trânsito dificultar ainda mais toda a rotina
diária. “O que eu como pai
não poderia fazer pela minha
filha? Eu trabalhava e ganhava bem. Tinha meu fixo e
minha comissão, mas agora
trabalho muito mais de casa
e só ganho pelas vendas, mas
aqui a qualidade de vida dela
é melhor”, conta explicando
que vende projetos de segurança para construção civil.
E de lá pra cá, conseguiu ain-

da outro trabalho também
como vendedor.
A vida, porém, na cidade
não tem sido fácil. “Tem hora
que dá vontade jogar tudo
para o ar, mas quando a gente
vê que ela está fazendo todo
tipo de tratamento, dá força”,
conta Rodrigues, que também tem um filho de 18 anos.
A experiência, no entanto, é
diferente. “Você não é só pai,
você é um pai especial. Você
é escolhido por Deus. Como
se ele dissesse: ‘Ela vai vir e
vocês vão cuidar dela’. Deus te
dá uma missão de fazer algo
que outros não teriam condição de fazer”, conta.
Mesmo com as dificuldades, o nome “Vitória” diz
muito sobre a filha que ensina todo dia uma nova lição
para o pai, que já não é o mesmo desde o seu nascimento.
“Uma criança como ela ensina

DA REDAÇÃO - O Sesc Guarulhos

FOTO: VÂNIA TOLEDO

recebe, neste final de semana,
o cantor e compositor Guilherme Arantes, em dois shows
que marcam a comemoração
de seus 43 anos de carreira. O
músico sobe ao palco do Teatro
da Unidade, para interpretar
grandes músicas que marcaram a suja trajetória.
O público terá a oportunidade de ouvir clássicos como
Planeta Água, Cheias de Charme, Um Dia Um Adeus e Meu
Mundo e Nada Mais, além de
canções de seu último trabalho,
Flores e Cores.
Autor de grandes sucessos
e dono de uma voz marcante,
Guilherme Arantes é uma das
referências da música nacional

tanto para seus contemporâneos quanto para novos artistas.
Ultrapassando gerações, épocas e estilos, suas letras já foram gravadas e regravadas por
grandes cantores, como Elis
Regina, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Roberto Carlos, Céu,
entre tantos outros.

dar valor a vida. Eu aprendi
muito. Eu pensava em trabalho demais e deixava a família de lado”, conta. “O trabalho
e dinheiro não são tudo você
precisa aproveitar a esposa e

filhos. Minha filha também
me ensina muito a questão
de ser guerreira, de não parar,
independente dos problemas
ela está sempre brincando e
sorrindo”, completa.
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‘Filho do coração’: uma história por trás da adoção
“A primeira vez que a gente houve
pai não se esquece. Ele estava sentado na sala, tinha
um ano e meio mais ou
menos. Eu entrei e ele falou ‘pai’. Foi uma emoção
muito grande”, conta Kleber
Gil Machado Pereira, de 38
anos, pai de Lucas Gil Santos Pereira, de cinco anos.
O pequeno foi adotado com
apenas um mês e a iniciativa veio de uma ideia do avô.
“Na verdade, quem era
doido para adotar era o meu
pai, ele que tinha vontade
e eu quis realizar o sonho
dele. Eu conversei com minha esposa e ela aceitou,
mas infelizmente ele faleceu antes”, conta Pereira
dizendo que há 13 anos,
quando casaram, sempre
tentaram ter filhos, chegando a fazer vários exames,
que nunca apontaram qualquer problema em nenhum

dos dois. “Casa sem criança
não dá certo, fica muito chata”, emenda. A adoção trouxe um filho do coração para
casa e desafios.
Desde quando decidiram
adotar, e realizaram o cadastro, até o dia de segurar
a criança nos braços foram
cinco anos de espera. Em
menos de quinze dias também montaram toda a estrutura para receber o bebê,
já que o aviso e o momento
de buscar a criança é curto.
Nessas cinco primaveras
além de ter transformado a
rotina da família, o pequeno também mudou a decoração da casa. Na sala duas
paredes tem a marca registrada do menino, já que os
pais deixaram na parede o
enfeite do último aniversário e do primeiro. No corredor da sala ainda há um
quadro de dia dos pais, que
Pereira faz questão de mos-

LUCY TAMBORINO -
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Cristal Imóveis
94136-6713

trar, além de dois álbuns
de fotografia com fotos
do menino pequeno e um
mais recente.
A maneira de ser pai de
Pereira é influência do avô
da criança. “Ele sempre foi

um paizão. Nós fazíamos
tudo juntos, com certeza
serei como ele para o Lucas. Meu filho é grudado
em mim, tem dias que prefere até dormir comigo do
que com a mãe”, conta.

CRISTALIMOVEIS@OUTLOOK.COM.BR
WWW.CRISTALIMOVEISGUARULHOS.COM.BR

Vendas

CASA – JD. PINHAL
3 Dorm. – C/ 1 Suite - Sala
- Cozinha - 2 Banheiros –
Área Serv. - 1 Vaga
R$ 1.400,00

SOBRADO – PQ.
RENATO MAIA
3 Dorm. – 2 Salas –
Cozinha - 2 Banheiros Área Serv.
R$ 6.000,00

CASA TERREA –
JD PARAVENTI
2 Dorm. – Sala -Cozinha
Lavanderia -Wc – 2 Vagas
TERRENO - 10x25
R$ 450.000,00

CASA –
PQ.RENATO MAIA
1 Dorm. – Sala - Cozinha
Banheiro – Área Serv.
R$ 800,00

APTOº – MACEDO
1 Dorm. – Sala – Cozinha
Banheiro- Área Serv. – 1
Vaga - R$ 1.000,00
Cond. /IPTU Inclusos

CASA – JD PINHAL

CASA – JD. PINHAL

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 – GOPOUVA –
R$ 320.000 (REF 12)
3 – DORMTS 1 SUITE,
SALA 2 AMBS, COM
SACADA, GARAGEM, COM
PALNEJADOS
A/C – FINAC/FGTS

Banheiro – 1 Vaga

APTO – PROX.

APTO – GOPOUVA –

R$ 380.000,00

CARREFOUR – R$ 170.000

R$ 195.000 (REF 02)

APTOº – JD PARAVENTI
1 Dorm. – Sala – Cozinha
Banheiro- Área Serv. –
1 Vaga - R$ 800,00
S/ Cond.

CASA ANTIGA–
JD PARAVENTI
2 Dorm. – Sala -Cozinha
– Lavanderia -Wc –
2 Vagas.
R$ 320.000,00

(VAG0) REF.0

2 DORMTS, SALA 2 AMBS,

R$ 1.000.00

APTOº – CENTRO
“PRÓXIMO Á
FACULDADE”
2 Dorm. – Sala – Cozinha
Banheiro- Área Serv. – 1
Vaga - R$ 1.000,00
C/ Cond

CASA –
JD PARAVENTI
2 Dorm.– Sala – Cozinha
Wc – Lavanderia - 1 Vaga
R$ 370.000,00

CASA – JD. PINHAL
3 Dorm.C/ 1 SUITE - Sala
- Cozinha
2 Banheiros – 3 Vaga
R$ 5.000,00

APTOº – MACEDO
1 Dorm. – Sala – Cozinha
Banheiro- 1 Vaga
R$ 1.000,00 C/ Cond e
IPTU Incluso

APTº - MACEDO
1 Dorm. – Sala – Cozinha
Banheiro– Área Serv.
1 Vaga
R$ 190.000,00

SOBRADO – PQ.
CONTINENTAL I
3 Dorm. – C/ 1 suite - Sala
– Cozinha - Área Serv.
R$ 1.500,00

GALPÃO – CABUÇU

TERRENO –
STª CLARA
5X25 Em Declive
C/ Escritura Registrada
R$ 180.000,00

2 Dorm. - Sala - Cozinha
2 Banheiros – 1 Vaga
R$ 1.300,00
CASA – JD. PINHAL
2 Dorm. - Sala - Cozinha
Banheiros – Área Serv.

250 m2 - 2 Banheiros
R$ 3.500,00

DA REDAÇÃO - Clássicos renomados, interação entre
os participantes e performances ao vivo. No domingo (11), Dia dos Pais, e
também no dia 25, sempre
a partir das 10h, o Teatro
Padre Bento apresenta a
Roda de Choro, evento
gratuito e quinzenal que
recebe nomes expressivos
do gênero em Guarulhos.
A classificação é livre.
Caracterizadas
por
encontros de músicos e
interessados pelo universo musical, as rodas de
choro são marcadas por
informalidade e descontração. A ordem de apresentação e performances
dos músicos é definida
previamente.

AV. DR. RENATO DE ANDRADE MAIA,
501 - CIDADE MAIA - GUARULHOS

Guarulhos

(11) 2441-1035 / 2441-1053
Locação

FOTO: LUCY TAMBORINO

Teatro Padre
Bento recebe
Roda de Choro
no domingo

2 Dorm. – Sala – Cozinha

2 DORMTS, SALA 2 AMBS,

COZ, 1 VAGA, COM

COZ, 1 VAGA, ELEVADOR

ARAMRIOS PALNEJADOS

A/C – FINANC/FGTS

A/C – FINSC/FGTS

APTO – VILA AUGUSTA –

APTO – JD TRANQUILIDADE

R$ 265.000 – REF. 04

VENDA
CASA CONTINENTAL I –
R$ 270.000 – REF 12
2 DORMTS, SALA 2 AMBS,
COZ, 2 VAGAS A/C –
FINANC/FGTS

LOCAÇÃO
CASA TERREA
CONTINENTAL III
1 DORMT, SALA, COZ
R$ 600.00

APTO – TRAV.

– R$ 175.000 (VAGO)

ALAMEDA YAYA

2 DORMTS, SALA 2 AMBS,

2 DORMTS, SALA, COZ,

COM (75 MTS).

COZ, 1 VAGA

1 VAGA - R$1.250 –

A/C – FINAC /FGTS

A/C – FINANC/FGTS

COND + IPTU – INCLUSO

APTO - JD SANTA MENA –

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

3 – DORMTS, SALA AMPLA,
COZ, 1 VAGA COB

R$ 165.000 – REF.04
1 DORMT, SALA 2 AMBS,
COZ, QUINTAL, 1 VAGA

GALPÃO –
COMERCIAL –
RUA NOSSA SENHORA MÃE
DOS HOMENS- 250 MTS,
6 VAGAS, COM MEZANINO
R$ 5.000,00

www.fmetropolitana.com.br
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A São João Madeiras
parabeniza todos os
Pais pelo seu dia !

JOÃO PAES

ASSOALHO
CUMARU
10CM

FAZEMOS A MAIS LINDA
CHURRASQUEIRA DE TIJOLO
À VISTA
MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA

FORRO PVC

*R$

15,00

ML

À VISTA NO DINHEIRO

BOLETO BANCÁRIO

À VISTA NO DINHEIRO

N os a c om p a n he
n a r á d io 1 0 FM
w w w. r a d io1 0 . c om. br / o u v i r
To d os os S Á B A D O S
d a s 0 9 h 0 0 á s 1 1h0 0

COMPRE AGORA!

|
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21 DE AGOSTO
19:30H

www.fmetropolitana.com.br

BALCÃO BAR R$

30,00
MESA R$ 50,00

MESA * HAMBÚRGUER
* BATATA FRITA R$
(POR PESSOA)

STEAK & BURGER

70,00

PONTO
DE VISTA
LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI
é jornalista e designer gráfico. Foi
assessor de imprensa de jogadores
e técnicos de futebol e trabalhou no
Lance! e Diário de S. Paulo. Atualmente
trabalha no jornal Valor Econômico
luizgerardi@gmail.com

FOTOS REAIS DOS PRODUTOS

Concorrência
esvazia o
Brasileirão

HAMBURGADA COM O
SÉRGIO MALLANDRO
O ERRADO QUE DEU CERTO!
RESERVAS PELO TELEFONE:

2447-1582
RUA: TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS

Deixado de lado o nível técnico,
todo brasileiro que gosta de futebol
bate no peito e diz com orgulho que
o Brasileirão é o campeonato mais
disputado do mundo, e com razão.
Apesar da distância entre os elencos e a grana recebida, ao menos
10 equipes começam o torneio com
alguma chance de título. Santos,
Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG,

Realmente, seria um campeonato
fantástico, se não houvesse a
concorrência de outros torneios
Grêmio, internacional, São Paulo e
Athletico-PR vivem grande momento e o resultado das partidas entre
eles é sempre imprevisível, isso sem
contar o Cruzeiro, que pelo tamanho
e tradição poderia estar nesse bolo.
Realmente, seria um campeonato
fantástico, se não houvesse a concorrência de outros torneios, principalmente a Copa do Brasil e Libertadores, que esvazia o Brasileirão e

compromete a qualidade técnica do
torneio.
O executivo de futebol do Internacional Rodrigo Caetano explicou
um pouco de qual é o pensamento
de um clube que disputa as semifinais da Copa do Brasil e está classificado na Libertadores. Segundo
ele, não é nem a simples questão de
poupar um jogador pelo desgaste das
viagens e jogos. O que mais se deve
levar em conta é o risco de uma lesão
grave, mais comum de acontecer em
atletas estafados.
O Inter prioriza escalar os jogadores nos torneios importantes e nos
jogos no Beira-Rio, colocando reservas quando a partida do Brasileirão é
longe de casa. Isso cria um desequilíbrio, favorecendo as equipes mandantes e garantindo pontos importantes para a disputa do campeonato
brasileiro.
A partida de hoje entre Flamengo
e Grêmio, no Maracanã, teria tudo
para ser um dos grandes jogos do
torneio, se o Tricolor Gaúcho não tivesse um duelo na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil. A equipe
viajou para o Rio com apenas três
titulares, Cortez, Matheus Henrique
e Everton. Após voltar da disputa da
Copa Suruga, no Japão, o Athletico
também deve ir bem desfalcado para
o jogo contra o Botafogo.
Se cobra mais qualidade técnica
por aqui, mas não é de hoje que todos pedem uma revisão no calendário do futebol nacional, com menos
datas e priorizando os torneios mais
importantes, mas nada é feito nesse
sentido. Mais uma vez é o futebol
brasileiro quem perde.

ANOTE
O retorno do recesso escolar da EPG
Margarida Maria da Conceição, localizada
no Jardim Rosa de França, foi repleto de
comemorações com a entrega de duas cadeiras
de rodas adaptadas para alunas com deficiência
física. A iniciativa, feita em parceria com a
Campanha Anéis Solidários, teve por objetivo
arrecadar lacres de latinhas de alumínio junto às
famílias visando a troca por cadeiras de rodas.
Aação solidária foi idealizada pela coordenadora
pedagógica da escola, Edneusa Valenciano, e
beneficiou duas alunas da unidade. Após as
doações recebidas na escola, os lacres foram
enviados para a cidade de Guaimbê (SP) por
meio da Campanha Anéis Solidários, e assim
conquistaram a primeira cadeira de rodas. “O
projeto implantado na nossa escola continua em
andamento e esperamos novas doações para
conseguirmos outras cadeiras de rodas para
mais alunos”, explicou Edneusa, evidenciando
o quanto é importante ações que ampliem
a construção de valores éticos, morais e de
cidadania.

Todos os sábados, das 14h às 17h, o
CEU Jardim Cumbica oferece aulas de kung
fu, uma das artes marciais mais antigas
do mundo. A atividade é conduzida pela
professora Gabriela Rodrigues, que há
dois anos realiza este trabalho de forma
voluntária. “Tudo o que aprendi no kung fu
foi extremamente benéfico para mim, por
isso é quase uma obrigação passar isso
adiante. O kung fu não é só uma arte marcial.
Se levado a sério, torna-se um estilo de
vida”, disse. Aberto ao público a partir dos
12 anos, os interessados em participar das
aulas devem fazer um cadastro no local,
de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h,
portando RG e comprovante de residência.
Os menores de idade precisam estar
acompanhados de um responsável. Em julho,
o CEU Jardim Cumbica recebeu o exame de
faixa, um tradicional evento de graduação
de nível que reuniu alunos, pais, amigos
e até visitantes que praticam outras artes
marciais.

www.fmetropolitana.com.br
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Sub-7 do Guarulhense se prepara para Liga Paulista
A equipe sub7 do Guarulhense terá um
segundo semestre movimentado. Com previsão de jogar
três torneios paralelos, o time
comandado pelo professor
Wellington Severo promete
dar trabalho aos adversários
e vai intensificar os treinos
visando boas campanhas em
todas as competições.
Será a primeira vez da categoria na Liga Paulista, campeonato vencido pelo Galo
na categoria sub-11, em sua
primeira edição, finalizada
em junho. Sobre a expectaLUCAS CANOSA -

tiva dos garotos em quadra,
o treinador avaliou o elenco. “Temos um time muito
bom e o trabalho tem sido
progressivo desde fevereiro.
Recebemos alguns reforços
recentemente e espero que a
gente colha os frutos do suor
derramado, o transformando
em vitórias. Estou muito confiante”, disse.
Além do certame famoso, o Tricolor ainda brigará
nas Ligas Alto Tietê e Ponto
de Encontro. Questionado
sobre a alta carga de jogos,
Severo se animou. “Eu quero

FOTO: PRISCILA NUNES

sempre o desenvolvimento
deles e, nada melhor do que
testá-los física e psicologicamente jogando. Inclusive um teste a mim mesmo.
Estaremos todos no mesmo
barco e sei que, tanto atletas
quanto pais gostam da correria que as partidas proporcionam. Vai ser um final de
2019 muito bom para todos
nós”, concluiu.
O sub-7 do Guarulhense
estreia na Liga Paulista no
domingo (18), às 10h, diante
do Juventus, no Ginásio da
Ponte Grande.

Caio Calmon, boxeador do Guarulhense, terá
luta transmitida no SporTV neste domingo
Ex-campeão
paulista e brasileiro e bronze
nos Jogos Pan-Americanos de
2003, na Cidade do México,
Caio Calmon, boxeador que
assinou com o Guarulhense
em fevereiro e venceu duas
lutas seguidas em busca do
retorno ao cenário nacional,
estará nas telas do SporTV, da
BandSports e do Fox Sports
neste domingo, às 20h, quando enfrenta o amapaense Juscelino Pantoja.
Doze anos mais velho que
o oponente, Caio se mostra
confiante para o duelo. “O
combate vai ser bom para ambos, porém obviamente espero ganhar. Me preparei muito
bem para essa luta e estarei
atrás da vitória”, disse.
Por fim, o lutador expôs
sua trajetória dentro da modalidade. “Comecei a treinar
boxe no Coliseu Boxe Center
com 12 anos, com 15 anos
estava na seleção brasileira
de boxe, onde fiquei até os 19
anos. Fui campeão paulista

FOTO: LUCAS CANOSA

LUCAS CANOSA -

de boxe, 3 vezes campeão do
Torneio Luvas de Ouro, campeão do Torneio dos Campeões, campeão do Torneio das
Estrelas, campeão brasileiro
entre outros torneios que fiquei com o vice-campeonato,
assim como a Copa internacional Miguel de Oliveira e o
Torneio Ralf Zumbano. Fui
medalhista de bronze no jogos Pan-Americanos de 2003
de boxe Cidade do México.
Aos 22 anos, parei de lutar
por motivos familiares, mas
sempre continuei treinando

e acabei me tornando um dos
treinadores do Coliseu Boxe
Center. Hoje sou apenas atleta
e dou aula também mais para
ajudar no orçamento do mês”,
finalizou.
Caio Calmon estará no ringue neste domingo (11), pelo
Boxing For You, às 20h, na
Arena de Lutas São Paulo, que
fica na Avenida Conselheiro
Brotero, 330, na Barra Funda
– SP. O evento terá transmissão ao vivo de SporTV, Fox
Sports e BandSports, além do
canal DAZN, pela internet.

Apoio
Contabilidade

Francisco Antônio Amorim
Advogado

VARIEDADES

Sábado e domingo, 10 e 11 de agosto de 2019

www.fmetropolitana.com.br

Exposição reúne Opalas, Fuscas e
outros carros antigos no ‘Dia dos Pais’

FOTO: DIVULGAÇÃO/PIXABAY

www.coquetel.com.br
Instrumento musical
do Leste europeu
Principal sintoma da
desnutrição
Característica da pessoa empreendedora

© Revistas COQUETEL

Estilo de decote que Construções não utilivaloriza os ombros zadas para moradia
"(?) Kombat",
Jogadora brasileira
clássico jogo de luta
de vôlei

(?), seca
e oleosa:
tipos de
pele

(?) de macarrão: acompanha
o churrasco

Explodir
Auxiliam a
visibilidade
do motorista

Novembro
(abrev.)
Marcha
do carro

Prefixo de
"anti-herói"
O "teen"

da loja Atlanta Autopeças, e
conferir uma apresentação
musical ao vivo.
O evento tem entrada
gratuita mediante a doação

de um quilo de alimento
não perecível que, posteriormente, será entregue à
Paróquia Sagrada Família
de Guarulhos.

Reconhecimento de
(?), serviço
de cartórios
Planta,
em tupi
A de
foguetes
da Nasa é
realizada
em Cabo
Canaveral,
na Flórida

Data: domingo (11)
Horário: das 12h às 17h
Local: Estacionamento do Shopping Bonsucesso
Atração gratuita
Shopping Bonsucesso
Endereço: Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308 – Jardim Albertina.
Contato: (11) 2489-9690
http://www.shoppingbonsucesso.com.br/

Idade, em
inglês
Rainha de
Esparta
(Ant.)
Aparo

Álcool (?):
o responsável pela
embriaguez

Veloz, em
italiano
Composto
orgânico
usado como solvente
(?) Tatu,
personagem de
Lobato

Serviço:

Arrastar
a (?):
paquerar
(gír.)

O lobo
líder da
alcateia
(?) com
carne,
prato
mexicano

"(?)Rainha",
oração
católica

Parte mais distante
de uma região
Otávio Augusto,
imperador romano

BANCO

Partes
de uma
expressão
matemática

(?) leve,
tipo de
pista de
corridas

(?) Peixoto, repórter
Monograma
de "Max"

66

Solução

CAPRICÓRNIO: Muitas alterações permanecerão de forma bem mais adequada com o que acontece na extensão
do relacionamento.

LEÃO: Tenderá vir a confirmar que a sua forma de pensar
tem competência de progredir e sair um brevemente da
bolha.

AQUÁRIO: Recorde-se da enorme relevância do ofício
exercido em grupo para crescer em oportunidades
essenciais.

VIRGEM: Atuar de maneira mais objetiva fará com que
você consiga efetivar determinadas obrigações que
apresentavam possibilidade de sair da atual situação.

PEIXES: Com bastante fascínio e galhardia irá conduzir
uma carga alegre e elegante para com determinados
indivíduos nesta altura.

IM

CÂNCER: A Lua exibirá que você tende a permanecer em
uma conjuntura mais indefesa. Determinadas afeições
permanecerão em um contexto bem desvantajoso.

C
I
T
A
R
A

SAGITÁRIO: A sua ligação lógica de pensamento será
bem mais requintada do que você está habituada. Fogo
tende a fortalecer um pouco a sua felicidade neste dia.

O
V
E
I
S
C
O
M

GÊMEOS: Saturno irá vir com toda sua energia para se
contornar melhor a sua vida, faça uma aplicação superior.
Tende a evidenciar as contradições que vem carregando.

ER

ESCORPIÃO: Você se apresentará como uma pessoa
mais decidida para poder amadurecer e fazer tudo o que
tenciona.

C
I
A
I
S

TOURO: Adquirirá poucas ondas negativas advindas de
Saturno nesta hora de aprimoramento. Algumas das tuas
ações estarão em desencontro com as suas necessidades.

S M
N O
R
N T
G A
L
A
G E
E T
I
I L
RA I
C
M O

LIBRA: Encontrando-se como um cidadão mais amigável
fará com que a cada de Libra progrida de maneira
consistente.

C
N A M I
O N AR
R O I S
M A
A
A
A L
L E D A
P O D
C O L A
O C E
A S A
A
C H
L V E
F I N S
TE R
A

ÁRIES: Marte laborará de modo positivo para a o seu
grande signo. O astro rei tende a diminuir e muito os
aspectos do seu forte estresse.

P
E
L
I
C
A
N
O

HORÓSCOPO

Ave que
possui uma
bolsa em
seu bico

Alimento de
peixes (pl.)
Sem (?):
atemporal

D
D E
F
F I
C
I
T
D
V E
P
J E
S
C O

Os guarulhenses que são apaixonados por
carros acabam de ganhar
um programa especial para
o final de semana. No domingo (11), o Shopping Bonsucesso recebe, pela primeira vez, uma Exposição de
Carros Antigos. O evento é
realizado em homenagem ao
Dia dos Pais e contará com
cerca de 20 veículos antigos.
A exposição começa a
partir de 12h, quando os
automóveis clássicos como
Opala, Maverick, Caravan,
Fusca e Kombi chegarão à
entrada principal do empreendimento. O público ainda
pode aproveitar a ocasião
para ganhar vale-compras
DA REDAÇÃO -

PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS
PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS

3/age — caa. 4/leda — mari. 5/chili. 6/veloce.

12

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

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

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Travessa com Avenida Jurema) Tel: 3428-5904
Loja 4 - Av. Tiradentes, 4273 - Vila Flórida (esq. c/ Droga Raia) Tel: 3428-3328
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Final de semana do ‘Dia dos Pais’ tem oficina
com brinquedos ecológicos no Bosque Maia
Neste sábado
(10) e domingo (11), das 9h
às 11h, a equipe de Educação
Ambiental do Bosque Maia
vai disponibilizar diversos
brinquedos já prontos, confeccionados com materiais
reciclados, como garrafas pet
e madeira, para diversão de
adultos e crianças. Nos dois
dias, a atividade acontece no
Viveiro Educador localizado
no final da alameda principal
do parque. A atividade se repete nos próximos dias 17 e
25, no mesmo horário e local.
Não é necessário se inscrever, basta chegar e começar a
brincadeira.
Dando continuidade à
agenda de agosto, na quinta-feira (15), a partir das 19h,
acontece no bosque mais

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO -

uma edição da trilha noturna. A caminhada pela área
de Mata Atlântica preservada
tem duração de cerca de duas
horas, com monitoria de um
agente da GCM. Com sorte,
os trilheiros podem encontrar
moradores locais com hábitos
noturnos, como corujas, morcegos e gambás.
Já no próximo dia 31, a tri-

lha pela mata do bosque acontece durante o dia, a partir
das 9h. A duração do passeio
também é de cerca de duas
horas. No percurso, o monitor revela aos participantes
um jeito diferente de apreciar
o bosque, com direito à beleza das orquídeas, bromélias,
garças e biguás, dentre outros
habitantes do parque.

Primaveras celebra a data com evento
aberto ao público e para todas as idades
DA REDAÇÃO - “Pai: o mais
próximo que você vai conhecer de um super herói”
é o tema da celebração de
Dia dos Pais promovida
pelo Primaveras, em suas
duas unidades na cidade
de Guarulhos. Com o objetivo de proporcionar um
ambiente de homenagem e
acolhimento para toda a comunidade, o grupo funerário realiza o evento gratuito e aberto ao público todos
os anos.
Com programação diversa, os convidados não apenas criam memórias emocionantes com as pessoas
queridas, como se recordam
do legado, dos ensinamentos e do amor eterno que
nutrimos por nossos pais. O

dia começa com uma missa,
seguida por uma emocionante cerimônia com balões. Durante todo o evento,
as crianças participam de
atividades lúdicas.

Programação
Primaveras I (avenida Otávio
Braga de Mesquita, 3.535 –
Taboão)
10h - Missa
11h - Cerimônia dos balões
9h às 12h - Atividades lúdicas
Primaveras II (avenida Silvestre Pires de Freitas, 1.579
– Paraíso)
11h - Missa
12h - Cerimônia dos balões
9h às 12h - Atividades lúdicas

CLASSIFICADOS
EMPREGO
Contrata-se
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.
DOMÉSTICA
C/Referência, que more
próx. Vila Galvão F.:
2212-1132 2ª à 6ª horário
comercial
SERVIÇO TEMPORARIO
PARA GUARULHOS
Não estamos registrando
(salário R$ 1.600,00).
Precisa-se: Profissional
habilitado (sexo masculino)
c/conhecimento na grande
S. Paulo p/ serviços
interno e externo.2º
grau (completo) e exp.
comprovada na área
de transp., coletas,
entregas,recebimento e
liberação de mercadorias,
emissão de documentos
fiscais, cobrança, cotações
e toda a rotina do dia a dia
de uma transportadora.
Contato: Edson (11)954214156 Whatsapp

DIVULGADOR(A)
Experiência na área
Comercial. Acima de 21
anos, concluído o Ensino
Médio. Conhecimento
Pacote Office. Os
interessados enviar
currículo para contato@
cursinhodapoli.top ou ligar
p/agendar entrevista F.:
3197-8683.

IMÓVEIS
Vende-se
VENDE-SE
CHÁCARA NAZARÉ
PAULISTA

12 mil metros de frente
com a represa, 05
quartos , 04 banheiros
Vestiário c/ chuveiro,
Campinho de futebol,
Piscina 50 mil litros com
píer para embarcação
Tel (11) 94707-7457

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:49694226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br

PLANO DIRETO SEM
COMPROVAÇÃO DE
RENDA

Com suíte e
Churrasqueira

Pink 971331307

SHOPPING MAIA
2 Dorms. c/ terraço Grill,
Vaga. mensais R$799,90.
Sem Entrada. (11) 26261969 Whats.
KITNET CENTRO GRU.
Andar alto, frente ao Poli
, escritura reg., F.: 998207366 c/ proprietário creci
75591-f
APTO LINDO
todo planejado - próx
shopping Maia. 2 dormts,
sala 2 ambos, coz, 1 vaga
coberta, elevador, Port 24
hrs., R$ 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
MOLEZINHA CDHU
Apto. PQ. Stos Dumont 50
e 55 Mil. F.: 97084-0909

PROCURANDO
IMÓVEL???
CRECI 185228

VEÍCULOS

2382-8300

ALICERÇANDO
BONS NEGÓCIOS
SR. CLIENTES,
ESTAMOS
CADASTRANDO
IMÓVEIS P/ LOCAÇÃO
E VENDA

Aluga-se
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

NEGÓCIOS

BOLETO, CHEQUE
E CARTÃO!!!
EM ATÉ 12 X BOLETO
OU CARTÃO OU ATE
18 X NO CHEQUE
Tel.: 2440 6425 / 4963 0569
Whatsapp: 9 4728-4689

Autos
VENDE-SE
Luciano: Whatsapp
11 94744-7365

COMPRA/VENDA

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

FOX RUN/17
1.6/ compl., couro, ABS, ac.
troca/ fin., (11) 9-96866382/ 2440-9536
CORSA SEDAN CLASSIC
LS
2011, cinza, KM baixa, vte,
sensor de ré ,sem detalhes
F.: 2461-3205/98111-7603.

FORD FOCUS GHIA 2007
Sedan ,mecanico, completo
c/couro + teto KM 85.000
original, 2º dono, cor prata
F.: 2461.3205/98111.7603

SERVIÇOS

Parcelamos Todos
os débitos
do seu veículo

Oportunidade
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.

VENDE-SE
Luciano: Whatsapp
11 94744-7365

Relax
COBALT LTZ /15
compl., 70.000km, ac.
troca/ fin., (11) 9-96866382/ 2440-9536
JAC J6/12
Compl., couro, super novo,
ac. troca/ fin., (11) 9-96866382/ 2440-9536
CLASSIC LS/11
Ar, DH, ac. troca/ fin., (11)
9-9686-6382/ 2440-9536
PEUGEOT 207XR/11
Mec., compl., rodas, ac.
troca/ fin., (11) 9-96866382/ 2440-9536
HB 20X 2014
Style MEC. Cinza escuro,
completo , Carro perfeito/
KM 50.848 F.: 2461.3205
/98111.7603

VENDE-SE
Luciano: Whatsapp
11 94744-7365

NOVIDADE EM
GUARULHOS
Cliníca Master as mais
belas massagistas. Local
disc. gar. privativa 24856374/93358-0823 zap

MASSAGEM TERAPÊUTICA
E Sensual F: 2422-1986/
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman
ALINE
Massagem relaxante c/
finalização. Loirinha
carinhosa. F.: 95426-4047
Whats

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

Aluguel de Máquina
RETROESCAVADEIRA
Escav.esteira, Rolo CA
15, Caminhão basc.,
Rolo peq. dinaparc LR 95,
Caçamba Estac, Bobcat.
Fs.: 2486-8586/ 971388449/ 94159-7731

FALE
COM
NOSSA
REDAÇÃO

ACESSE O SITE

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

www.elasmassagens.com.br

11 4210-1371
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