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ACE fortalece a
campanha ‘Compre
em Guarulhos’

Orquestra Jovem se
apresenta na Cidade
Seródio nesta sexta
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Guarulhos inicia vacinação
contra o sarampo em bebês
Município entrou na lista das 39 cidades com recomendação para vacinar crianças entre seis e 11 meses de idade; de
acordo com o balanço da Secretaria da Saúde até o momento foram registrados 33 casos da doença na cidade Pág. 5
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Feira do Estudante
pretende reunir mais de
15 mil jovens em setembro
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Visitante tenta entrar em CDP do município
com drogas escondidas em pizza
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+1,22%
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Selic (ano)

R$ 998

Salário Mínimo

Prefeitura transforma antigo ponto de descarte
irregular em praça no Taboão
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Disque-Denúncia

181

Precisamos fazer a riqueza circular dentro de
nossa cidade. Todos têm a ganhar com isso”,
William Paneque, presidente ACE-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: CAMILA MINIACI/@CAMILAMINIACI

HERMANO HENNING

Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

Foi um dia de coincidências esta segunda-feira. Recebi pelo WhatsApp, logo
de manhã, um vídeo de dois
minutos com uma reportagem sobre a linha de trem
que passava por aqui ligando
Guarulhos à estação da Luz,
em São Paulo. Era o ramal da
Cantareira.
A primeira estação, ao entrar em nosso território, era a
de Vila Galvão. A ferrovia seguia por treze quilômetros até
chegar à estação da Base Aérea, em Cumbica. Passava por
seis bairros, cada um deles
com uma estação construída
de madeira. Torres Tibagi, Gopoúva, Vila Augusta, centro
de Guarulhos...
A última das estações, o
ponto final da linha, era a de
Cumbica, a única construída
de alvenaria. Hoje lá funciona
a lavanderia da Base Aérea.
Pois bem. Ontem mesmo,
o amigo Valdir Carleto, durante o almoço, me presenteou
com um volume do livro “Nuances de Uma Rua”, escrito
pela professora Norma Zacharias Saraceni.
Logo nas primeiras páginas, a escritora fala de sua experiência, nos anos cinquenta,
quando pegava o trem para
frequentar o curso de professora na Escola Normal, em
São Paulo.
O pai de Norma tinha uma
loja de tecidos na Rua D. Pedro II. Ele chegou do Líbano ainda nos anos quarenta,
recém-casado e aqui o casal
teve muitos filhos. A família
morava ali mesmo, nos fun-

dos do prédio que fazia frente
para a D. Pedro, praticamente
a única rua de comércio da cidade.
Era a residência da família
com amplo quintal onde se
cultivava uma horta com alface e almeirão, pés de goiaba,
laranja, bananeiras e até um
galinheiro.
Ela explica no livro: “A rotina da vida transcorria obrigatoriamente na Rua D. Pedro II.
O ponto final dos ônibus era na
D. Pedro II. Era o caminho para
a estação de trem: saindo da
D. Pedro, entrávamos na rua
Cerqueira César e logo à frente
estava a estação ferroviária.
A linha do trem que então
era chamada de Ramal da
Cantareira, existia nos tempos
de escola de Norma Saraceni.
Ela começou em 1915.
Norma prossegue, num
texto gostoso de ler:
-- A estação era bem pequena, mas muito movimentada. Comerciantes iam levar
e buscar suas mercadorias,
segurando, como podiam,
pesados fardos; estudantes
desciam correndo a Cerqueira Cesar, parecendo sempre
atrasados para o trem das dez
horas.
O vídeo da repórter Caroline Campos mostra, preservada, uma das locomotivas
do trem de Guarulhos. Uma
Maria Fumaça que permanece exposta na praça, junto ao que restou da estação.
Funciona ali uma unidade da
Guarda Municipal.
O último dos trens circulou
no dia 31 de maio de 1965.
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Ordem no ninho
Depois de muita especulação, neste
mês de agosto a situação do PSDB deve
ser finalmente resolvida. Prevejo saias justas, desconfortos e o famoso manda quem
pode, obedece quem tem pena.
Sou, mas quem, não é?
Apesar do jeitão de oposição, o DEM de
Guarulhos continua na base do Governo
Municipal. Um ou outra sairá, outro fingirá
que saiu, outros ficarão na moita. Ou seja,
pouca coisa muda na base do governo.
Sabe tudo!
A nomeação da ex-vereadora Adriana
Afonso para a presidência do PSL local
irritou a Casa Grande e a Senzala, gregos
e baianos, todos e todas. Até o deputado
estadual do PP Coronel Telhada atirou pedras e se equivocou ao dizer que Adriana
foi filiada ao PT. Isso mostra o quanto o deputado conhece Guarulhos.
Toda a ajuda é bem-vinda
Com o tempo de campanha cada vez
menos, a corrida eleitoral já começou e
tem maior chance de vencer quem tiver
experiência e alguma estrutura. O suplente do PSL, Anselmo Ramos, ativista social
na luta contra a dependência química, vem
conversando com a liderança do DC solicitando apoio para esta causa na base partidária no município.

Quem cedo madruga?
Falando em corrida eleitoral, alguns já
estão se preparando. O suplente Anselmo Ramos tem um batalhão a seu favor
com estrutura organizacional digna de
uma concorrência ao Executivo!!! Páreo
duro. Com as restrições econômicas determinadas pela lei eleitoral, é preciso
começar a se coçar bem antes, ou será
engolido pela avalanche de candidatos.
Encontro político/gastronômico
Como quem não quer nada, o PMN
tem se reunido tentando se fortalecer e
tomar corpo para as eleições de 2020.
Na última sexta-feira, José Miguel reuniu
filiados e simpatizantes para tomar caldo
e discutir política. Passei para observar e
experimentar o sabor da reunião, afinal
caldo de galinha não faz mal.
Garantido!
Como sua experiência de ex-vereador, Eduardo Kamei ainda não optou por
nenhuma legenda para se filiar. De tendência de centro, até centro direita, ele
herdou de seus ancestrais a paciência
nipônica, mesmo porque, ele avalia que
o cenário local está ainda muito incerto.
Kamei afirma que faz igual o velho marinheiro, que durante o nevoeiro, leva o
barco devagar.
O homem sorriso
Bem ao seu estilo animação e confiança total, Wagner Freitas anda esbanjando bom humor e certeza em seu projeto
para 2020. Para convencer e conquistar
novos filiados ao PTB. Para isso, não cansa de falar sobre sua promessa, cumprida, de eleger dois vereadores nas eleições de 2016.
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Visitante tenta entrar no CDP de Guarulhos
com drogas escondidas em pizza
DA REDAÇÃO - Os agentes de segurança penitenciária dos Centros de Detenção Provisória I e
II de Guarulhos, unidades administradas pela Coordenadoria de Unidades Prisionais da
Região Metropolitana de São
Paulo (Coremetro), apreenderam entorpecentes com visitantes no último sábado (10).
No CDP ASP Giovani Martins Rodrigues de Guarulhos
I a companheira de um preso
foi surpreendida durante o
procedimento de revista da
alimentação com 12 porções
de material esverdeado, característico à maconha, escondido em pedaços de pizza, entre
o recheio e a massa.
A segunda apreensão em
Guarulhos aconteceu no CDP
II. Durante revista mecânica
no aparelho escâner corporal a agente de segurança de
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plantão identificou uma anormalidade na região pélvica da
visitante. Ao ser questionada
foi constatado que levava dois
invólucros, um com substância entorpecente análoga à
cocaína e outro com material semelhante à maconha
escondidos no forro de sua

calcinha. Os dois casos foram
registrados no 4° Distrito Policial de Guarulhos.
Deve-se observar que visitas flagradas tentando adentrar com objetos ilícitos em
unidades prisionais são automaticamente suspensas do
rol de visita.

Cidade realiza Casamento
Comunitário no domingo

Festival de Futebol
de Rua acontece
nesta semana

DA REDAÇÃO - A edição 2019
do Casamento Comunitário
de Guarulhos será realizada
neste domingo (18), às 12h,
no Nosso Clube Vila Galvão.
Promovido pela Prefeitura por
meio do Fundo Social de Solidariedade, esta é a 9ª edição
do evento, que irá celebrar a
união de 50 casais previamente inscritos com direito a bolo,
coquetel, almoço, empréstimo
de trajes, convites, buquês e
música. O Casamento Comunitário é gratuito, sem qualquer custo para os participan-

DA REDAÇÃO - Nos próximos
dias 13, 14 e 15 de agosto acontece o Festival de Futebol de
Rua nas escolas da prefeitura
Giseli Lazarini Portela, Pixinguinha e Manuel Bandeira,
participantes do Projeto Futebol de Rua pela Educação.
O evento é um torneio de
futebol de rua no qual 152 jovens podem jogar individualmente, em duplas ou em trios.
O objetivo do projeto é fazer
com que as lições do esporte sejam transpostas para a vida dos
estudantes, que são geralmente
submetidos à vulnerabilidade
social e têm, a partir da iniciativa, uma forma de desenvolvimento pessoal e social.
O Festival Futebol de Rua
acontece no dia 13 de agosto
na EPG Giseli Lazarini Portela, dia 14 na EPG Pixinguinha
e no dia 15 na EPG Manoel
Bandeira, sempre nos horários
das atividades das escolas. O
festival é gratuito e aberto aos
familiares das crianças.

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS

tes ou aos cofres públicos, já
que é promovido por meio de
parcerias e doações.
São aguardadas cerca de
500 pessoas.Ao todo serão
cem casais beneficiados, sendo que 50 participarão da festa este mês e os demais em
outra cerimônia no último
bimestre do ano. Desse total,
56 casais já realizaram o casamento civil no 1º e no 2º
Cartórios de Registro (Centro
e Cumbica, respectivamente).
Os demais casamentos estão
sendo agendados.

Quase 90% das pessoas mortas por
intervenção policial são negras ou pardas
LUCY TAMBORINO - Em 89% das
mortes decorrentes de intervenção policial, que ocorreram
de janeiro até junho deste ano
em Guarulhos, as vítimas foram registradas como negras
ou pardas. Os dados ainda revelam que, em média, pelo menos uma ação policial por mês
resultou em vítimas fatais. Os
índices são do portal de Transparência da Secretaria da Segurança Pública (SSP).
Das nove mortes por esse
tipo de ocorrência, em oito delas as vítimas eram negras ou
pardas. Em apenas um caso a
etnia foi registrado como branca. As regiões que isso costuma
acontecer geralmente também
são distantes dos bairros centrais. Só o bairro Pimentas re-

gistrou sozinho mais de 30%
das ocorrências, seguido do Taboão, Bananal e Cumbica, com
22% dos registros em cada um.
Em mais da metade dos casos,
o fato ocorreu de noite ou de
madrugada.
No ano passado, Guarulhos ainda registrou o maior
número de mortes de pessoas
por intervenção de policias (em
serviço ou na folga) de toda a
Grande São Paulo. Ao todo foram 39 mortes de cidadãos que
ocorreram nessa situação. Em
sequência, na região o maior
número de óbitos ocorreu em
Osasco, Carapicuíba e Santo
André, com 27, 26 e 25 óbitos
respectivamente. Os dados
constam no relatório anual da
Ouvidoria de Polícia.

Atletas que atuaram na cidade são destaque
nos Jogos Pan-Americanos de Lima

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - Guarulhos continua sendo um celeiro de
grandes nomes para o esporte
nacional. Neste fim de semana
chegaram ao fim os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru,
e duas atletas que já atuaram
por equipes da cidade tiveram
destaque na competição.
Nascida no Maranhão, mas
formada nas categorias de
base de Guarulhos, a ala Ana
Paula Rodrigues conquistou a
medalha de ouro no handebol
feminino, em que as brasileiras venceram a final contra a
Argentina, de virada, por 30 a
21, e de quebra ajudou o Brasil
a carimbar sua vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.
“Ela chegou com apenas
treze anos aqui e ficou durante
dez temporadas conosco, evo-

luiu demais e foi atuar fora do
país. É uma pessoa maravilhosa e merecedora de tudo o que
já conquistou na carreira”, disse
Margarida Conte, técnica de
Guarulhos.
Outro nome que se destacou no Pan deste ano foi a
guarulhense Natinha, líbero da
seleção feminina de vôlei. Uma
das novidades da nova safra
brasileira, a atleta deu seus primeiros passos na modalidade
em Guarulhos, em 2008, atuando por dois anos pela cidade.
Apesar da quarta colocação do
vôlei feminino do Brasil nesta
edição do Pan, Natinha teve um
bom desempenho na equipe do
técnico José Roberto Guimarães e deverá concorrer a uma
vaga entre as selecionáveis para
as Olimpíadas do ano que vem.
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Vacinação contra o sarampo é ampliada para bebês de seis a 11 meses
DA REDAÇÃO - Guarulhos entrou

na lista das 39 cidades com
recomendação para vacinar
crianças entre seis e 11 meses
de idade contra o sarampo.
Ontem a Secretaria de Saúde
recebeu a Nota Informativa nº
1/2019 do Centro de Vigilância
Epidemiológica estadual com
essa determinação, que ficará
em vigor até quando os municípios não apresentarem casos
confirmados da doença nos últimos 90 dias.
Ao contrário da campanha
destinada aos jovens de 15 a
29 anos, que termina nesta
sexta-feira (16), a suspensão
da imunização do público menor de um ano de idade será
comunicada pelo Ministério
da Saúde no momento oportuno, de acordo com a nota.

As doses estão disponíveis
em todas as Unidades Básicas
de Saúde (UBSs).
A inclusão dessa nova faixa
etária no calendário se deve ao
fato de o Brasil ter registrado,
nos últimos 90 dias, cem casos de sarampo em crianças
entre seis e 11 meses, o que
corresponde a um coeficiente de incidência de 18,1 casos
para cada 100 mil habitantes.
Além disso, essa faixa etária
tem risco aumentado para
complicações, hospitalizações
e mortalidade, segundo a Nota
Informativa nº 184/2019 do
Ministério da Saúde.
Portanto, a recomendação
é para que todos os bebês nessa faixa etária que residam nas
39 cidades em situação de surto de sarampo sejam vacina-

dos. Da mesma forma, aqueles
que vão se deslocar para um
desses municípios também
devem tomar uma dose da vacina SCR (que protege contra
sarampo, caxumba e rubéola)
com 15 dias de antecedência.
Vale destacar que a dose
administrada nos menores
de um ano não isenta os pais
de seguir com o esquema vacinal de rotina. Portanto, as
crianças de seis a 11 meses
imunizadas agora devem receber a vacina SCR com um
ano de idade, sendo que o intervalo mínimo entre uma e
outra deve ser de 30 dias. Na
sequência, aos 15 meses, os
bebês deverão tomar a tetra
viral, que além de sarampo,
caxumba e rubéola protege
contra a varicela.

Ouvidoria realizou mais de mil atendimentos em 2019

DA REDAÇÃO - A Ouvidoria-Geral do Município realizou
1.029 atendimentos individualizados aos cidadãos entre janeiro e julho de 2019.
Considerada um importante
instrumento de comunicação
entre a Prefeitura e a população, a Ouvidoria contabilizou
63,2% atendimentos por telefone, outros 23,9% por e-mail
e 9,8% via Portal da Ouvidoria, sem contar atendimentos
presenciais. Os atendimentos
englobam informações sobre
serviços, reclamações, elogios, sugestões e denúncias.
A Ouvidoria é um órgão
ligado à Controladoria-Geral
do Município e dispõe do
telefone 0800-551-715 e atendimento presencial, de se-

gunda a sexta-feira, das 8h às
17h,além da comodidade do
acesso via e-mail pelo ouvidoria@guarulhos.sp.gov.br e
através do site https://www.
guarulhos.sp.gov.br/ouvidoria-do-municipio, nos quais
o munícipe pode registrar o
seu contato com facilidade
egarantia de sigilo.
Para o ouvidor do município, Miguel Jefferson Pereira
Tonhi, o Portal da Ouvidoria
é uma verdadeira evolução
no atendimento. “Embora o
portal ainda demonstre uma
participação pouco expressiva, acredito que se trata de
uma verdadeira evolução no
atendimento no município.
Ele foi criado pensando no
conforto do cidadão. Com o

portal é possível acrescentar
fotos, vídeos e outros documentos que sejam pertinentes à natureza da solicitação.
O requerente pode também
acompanhar o andamento
do seu pedido por meio do
protocolo de registro fornecido pelo portal”, esclarece o
ouvidor.
O cidadão pode recorrer à
Ouvidoria quando não obtiver resposta ou solução satisfatória junto aos órgãos municipais, sentir-se mal atendido
ou deixar de ter seus direitos
garantidos. A Ouvidoria atua
para a solução desses casos,
bem como elabora propostas
que contribuam com o aperfeiçoamento dos serviços e a
resolução de problemas.
Contudo, esclarecimentos
de dúvidas e solicitações iniciais de serviços devem ser
encaminhados diretamente aos órgãos responsáveis
por meio da Rede Fácil de
Atendimento ao Cidadão. Os
endereços podem ser consultados em www.guarulhos.
sp.gov.br/facil, no qual também é possível acessar diretamente várias orientações
junto ao Portal de Serviços
do Fácil.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

Na vacinação contra o sarampo de rotina, o calendário nacional estabelece duas
doses (com intervalo mínimo
de 30 dias) para as pessoas na
faixa etária de um a 29 anos
de idade e uma dose para
aquelas que têm entre 30 e 59

anos. Já quem tem 60 anos ou
mais não precisa se vacinar.
Porém, nas ações de bloqueio
da doença, em locais com casos suspeitos, a imunização é
realizada de modo indiscriminado a partir dos seis meses,
sem limite de idade.

ACE fortalece a campanha
‘Compre em Guarulhos’, de
fomento ao consumo local
DA REDAÇÃO - Lançada durante a gestão do ex-presidente Wilson Lourenço e
revitalizada no mandato do
atual presidente William
Paneque, a campanha de
fomento ao consumo local
“Compre em Guarulhos”
será fortalecida pela Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos neste
segundo semestre.
A campanha é uma
ação da entidade que tem
o objetivo de conscientizar o consumidor sobre a
importância de comprar
no comércio da cidade
e não em outros locais,
como São Paulo. “Há muitos anos que Guarulhos
possui enorme variedade
de produtos e serviços, e
todos de muita qualidade.
E o melhor: com preços
melhores que os da concorrência em outros municípios”, afirma Paneque.
Segundo o presidente, atualmente não há

motivos para que o consumidor se desloque
para outra cidade atrás
de algum produto ou serviço. “Temos bares e restaurantes ótimos, para
todos os gostos e bolsos.
Temos uma rede hoteleira plural. Centros comerciais espalhados pela região central e em bairros
mais afastados que oferecem de tudo. Precisamos
fazer a riqueza circular
dentro de nossa cidade.
Todos têm a ganhar com
isso”, completou.
“Daqui até o final do
ano estaremos realizando ações de divulgação e
ambientação visual dos
comércios. Acreditamos
que este movimento irá
gerar uma onda de incentivo de consumo dentro
da cidade que fortalecerá, e muito, a economia
do município”, explicou
o gerente comercial da
ACE, Marcos Marthos.

Especial Educacao

6

Terça-feira, 13 de agosto de 2019

Conheça os benefícios de estudar a distância com a Unip EAD Vila Galvão
FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Você faz os seus
horários de estudo. Diploma
reconhecido pelo MEC. Você
aprende do seu jeito, aprofundando suas pesquisas, lendo
e assistindo as vídeo-aulas
e lendo as apostilas que são
ofertadas gratuitamente. As
provas podem ser feitas em
horários flexíveis. Total auxílio dos professores pela plataforma online, como também
pelos tutores presenciais. Na

Unip EaD, o aluno tem atendimento 24h para tirar todas
suas dúvidas pedagógicas,
sistemas, trabalhos e projetos. Os professores da Unip
estarão em plantão durante
todos os semestres! Tá esperando o que?
E se o Polo Unip Vila Galvão te der dicas para estudar a
distância? Então anota aí porque a Unip te mostra como é
fácil estudar a distância!

Crie um ambiente adequado. Estudar em um lugar
apropriado, com boa iluminação e livre de ruídos externos é essencial para ter uma
boa concentração.
Faça exercícios sempre
que possível. Ao final de
cada conteúdo, faça exercícios sobre aquele assunto.
Colocar em prática os conceitos estudados é a melhor forma de memorizar e
aprender.
Evite entregar trabalhos
de última hora. Quando se
faz um curso a distância,
depender do computador e
da internet é inevitável. Vários imprevistos podem vir
a acontecer. Por isso, evite
concluir trabalhos de última hora.
Busque informações adicionais. É de fundamental
importância que em todo
curso, a distância ou não, o
aluno busque informações

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

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

para complementar o material disponibilizado pela faculdade.
Nunca fique com dúvidas. Se você não entendeu
algum conteúdo de forma
clara, ou se alguma dúvida
surgiu durante os estudos,
procure os professores ou
tutores do seu curso e esclareça.
Esteja preparado para ser
independente. Essa modalidade de ensino exige que
o aluno seja bastante disciplinado. Quem opta por estudar a distância sabe que
precisará desenvolver a autonomia e a iniciativa, assim é

necessário um senso maior
de responsabilidade para
estudar e cumprir todas as
tarefas previstas no curso.
Semestralmente a Unip
libera novos cursos para a
plataforma Online. Esse semestre os novos cursos são:
Relações
Internacionais,
Empreendedorismo, Gestão
de Cooperativas, Gestão de
Turismo, Negócios Imobiliários, Secretariado, Segurança da Informação e Segurança Privada. E mais de 50
cursos disponíveis no polo!
Agende uma visita, e conheça esse mundo EAD.

Serviço:
Unip Vila Galvão - Guarulhos
Telefone: 49648933 / 48031420
Rua: Santo Antônio, 1.426 – Vila Galvão
(Próximo as Casas Bahia da Rua 13 de Maio – Vila Galvão)

Especial Educacao
Terça-feira, 13 de agosto de 2019

Guarulhos recebe inscrições
para cursos preparatórios
de português e matemática
DA REDAÇÃO - A prefeitura recebe até o dia 23 de
agosto inscrições para os
cursos preparatórios de
português e matemática
para concursos ou para o
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem). Os interessados em participar devem
comparecer à sede da Secretaria de Trabalho munidos de RG, CPF e comprovante de residência.
Para participar é necessário ter de 16 a 60 anos,
estar cursando ou ter concluído o ensino médio e
morar em Guarulhos. As
aulas acontecem durante
três meses, de segunda a
sexta-feira, de manhã e à
noite, com 120 vagas em
cada período. A Secretaria

do Trabalho fica na avenida Monteiro Lobato, 734 –
anexo – térreo e 1º andar,
Macedo.
Para Telma Cardia, secretária do Trabalho, esta
iniciativa é de grande importância na vida do munícipe que pretende prestar vestibular ou concurso
público, mas não tem condições de procurar um
cursinho. “Tanto nossos
jovens como pessoas mais
velhas devem sempre buscar crescer na vida. Para
ajudar essas pessoas a
passar em vestibulares e
concursos, nós disponibilizamos essas aulas, já
que português e matemática compõem grande parte das provas”, afirmou.

7

Feira do Estudante pretende reunir
mais de 15 mil jovens em setembro
FOTO: MÁRCIO LINO

DA REDAÇÃO - Nos próximos
dias 11 e 12 de setembro
ocorrerá o maior encontro
anual de jovens de Guarulhos, a 9ª Feira do Estudan-

te, organizada pela Prefeitura de Guarulhos por meio
da Subsecretaria da Juventude. Durante o encontro,
serão realizadas palestras,

workshops, oficinas, testes
vocacionais, disponibilização de vagas de estágio, sala
de profissões e muito mais.
São esperados cerca de
15 mil jovens no evento,
que contará com mais de 60
parceiros, entre órgãos públicos, instituições privadas
e do terceiro setor. “O principal objetivo da Feira do
Estudante é oferecer alternativas para a juventude de
Guarulhos, ampliando suas
perspectivas para a continuação dos estudos, o encaminhamento da carreira, o
empreendedorismo jovem
e o fomento de projetos sociais em que eles sejam protagonistas e os principais
agentes de transformação
do país”, esclarece o subsecretário de Juventude, Dalmo Matos.
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PONTO
DE VISTA
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

APTO – PROX.

APTO – GOPOUVA –

VENDA
CASA CONTINENTAL I –
R$ 270.000 – REF 12
2 DORMTS, SALA 2 AMBS,

FINANC/FGTS

LOCAÇÃO
CASA TERREA

R$ 195.000 (REF 02)

(VAG0) REF.0

2 DORMTS, SALA 2 AMBS,

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

APTO – TRAV.

R$ 265.000 – REF. 04

– 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

COZ, 1 VAGA COB

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

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

COZ, 2 VAGAS A/C –

CARREFOUR – R$ 170.000

3 – DORMTS, SALA AMPLA,

VITINHO KAMGURU

CONTINENTAL III
1 DORMT, SALA, COZ
R$ 600.00

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

As correntes do
subconsciente
Hoje eu postei uma frase em
um grupo do Facebook, falando
sobre nos libertarmos das correntes que nos aprisionam de alguma
forma. E uma pessoa me perguntou por que é tão difícil sair dessas amarras, que nos impedem de
fazer as coisas e realizar nossos
sonhos.
Em resposta resolvi escrever
esse artigo, para entender mais sobre o assunto e onde estão escondidas as chaves dessa liberdade.

Se alguma coisa não está o fazendo
feliz, trate-o na raiz e mude os
hábitos que conduz o problema
Quando éramos crianças bem
pequenas, fomos bombardeados
por informações, tanto positivas
quanto negativas. Principalmente
pelos nossos pais, que nessa idade
são nossos heróis. Eles e todas as
coisas em nossa volta, carregaram
nosso cérebro e sobretudo o nosso
subconsciente com crenças, medos, hábitos e também atitudes.
Essa programação fez nós sermos
o que somos hoje.
Essas informações enraizadas
nos levam a maioria das nossas

crenças limitantes, dificuldades
e até problemas de saúde, que se
desencadeiam da nossa mente e se
manifestam fisicamente. E todos
esses bloqueios são fruto dessas
informações que foram adquiridas ao longo dos anos.
E o que devemos fazer?
Reprogramar a máquina. Devemos saber onde estão as raízes
desses problemas, tratá-las, desmistificando essas falsas verdades
e embutindo outras crenças em
nossas cabeças.
Você pode começar consumindo conteúdos que lhe traga informações contrárias das que foram
implantadas e que te mostre outras realidades. Falar com pessoas
que passaram pelo mesmo processo e hoje estão vivendo bem
melhor. Exercitar sua mente com
conteúdo através de livros, palestras, vídeos que tratem do assunto
e faça uma nova programação na
sua mente.
No começo sua mente vai fazer
você não querer a solução, achar
que todo o processo é uma perca de tempo. Seu subconsciente
irá tentar te sabotar e é aí onde
se esconde a mágica do negócio.
Temos que transformar esses novos hábitos em rotinas, até que
sem esforço nenhum as coisas se
encaixarão e o nosso subconsciente o fará dessas informações uma
verdade e a partir daí as mudanças começam a aparecer.
Se alguma coisa não está o fazendo feliz, trate-o na raiz e mude
os hábitos que conduz o problema, através desse processo você
verá frutos maravilhosos e os resultados o surpreenderá.
Você pode mudar a sua realidade!
Boa sorte!

ANOTE

F.: 2497.1822

2451.0937

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009

Nesta terça-feira (13) a Secretaria dos
Direitos Humanos, por meio da Subsecretaria
da Igualdade Racial, realiza o Encontro
Inter-religioso, às 19h, no auditório da
Secretaria de Educação, que fica na rua
Claudino Barbosa, 313, Macedo. A entrada
do evento é a doação de uma lata de leite
ou um pacote de leite integral em pó. Com
o tema “Em tempos de ódio, elos de paz”,
o evento é uma parceria com a subseção
Guarulhos da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB). “A ideia é dar voz a todas as
religiões, por isso é importante que, seja qual
for a sua religião, até se você não tiver uma,
participe do evento”, convida o gestor da
Igualdade Racial, Anderson Guimarães. Mais
informações podem ser obtidas pelo telefone
2409-6843.

A prefeitura realizará no próximo dia
29 uma palestra para empresários da
cidade com o tema “Implantação do Polo
de Engenharia de Soldagem de Guarulhos”.
O encontro, fruto de uma parceria entre a
Secretaria do Trabalho e o Instituto Brasileiro
de Proteção e Consultoria ao Meio Ambiente
(IBCA), acontecerá às 10h no Auditório do
Paço Municipal. As inscrições devem ser
realizadas até as 12h do dia 28 de agosto
pelo linkhttp://eventos.guarulhos.sp.gov.br/
form/implanta%C3%A7%C3%A3o-do-polode-engenharia-de-soldagem-de-guarulhos.
O palestrante será José Carlos de Souza,
diretor técnico do IBCA, empresário,
consultor internacional em engenharia de
soldagem, inspetor de equipamentos da
Petrobras.

www.fmetropolitana.com.br
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Prefeitura transforma antigo ponto de
descarte irregular em praça no Taboão
Após intenso
trabalho de limpeza, urbanização e paisagismo, a prefeitura entregou neste sábado
mais uma área revitalizada
para o lazer da população.
Desta vez, o endereço beneficiado foi a avenida Lauro de
Gusmão Silveira, no Taboão,
onde um terreno de 7,5 mil
m2, antigo ponto irregular
de descarte de entulho e outros resíduos, agora abriga a
praça Hélio Rosolen.
“Estou muito feliz em entregar esta praça. Antes um
ponto de descarte irregular,
agora já serve como ponto
de encontro até de fotógrafos
em busca de um belo cenário. A parceria com a West
Cargo na revitalização foi
muito importante, pois com
DA REDAÇÃO -

a iniciativa privada também
agindo pela comunidade
local podemos fazer mais.
Agradeço a todos os envolvidos nessa revitalização”, disse o prefeito Guti.
Em vez de lixo, moradores
e quem trafega pelo local agora podem desfrutar do verde
das árvores (329 mudas) e
das outras espécies de plantas
que compõem o paisagismo,
da pista de caminhada de 500
metros, do mobiliário e do
moderno sistema iluminação
com lâmpadas de LED.
A revitalização da área foi
realizada pelas secretarias de
Serviços Públicos, Meio Ambiente, Obras (Departamento
de Iluminação Pública – DIP)
e Proguaru, em parceria
como a empresa West Cargo,

FOTO: FABIO NUNES

que também é responsável
pela zeladoria da praça atra-

vés do programa Adote uma
Área Verde.
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Mais lazer na Vila
Galvão e no Jardim
Tranquilidade
Outros bairros da cidade onde a população agora
conta com mais opções de
lazer para crianças e adultos são Vila Galvão e Jardim
Tranquilidade. Na primeira região, a área do Teatro
Nelson Rodrigues, próximo
ao Lago de Vila Galvão, ganhou academia popular ao
ar livre e parquinho infantil
revitalizado com novos balanços, escorregador, gira-gira, gangorras e labirinto.
No segundo endereço, a
criançada já pode se divertir
nos novos balanços, escorregador, gira-gira, gangorras e labirinto no parquinho
instalado na Praça Nossa
Senhora de Fátima, final da
rua Jacob. Em ambos os locais, as intervenções foram
realizadas pela Secretaria
de Meio Ambiente (Sema).

www.fmetropolitana.com.br

Orquestra Jovem se apresenta na
Cidade Seródio nesta sexta-feira
objetiva a difusão da música clássica em toda a cidade
por meio de apresentações
em escolas da Prefeitura
localizadas em diferentes
bairros, com uma programação especial que inclui
músicas de filmes premiados, brasileiras e clássicas.
De acordo com o maestro Emiliano Patarra, o
programa busca aproximar
o público da música de concerto. “As apresentações
têm caráter didático e estabelecem um diálogo intera-
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Solução

GÊMEOS: O componente Ar lhe auxiliará a dominar os
problemas durante o dia, seja resistente. Tudo volta-se a
simplificar tudo operando com a sabedoria.

SAGITÁRIO: Vênus e Plutão não irão auxiliar você nesta
perspectiva, terá que superar as coisas com as suas
próprias energias.

CÂNCER: Saturno causará em você mais determinação.
O cansaço e a cólera irão apenas deteriorar você, deliberações kamikazes necessitam ser distanciadas.

CAPRICÓRNIO: A falta de um retorno concreto é o
que será a mola propulsora da preservação de suas
meditações.

LEÃO: Tente não se decepcionar com as suas próprias
limitações neste dia, vá em frente desenvolvendo a sua
aptidão.

AQUÁRIO: Neste instante o trabalho em grupo se faz
imprescindível, o planeta Mercúrio será fundamental
neste sentido.

VIRGEM: Evite ficar enrolando no que fala para solucionar as dificuldades de natureza mais simples. Não
demonstre ser uma pessoa chata.

PEIXES: Para se deparar com a esperança, como filho de
Urano experimentará o cume de sua eficácia de realizar
ao salientar escassamente no inevitável.

I
L
H
A
D
O

ESCORPIÃO: Deve esquivar-se para que a irritação não
venha a lhe assolar e atrapalhar as suas decisões. O
desânimo absorverá tudo no decorrer deste dia.
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TOURO: Compreenderá que estará mais complicado
mover-se por cima de determinadas conjunções, o planeta Urano em queda irá lhe acometer nesta acepção.
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LIBRA: No planeta de Vênus poderá encontrar toda a força que precisa. É indispensável analisar a mérito daquilo
você tanto almeja.
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ÁRIES: O astro rei tende a lhe fortificar nesta época.
Alcançará a tranquilidade que necessita será muito
complicada.
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HORÓSCOPO
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Alerta feito por sites
ao publicarem fotos
de acidentes graves
Endurece Título persa

D

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

tivo com os espectadores.
Isso faz com que mais pessoas possam usufruir da
Orquestra Jovem, permitindo que ela atenda mais
setores da cidade”, explica.
As apresentações mostram ao público o universo
da música de concerto, oferecendo composições que
marcam o momento em que
a grande maioria das pessoas tem o primeiro contato
com a música clássica.
O repertório da Orquestra Jovem é eclético, reunindo a Marcha Imperial
de Guerra nas Estrelas e o
tema da série Indiana Jones,
ambos de John Williams, a
trilha do jogo de videogame Mario Bros. e também
um pouco das obras-primas
da música erudita, como a
5ª sinfonia de Beethoven e
a ópera Carmen, de Bizet,
além de composições brasileiras, como Mourão, um
famoso baião.
Para saber mais sobre
a programação de eventos
culturais da cidade acesse https://www.guarulhos.
sp.gov.br/agendacultural.

www.coquetel.com.br
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DA REDAÇÃO - A prefeitura
apresenta nesta sexta-feira
(16), às 15h, mais uma edição do Programa Orquestra
no Bairro, ocasião em que
a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos (OJMG)
faz espetáculo gratuito e
aberto ao público na EPG
Carlos Drummond de Andrade, na Cidade Seródio.
Iniciativa da Secretaria
de Cultura que conta com o
apoio da Secretaria de Educação e da Escola 360, o Programa Orquestra no Bairro

PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS
PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS

3/ant — fez — mad. 4/eixo — mars. 5/relha. 6/capilé — encrua. 8/bordados.

10 VARIEDADES
Terça-feira, 13 de agosto de 2019

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

IMÓVEIS

www.fmetropolitana.com.br
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Quatro dicas para uma parede em gesso perfeita
Quando pensamos em acabamento ou
preparação das paredes de
uma casa para pintura, sem
dúvida, a opção mais prática
e econômica é a utilização de
gesso. Afinal, não é necessária
a aplicação de seladores, pode
ser aplicado diretamente sobre
o concreto, seca mais rápido
que a massa corrida e o serviço pode ser finalizado em menor tempo. Por isso, a Stanley
preparou algumas dicas para
mais praticidade e rapidez na
execução desta tarefa.

so seja aplicado. Para superfícies em concreto, o prazo
é de 28 dias. Nesta etapa, é
fundamental que se avalie
toda a parte hidráulica, elétrica e infraestrutura de ar
condicionado, para que não
precise de reparos após o
acabamento. Os contramarcos das janelas devem estar
instalados e os batentes presos na alvenaria.

DA REDAÇÃO -

02. Prepare o gesso
O gesso precisa ser preparado em uma masseira,
na proporção 40 kg de gesso
– pacotes geralmente comercializados – para, em média,
36 litros de água. Entre a preparação, dissolução do pó e
descanso da massa, levam-se
cerca de vinte minutos.

01. Avaliar e preparar a parede
O primeiro passo para a
aplicação do gesso é verificar a estrutura da parede.
Ela deve estar plana, sem rebarbas ou buracos. Paredes
de bloco ou com reboco devem esperar sete dias após
sua elevação para que o ges-

03. Aplicando o gesso
Primeiramente é preciso

FOTO: BIGSTOCK

molhar as paredes. Começando pelo teto, com uma
desempenadeira de PVC,
parta depois para as paredes,
que devem ser feitas de cima
para baixo. A espessura deve
ser de um a três milímetros.
Aplique a segunda e a terceira camada, com cuidado, até
que a superfície fique bem
lisa e regular. Para aplicação
nos cantos, a Stanley recomenda a utilização da espátula de canto para melhor
nivelamento e acabamento
perfeito. Para isso, posicione
a espátula no canto da parede e desça em linha reta.
Repita a operação até que a
superfície fique lisa.
04. Finalização
Para que o trabalho esteja
concluído, é preciso verificar
se as paredes ficaram sem
ondulações. Elas devem ficar

com aspecto um pouco brilhante e os cantos precisam
estar regulares. A limpeza
precisa ser feita ao fim do
trabalho, para evitar que o

gesso se misture com outros
materiais. O descarte do gesso residual precisa ser feito
separadamente dos demais
entulhos.

CLASSIFICADOS
EMPREGO

IMÓVEIS

Contrata-se

Vende-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
p/ 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

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
PROCURANDO
IMÓVEL???
CRECI 185228

2382-8300

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

PLANO DIRETO SEM
COMPROVAÇÃO DE
RENDA

Com suíte e
Churrasqueira

Pink 971331307

SHOPPING MAIA
2 Dorms. c/ terraço Grill,
Vaga. mensais R$799,90.
Sem Entrada. (11) 26261969 Whats.
COTA CONTEMPLADA
Crédito Imobiliario R$ 400
Mil , Quero R$ 48 Mil +
Divida (11) 94372-6658
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

CHÁCARA 52.000MTS²
Nazaré P. c/ 2 tanques
(peixe), casa pequena
reforma, R$ 260 Mil . F.:
2812-2863
(4) CASAS P/ RENDA
Terreno 7x25 , sendo 2 c/ 2
dorms., sala e coz., e 2 c/
2 comôdos. R$ 220 Mil. F.:
2812-2863

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
CASA
3 Dorms., sala, coz.+
edícula. independente R$
700,00.F.: 2812-2863

NEGÓCIOS
Oportunidade
COMPRA/VENDA

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

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.

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

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 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

VENDE-SE
Luciano: Whatsapp
11 94744-7365

VENDE-SE
Luciano: Whatsapp
11 94744-7365

FOX RUN/17
1.6/ compl., couro, ABS, ac.
troca/ fin., (11) 9-96866382/ 2440-9536
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

CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer R. Diogo
Farias 230 Centro Gru.
2408-8532/ 94133-9823

VENDE-SE
Luciano: Whatsapp
11 94744-7365
MASSAGEM TERAPÊUTICA
E Sensual F: 2422-1986/
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

SERVIÇOS
Relax

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

Autos

PEUGEOT 207XR/11
Mec., compl., rodas, ac.
troca/ fin., (11) 9-96866382/ 2440-9536

ALINE
Massagem relaxante c/
finalização. Loirinha
carinhosa. F.: 95426-4047
Whats
CAMILA INICIANTE
Completa e Carinhosa.
Rua Cuevas , Nº 18. F.:
2087-2091.
ACESSE O SITE

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

www.elasmassagens.com.br

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
11 4210-1371
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www.fmetropolitana.com.br
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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.

