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Estamos atendendo a um pedido do prefeito Guti, 
que pede trabalho conjunto entre as secretarias”, 
Márcio José Pontes, secretário-adjunto da STMUBovespa
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Após cortes do MEC, Unifesp Guarulhos 
poderá interromper todas as atividades
Bloqueio de verbas atinge custos relativos ao funcionamento, como água e luz, além de contratos de manutenção e
segurança; instituição negocia a liberação dos recursos junto ao ministério e concessão de emendas parlamentares 
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Live-action de 
‘Aladdin’ poderá ter 

sequência, diz 
produtor
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Seis envolvidos em roubo de ouro 
no aeroporto se tornam réus

Alexandre Frota é expulso do PSL 
após críticas a Bolsonaro
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Justiça manda Alexandre Nardoni 
voltar para o regime fechado
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Programa de segurança 
monitorará principais 
vias da cidade
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Saúde entrega 
reforma da 
base do Samu 
no Mikail 
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VERDE - Incrível vista do Bosque Maia que proporciona lazer e natureza em meio ao cinza de Guarulhos
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Gileno Gomes, conhecido 
pelos eleitores de Guarulhos 
por Gileno, tão somente, po-
deria facilmente ter sido elei-
to, aliás, reeleito, deputado 
estadual no pleito passado se 
tivesse permanecido em seu 
partido de origem, o PSL.

Teve a triste ideia de se 
transferir para o PROS. Conse-
guiu uma primeira suplência.

O PSL, partido do presi-
dente Jair Bolsonaro, elegeu 
até quem não queria. Tivesse 
chegado ao mesmo núme-
ro de votos que teve com o 
PROS, nosso amigo Gileno 
estaria eleito tranquilamente. 
Era só ficar no lugar que es-
tava.

Foi um passo em falso, re-
conheceu ele, meu entrevis-
tado de ontem no programa 
“Espalha Fatos” na TV Guaru-
lhos.

Gileno lembrou de outro 
detalhe que o prejudicou: o 
recadastramento eleitoral. Ao 
exigir a leitura biométrica para 
validar os títulos de eleitor, o 
município perdeu pelo menos 
100 mil votantes do total. Em 
um milhão de eleitores, soma 
10 por cento.

“Perdi por pouco”, diz ele, 
lamentando que a representa-
ção política da cidade se pre-
judicou com a história do re-
cadastramento. “Pior pra nós”.

O PROS fez apenas uma 
deputada, Adriana Borgo, li-
gada ao funcionalismo público 
e defensora dos animais. Nada 
a ver com Guarulhos.

 
Agora é o Patriota
Gileno Gomes está se 

transferindo para o Patriota, 
o antigo Partido Ecológico 
Nacional, do Cabo Daciolo, 
candidato a presidente que 
acabou se dando bem na elei-
ção passada com número sur-
preendente de votos. Chegou 
na frente da Marina Silva, Hen-
rique Meirelles e Álvaro Dias.        

A transferência para o Pa-
triota aconteceu com a condi-
ção de ser lançado candidato 
à prefeito, adiantou Gileno. Já 
tem tudo preparado, estando 
certo que assumirá a presi-
dência do partido em Guaru-
lhos.

É mais um dos pré-candi-
datos a prefeito lançados na 
campanha para a eleição do 
ano que vem. Na minha conta, 
passam de quinze.

- Não são muitos, Gileno?
A resposta é não. Meu en-

trevistado acha que muitos 
deles ficarão pelo caminho.

- É assim: colocado o 
nome, a ordem é partir para 
uma negociação, ganhando 
um cacife para acertar, talvez, 
uma composição, ou lugar de 
vice na chapa de um candida-
to mais bem situado.

Gileno Gomes garante que 
não é o caso dele. Vai insistir 
na candidatura a prefeito até 
o fim, organizando um bom 
time de candidatos a verea-
dor, como afirma. Entre eles, 
sua mulher, a vereadora San-
dra Gileno, com cadeira na 
Câmara Municipal pelo PSL, 
partido onde ele, aqui entre 
nós, deveria ter permanecido.

Mas Gileno não dá o braço 
a torcer. Diz que não se arre-
pende. De jeito nenhum.

cristalino. A causa mais comum da doença é 
o processo de envelhecimento natural das cé-
lulas do cristalino, embora fatores como here-
ditariedade, traumatismo, doenças sistêmicas 
e congênitas, medicamentos e infecções ocu-
lares também contribuam para sua aparição. 
Em geral, os primeiros sinais da doença sur-
gem após os 60 anos. Não há nenhum méto-
do capaz de evitar ou prevenir a catarata. O 
único tratamento eficaz conhecido é a inter-
venção cirúrgica. Porém, o diagnóstico da do-
ença não pressupõe a necessidade imediata 
de operação.

programas de humor, como os Trapalhões.
Ele estreou nas telas aos 11 anos, em 1961, 

no filme Pedro e Paula, uma produção ar-
gentina e brasileira, ao lado de Francisco 
Cuoco. Seu personagem mais popular foi o 
Toninho Jiló, de Roque Santeiro. Ainda na 
década de 1960, fez trabalhos para as TVs 
Tupi, Rio, Continental e Excelsior e no Gran-
de Teatro Infantil. Em 1970, foi para a Globo, 
onde trabalhou até seu último papel.

Quem ainda não se cadastrou no mutirão 
da catarata terá mais uma oportunidade. As 
inscrições foram prorrogadas até quinta-fei-
ra (15). O posto de cadastramento funciona 
das 9h às 17h, na Estação Brás, que atende 
as linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira da 
CPTM. O programa é destinado às pessoas 
que moram na capital paulista. Realizado pelo 
Instituto São Paulo de Ação Voluntária, o pro-
jeto “Mutirão de Cirurgia da Catarata” com-
pletou 17 anos de atuação com mais de 20 mil 
cirurgias gratuitas realizadas no período.

A catarata é a perda da transparência do 

Friends completa 25 anos no próximo 
22 de setembro e, para celebrar a data, 
a Warner Bros promoverá uma exibição 
especial de 12 episódios, em mais de mil 
cinemas dos Estados Unidos. As sessões 
ocorrerão nas noites dos dias 23 de setem-
bro, 28 de setembro e dois de outubro com 
filmes em resolução 4K (a mesma de tele-

O ator João Carlos Barroso, de Roque 
Santeiro, Zorra Total e diversas outras produ-
ções da Globo, morreu nesta segunda-feira 
(12), aos 69 anos, segundo informações di-
vulgadas por amigos e família. Ele enfren-
tava um câncer. O último papel de Barroso 
na TV foi na novela Sol Nascente, entre 2016 
e 2017, como o delegado Mesquita, mas ele 
também trabalhou em clássicos como Bem 
Amado e Estúpido Cupido, bem como em 

Mutirão da Catarata tem inscrições prorrogadas até quinta-feira

‘Friends’ será reprisada em cinemas dos EUA para comemorar o 25º aniversário

Ator João Carlos Barroso morre aos 69 anos vítima de câncer

ACONTECE

visões digitais). Além dos capítulos, serão 
mostradas entrevistas exclusivas e conte-
údos inéditos.

Em entrevista ao Entertainment Weekly, 
a diretora de Marketing da Warner Bros, Lisa 
Gregorian, destacou que os o som e as ima-
gens dos episódios foram digitalmente me-
lhorados para os cinemas pela primeira vez. 
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Seis envolvidos em roubo de ouro no Aeroporto de Cumbica se tornam réus
DA REDAÇÃO - O Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP) 
aceitou ontem a denúncia con-
tra os seis envolvidos do roubo 
do GRU Airport – Aeroporto 
Internacional de São Paulo, 
em Cumbica. Quatro deles já 
foram detidos e dois estão fo-
ragidos. O roubo no Terminal 
de Cargas causou um prejuízo 
de mais de R$ 110 milhões.

Entre os presos estão Peter-
son Brasil, Peterson Patrício, 
Célio Dias e um cujo nome não 
foi divulgado, mas seu apelido 
é “Capim”. Os envolvidos ago-
ra se tornaram réus por roubo 
qualificado, integrar organiza-
ção criminosa armada e adul-
terar sinal identificador de veí-
culos automotores.

Os ladrões conseguiram 
roubar 769.9 quilos de ouro, 
além de 15 quilos de esmeral-
das brutas, 18 relógios e um 
colar de luxo. A carga é avalia-
da em mais de R$ 125 milhões. 
Segundo a Polícia Civil, o ata-
que contou com a participação 

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

Sessão da Câmara é encerrada por falta de quórum

do funcionário do aeroporto 
Peterson Patrício. Ele teria sido 
responsável por passar infor-
mações privilegiadas mas che-
gou a ter a família sequestrada 
pela quadrilha para garantir 
que levaria o plano até o fim, 
dizem investigadores. A polí-
cia trabalha com o número de 
14 integrantes na quadrilha. 

Entre os que permanecem 
em liberdade está o homem 
apontado como mentor inte-
lectual do grupo. Trata-se de 
Francisco Teotônio da Silva 
Pasqualine, conhecido por 

Velho, que tem histórico de as-
salto a bancos desde a década 
de 1980, segundo a Polícia Ci-
vil. O outro foragido é Joselito 
de Souza, que seria amigo de 
Capim e proprietário de um 
estacionamento usado pela 
quadrilha para transformar os 
carros em viaturas clonadas 
da PF. Os veículos foram com-
prados pelo bando especifica-
mente para cometer o assalto, 
de acordo com a investigação.

Já Peterson Brasil, que é 
cunhado do Velho e amigo 
de infância de Peterson Pa-

LUCY TAMBORINO - A sessão da Câmara, que seria realizada ontem, foi mais uma vez encerrada por falta de quórum. Os tra-
balhos, iniciados às 14h, não duraram nem cinco minutos. 

Essa não é a primeira neste mês que a ausência de parlamentares põe fim a sessão. Isso aconteceu também na primeira 
quinta-feira deste mês. Na ocasião, os trabalhos duraram pouco mais de uma hora e meia.

Já na sessão de ontem pelo menos cinco projetos que possuíam parecer deixaram de ser votados. Entre eles estão textos 
que propõem alteração de nomenclatura de ruas e uma praça, outro que institui no município a Semana Viva Mamonas 
e ainda um sobre as creches com parceria de instituições conveniadas. Já no Grande Expediente, 35 requerimentos de in-
formações e outros três projetos de leis não puderam ser deliberados. Entre as solicitações dos vereadores estavam dados 
sobre a saúde no munícipio.

trício, teria sido responsável 
por cooptar o funcionário 
do aeroporto para o assalto. 
O último detido é Célio Dias, 
acusado de ter definido o lo-

cal para intermediar a fuga. 
Ele foi autuado em flagrante 
por estar com um carregador 
de fuzil contendo projéteis ca-
libre 7.62 mm.
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Guarulhos terá cerca eletrônica em 
até dois meses nas principais vias

DA REDAÇÃO - Guarulhos apre-
sentou ontem o projeto cerca 
eletrônica de segurança para 
leitura de placas de veículos, 
que irá abranger os maiores 
corredores viários do municí-
pio e também as principais en-
tradas e saídas da cidade. A pre-
visão é de que em até 50 dias 
a cerca eletrônica esteja insta-
lada, intensificando o combate 
virtual ao crime na cidade.

A prefeitura, através de 
um trabalho conjunto entre 
as secretarias de Transporte e 
Mobilidade Urbana e Assun-
tos de Segurança Pública, de-
monstrou em reunião no Paço 
Municipal para autoridades 
das polícias Militar, Civil, Ro-

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - A Campanha Elei-
toral para o Conselho Tutelar 
foi oficialmente iniciada nesta 
segunda-feira (12) e vai até 5 
de outubro. Ao todo, 264 candi-
datos concorrem a 30 vagas de 
conselheiros tutelares e de su-
plentes. O município conta com 
seis Conselhos Tutelares nas re-
giões Centro, São João, Taboão, 
Cumbica, Pimentas e Bonsuces-
so, e para cada um são eleitos 
cinco titulares e seus suplentes.

DA REDAÇÃO - O CEU Pimentas 
recebe hoje, às 18h, a primeira 
oficina para discutir a Lei do 
Uso, Parcelamento e Ocupação 
do Solo. O encontro faz parte 
do calendário de discussões 
promovidas pela Prefeitura de 
Guarulhos, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Urbano (SDU), com o objetivo 
de integrar a população nos as-
suntos pertinentes à revisão da 
lei do zoneamento, como ela é 

DA REDAÇÃO - Atendendo a uma 
antiga reivindicação dos mora-
dores do bairro e também com 
o objetivo de melhorar o fluxo 
de veículos na região do Gopoú-
va, a Prefeitura de Guarulhos 
transformou em mão única o 
sentido da rua das Palmeiras, 
no trecho compreendido entre 
as ruas Miami e dos Telles.

A medida, tomada pela Se-
cretaria de Transportes e Mobi-
lidade Urbana (STMU), passou 

DA REDAÇÃO - A prefeitura, em 
parceria com o Sesc da cidade, 
realizará em agosto a ação para 
a cidadania Moda e Cultura 
Afro-Brasileira, com Soda Diop. 
A atividade acontecerá todas 
as quartas-feiras do mês, co-
meçando dia 14 e terminando 
dia 28, das 19h30 às 21h30. As 
inscrições são gratuitas e po-

Iniciado o período de campanha para 
a escolha de conselheiros tutelares

Primeira oficina sobre a lei 
de zoneamento acontece hoje

Rua das Palmeiras passa a ter mão única de direção

Prefeitura realiza atividade de cidadania 
em parceria com o Sesc Guarulhos

Totalmente reformada, base do Samu no Mikail volta a operar

doviária Federal e Estadual um 
plano que pretende dar maior 
segurança a todos os cidadãos 
que moram em Guarulhos. O 
objetivo é reduzir as ações cri-
minais e também as infrações 
de trânsito (administrativas).

O projeto de implantação 
é coordenado pelo consórcio 
Movi-GRU (Mobilidade Viária 
Guarulhos). Durante a exposi-
ção foi dito que a fiscalização 
hoje exercida pela Central de 
Inteligência Integrada Guaru-
lhos (CIIG) conta com câme-
ras fixas, híbridas, lombadas e 
equipamentos portáteis, além 
de painéis de mensagens e câ-
meras de segurança integradas.

A chamada cerca eletrônica, 

também conhecida como anel 
de segurança, terá monitora-
mento 24 horas. O sistema per-
mite a visualização de placas 
de veículos suspeitos. As auto-
ridades policiais serão avisadas 
em segundos. Trata-se de uma 
tecnologia de ponta no comba-
te ao crime.

A intenção é que haja 70 
câmeras fixas Lap’s (leituras 
automotivas de placas) em 30 
pontos das principais vias do 
município. Além disso, 40 câ-
meras Speed Dome, que permi-
tem a visualização de imagens 
em tempo real, serão decisivas 
no combate a ações criminosas 
e também a infrações de trân-
sito. No encerramento da apre-
sentação, o secretário-adjunto 
da STMU, Márcio José Pontes, 
representando o titular da pas-
ta, Paulo Carvalho, agradeceu a 
presença e a colaboração de to-
dos os envolvidos e disse que a 
cerca eletrônica é um passo im-
portante para dar segurança aos 
guarulhenses. “Como segunda 
maior cidade paulista, Guaru-
lhos merece isso e muito mais. 
Estamos atendendo a um pedi-
do do prefeito Guti, que pede tra-
balho conjunto entre as secreta-
rias, o que não existiria sem um 
município forte e unido”.

A eleição dos candidatos 
ocorrerá em 6 de outubro por 
meio de votos dos munícipes 
eleitores que estiverem com a 
situação eleitoral regularizada, 
das 8h às 17h. O conselheiro 
tutelar tem a função de promo-
ver, defender e zelar para que 
os direitos das crianças e dos 
adolescentes sejam respeitados 
e atendidos. A posse dos titula-
res eleitos está prevista para o 
dia 10 de janeiro de 2020.

mais conhecida.
A SDU realizará a apresen-

tação das principais propostas 
de atualização da lei, que tem 
como meta principal a redução 
dos conflitos do uso do solo, 
procurando tornar a cidade 
mais justa e com melhor qua-
lidade de vida para todos, além 
de esclarecer o funcionamento 
do processo interno de elabo-
ração de propostas. Ao todo, 
serão realizadas cinco oficinas.

a valer na sexta-feira (09). Tam-
bém foram implantadas novas 
sinalizações horizontais (pintu-
ra de solo) e verticais (colocação 
de placas e limpeza das que ser 
encontravam em bom estado 
de conservação). Também a 
rua dos Telles, entre a própria 
rua das Palmeiras e a Soldado 
Américo da Rocha, passou de 
mão dupla para única. A medi-
da passou a vigorar na mesma 
data.

dem ser realizadas no Espaço 
de Tecnologias e Artes do Sesc 
Guarulhos.

Durante a atividade será 
abordada a importância da 
moda africana como ação afir-
mativa e cultural da população 
negra. Soda Diop falará sobre o 
cenário da moda africana tradi-
cional e moderna.

DA REDAÇÃO - Foi retomada na 
noite desta segunda-feira (12) a 
operação da base do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia (Samu) no Parque Mikail. O 
imóvel, que é cedido à Prefeitura 
a título gratuito pela Comunida-
de de Apoio ao Social do Parque 
Mikail, passou por ampliação e 
reforma para que pudesse com-
portar duas equipes com duas 
ambulâncias de suporte básico 
de vida, em vez de apenas uma 
como ocorria antes.

Para tanto, a prefeitura fez 
uma reforma completa no imó-
vel, que ganhou mais um dor-
mitório no espaço que antes era 
utilizado como vestiário. Além 
da ampliação foram executa-

das várias melhorias no local, 
como pintura geral, instalação 
de divisórias de drywall, colo-
cação de portas e vidros, cons-
trução de um hall de entrada 
mais preservado com a eleva-
ção dos muros laterais, cober-

tura do telhado e trabalhos de 
elétrica e hidráulica.

Com a retomada da opera-
ção no Parque Mikail, o Samu 
Guarulhos passa a contar com 
seis bases descentralizadas, 14 
ambulâncias e seis motos.
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Guarulhos é a segunda cidade do 
estado que mais consome energia
LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
é a segunda cidade do esta-
do que mais consome ener-
gia. A constatação faz parte 
do Anuário Energético por 
Município no Estado de São 
Paulo 2018, da Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Am-
biente (Sima), divulgado nes-
te mês. Segundo o ranking 
de consumo dos diversos ti-
pos de energia, o município 
responde por 6,7% do total 
consumido no estado. 

A capital paulista lidera o 
ranking com 19,1% de todo 
consumo. Campinas figura 
em terceiro lugar com 2,80%, 
seguida por Cubatão (1,76%) 
e Santo André (1,7%). As 15 
maiores cidades consomem so-
zinhas 46% dos diversos tipos 
de energia – representando 
quase metade de todo estado. 
Com base nos valores apura-
dos, no somatório do consumo 

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

LUCY TAMBORINO - O Produto 
Interno Bruto da Região Me-
tropolitana de São Paulo, que 
inclui Guarulhos, cresceu, em 
média, 1,8% entre 2002-2018. 
No acumulado a alta foi de 
34%. Os dados foram divul-
gados ontem e são calculados 
pela Fundação Seade. 

A região é responsável 
por 54,3% do produto interno 
bruto (PIB) paulista. As altas 
mais representativas acon-
teceram em 2008 (+8%) e a 
maior queda em 2016 (-6%). 
No último dado do ano pas-
sado o crescimento registra-
do foi de cerca de 2%.

Já o PIB do Estado de São 
Paulo, entre 2002-2018, cres-
ceu em média 2,3% ao ano, 
com ganhos diferenciados 
segundo o perfil geoeconô-
mico das regiões. O conjunto 
das regiões do agronegócio 
ou complexo sucroalcooleiro 
(São José do Rio Preto, Bauru, 

Economia da Região Metropolitana 
de São Paulo cresce quase 2% ao ano 

de energéticos no Estado de 
São Paulo apresentou em 2018 
um aumento de 0,06% em re-
lação ao ano anterior.

“Este documento é um ins-
trumento para que os gestores 
municipais também possam 
fomentar políticas públicas 
relacionadas ao planejamento 
energético regional, alinhadas 
aos conceitos de sustentabili-

dade, preservação ambiental 
e a uma economia voltada ao 
bem-estar social”, comenta o 
subsecretário de Infraestrutu-
ra, Glaucio Attorre.

Os dados ainda apontam 
que no estado foram consu-
midos 29,5% de etanol hidra-
tado, 1,8% eletricidade e 2,5% 
de gás a mais em 2018 do que 
em relação ao ano anterior. 

Araçatuba e outras), que re-
presenta 14,8% da economia 
do estado, acumulou cresci-
mento de 45,1% no período, 
com média anual de 2,4%.

 No grupo de regiões mais 
industrializadas (RM São Pau-
lo, Campinas, Sorocaba e São 
José dos Campos), apresentou 
crescimento acumulado de 
42,3% e média anual de 2,2%.
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Ministério confirma 1.226 casos de sarampo no Brasil; 1.220 em SP
FOTO: WILLIAN MOREIRA/ESTADÃO

FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO

FOTO: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Justiça manda Alexandre Nardoni voltar para o regime fechadoPSL expulsa deputado federal Alexandre Frota

DA REDAÇÃO - O sarampo está 
se alastrando pelo País. Depois 
de São Paulo, Rio e Bahia, é a 
vez do Paraná registrar a doen-
ça. O Ministério da Saúde con-
tabilizou até o momento 1.226 
casos da infecção entre 12 de 
maio e 3 de agosto. Do total, 
1.220 estão concentrados em 
SP, 4 no Rio, 1 na Bahia e ou-
tro, no Paraná. Há ainda 6.678 
casos em investigação. Desde 
o início do ano, foram confir-
mados 1.322 pacientes com a 

DA REDAÇÃO - Por decisão unâ-
nime, a 4ª Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça de São Pau-
lo (TJ-SP) decidiu ontem que o 
bacharel em Direito Alexandre 
Nardoni deve voltar para o re-
gime fechado. Ele cumpre pena 
de mais de 30 anos, dois meses 
e 20 dias de prisão pelo assas-
sinato da própria filha Isabella 
Nardoni, de 5 anos, em 2008.

No dia 30 de abril, a juíza 
Sueli Zeraik, da 1ª Vara das 
Execuções Criminais de Tau-
baté, havia concedido a pro-
gressão de regime de Nardo-
ni para o semiaberto, o que o 
permitia sair do presídio em 
datas comemorativas, além de 
ter direito a trabalhar e estudar 
fora do presídio durante o dia. 

DA REDAÇÃO - O PSL determi-
nou ontem, por unanimidade 
(oito votos a zero) a expulsão 
do deputado federal Alexandre 
Frota (SP), que recentemente 
passou a fazer críticas à legenda 
e ao governo do presidente Jair 
Bolsonaro, seu correligionário. 
Uma das peças mais atuantes 
em favor da votação da refor-
ma da Previdência, Frota estava 
insatisfeito com o veto do Pa-
lácio do Planalto a indicações 
dele para cargos na Agência 
Nacional de Cinema (Ancine) 
e a perda de poder do diretório 
municipal de Cotia, região me-
tropolitana da capital paulista.

A decisão expõe um racha 
dentro do diretório estadual 
da sigla em São Paulo, hoje, co-
mandado pelo filho do manda-
tário, deputado Eduardo Bolso-
naro (PSL-SP).

Oficialmente, a executi-
va nacional do PSL justificou 
a saída afirmando que Frota 
demonstrou “infidelidade” ao 
atacar o governo e colegas de 
bancada nos últimos meses. O 
deputado foi criticado, sobretu-
do, por se abster na votação do 

infecção, 95% dos quais nos 
quatro Estados que atualmen-
te estão em situação de surto.

Diante do avanço de ca-
sos, o Ministério da Saúde 
montou na semana passada 
um comitê encarregado de 
acompanhar diariamente a 
situação em todo o País, o 
primeiro estágio para que 
a decretação de estado de 
emergência seja realizada. 

A estratégia atual do go-
verno é realizar vacinações de 

bloqueio, em que pessoas que 
tiveram contato com suspeitos 
de ter a infecção são imuni-
zadas. As campanhas em São 
Paulo também visam vaci-
nar adultos jovens e reforçar 
a proteção entre crianças em 
cidades consideradas prioritá-
rias, mesmo menores de um 
ano. Neste surto, um número 
significativo de bebês com me-
nos de um ano foi infectado. O 
fenômeno é atribuído à baixa 
cobertura vacinal dos pais.

Recentemente, no Dia dos Pais, 
ele teve direito à sua primeira 
“saidinha”.

O Ministério Público de 
São Paulo (MPE-SP), no en-
tanto, recorreu da decisão. Ao 
julgar o agravo nesta terça, os 
desembargadores do TJ-SP en-
tenderam que Nardoni deveria 
ser submetido a novo exame 
criminológico antes de ir para 
o semiaberto.

Um exame criminológico 
foi feito no ano passado, a pe-
dido do MPE-SP já havia apon-
tado que Nardoni estaria apto à 
progressão para o semiaberto. 
O laudo afirmou que, na pri-
são, Nardoni tem bom com-
portamento e é “capaz de criar 
vínculos afetivos”.

2º turno da Previdência, o que 
foi considerado uma “traição” 
à legenda. A proposta foi apro-
vada por 370 votos a favor, 124 
contra e uma abstenção, a do 
parlamentar. “Não concorda-
mos com os argumentos dele”, 
afirmou Luciano Bivar, presi-
dente do partido, justificando 
a decisão de seu partido em 
expulsá-lo.

Nas últimas semanas, a si-
tuação do parlamentar na sigla 
piorou ainda mais após ele afir-
mar que o presidente Jair Bolso-
naro é a sua “maior decepção” 
e que a indicação de Eduardo 
Bolsonaro para a embaixada 
brasileira em Washington re-
presenta a “velha política”.

Na semana passada, Frota 
compartilhou uma reportagem 
crítica ao presidente e seus fi-
lhos que relatava os laços fa-
miliares de empregados nome-
ados por eles desde 1991. No 
mesmo dia, atacou a deputada 
Carla Zambelli (PSL-SP) por 
uma postagem dela, critican-
do-o pela aproximação com o 
governador de São Paulo, João 
Doria, do PSDB.

DA REDAÇÃO - Diante do 
abandono de uma barra-
gem de rejeitos minerários, 
a prefeitura de Brumadi-
nho (MG) realizou nesta 
segunda-feira (12) uma 
reunião com a Emicon 
Mineração e Terraplana-
gem, empresa responsável 
pela estrutura. Na ocasião, 
foram cobradas medidas 
para minimizar os riscos 
de uma nova tragédia, si-
milar a que ocorreu no 
município em janeiro des-
se ano, quando a ruptura 

Brumadinho teme nova ruptura de 
barragem e cobra ações de empresa

de uma barragem da Vale 
provocou mais de 200 mor-
tes. Entre as reivindicações 
apresentadas, está a realiza-
ção de uma avaliação técnica 
sobre a estabilidade da barra-
gem e a elaboração de um pla-
no para evacuar moradores 
do entorno.

“Um levantamento inicial 
aponta para a remoção de ape-
nas nove famílias que vivem 
na área rural da região dos 
Quéias e que não há nenhum 
risco para moradores de áreas 
urbanas de Brumadinho”, diz 

um comunicado oficial di-
vulgado pelo município. O 
texto destaca que a evacua-
ção já foi determinada em 
decisão judicial ainda não 
cumprida pela mineradora.

Além de agentes da pre-
feitura e de diretores da mi-
neradora, a reunião contou 
ainda com representantes 
do Ministério Público de 
Minas Gerais (MPMG) que 
é o autor de uma ação civil 
pública que levou à decisão 
judicial citada no comuni-
cado do município.
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Sem orçamento suficiente, Unifesp 
Guarulhos pode interromper atividades
LUCY TAMBORINO - Frente aos 
protestos que aconteceram on-
tem em diversos estados do 
país, a Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp), Campus 
Guarulhos, pode interromper 
suas atividades caso não ocor-
ra o descontingenciamento dos 
limites de empenho e o des-
bloqueio do orçamento. Isso se 
deve ao fato de que o pagamen-
to de custos relativos ao fun-
cionamento, como água, luz e 
contratos de manutenção, segu-
rança, entre outros, poderão ser 
comprometidos. 

Para lidar com esse impas-
se, a universidade vem man-
tendo contato constante com o 
Ministério da Educação. A ins-
tituição negocia a liberação dos 
recursos e com os parlamenta-
res, concessão de emendas.

Ainda, ao longo deste mês, 
a reitoria e as diretorias pro-
moverão audiências públicas 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Manifestantes voltam às 
ruas em defesa de mais 
recursos para educação

para informar e dialogar com 
a comunidade sobre o blo-
queio orçamentário. A medi-
da tem como objetivo avaliar 
os cenários, que se modificam 
a todo o momento, delinean-
do os próximos passos para 
que a universidade se man-
tenha aberta e em funciona-
mento durante o ano todo.

A instituição ainda afir-
mou que tem feito ações de 
contingência, como redução 
e negociação de contratos de 
limpeza, vigilância e trans-
porte, por exemplo, além de 
realizar campanhas junto à 
comunidade em relação ao 
consumo consciente de água, 
luz e materiais de uso diário.

Os recursos de todos os 
campus da Unifesp foram 
bloqueados em 30%, referen-
tes ao fomento das ações de 
extensão e 34,5%, referentes 
aos custos relativos ao fun-

cionamento da universidade, 
como água, luz e contratos 
de manutenção, segurança, 
entre outros. Foram também 
bloqueados 30% dos recursos 
de investimento em obras e 
reformas, além de expressivo 
valor das emendas parlamen-
tares. Existe ainda a restri-

DA REDAÇÃO - Convocados 
por entidades sindicais e 
movimentos estudantis, 
professores, técnico-admi-
nistrativos e estudantes 
participaram ontem, em 
várias cidades do país, de 
atos contra o contingen-
ciamento de recursos da 
educação, em defesa da au-
tonomia das universidades 
públicas e contra a reforma 
da Previdência.

A manifestação nacio-
nal é uma continuidade da 
mobilização de maio, orga-
nizada em defesa da ma-
nutenção das verbas para 
o ensino superior. Para a 
União Nacional dos Estu-
dantes (UNE), os contin-
genciamentos anunciados 
pelo governo afetam não 
só o ensino superior, mas 
também a educação básica, 
o ensino médio e progra-
mas de alfabetização.

ção imposta pelo limite de 
movimentação de empenho, 
de 80% para as despesas de 
investimento e de 42% para 
os recursos de custeio, consi-
derados nestes todas as ações 
orçamentárias, inclusive o 
Programa Nacional de Assis-
tência Estudantil (Pnaes).
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       O Salão de Artes do Adamastor 
Centro receberá no próximo dia 16, das 
9h às 13h, o 2° Encontro de chefias da 
Prefeitura de Guarulhos, evento idealizado 
pela Secretaria de Gestão e pela Escola 
Municipal de Administração Pública de 
Guarulhos (Esap). Estão disponíveis 300 
vagas para servidores em cargos de chefia 
ou em liderança de equipe e as inscrições 
devem ser realizadas até o dia 13 de agosto 
pelo link http://portaleducacao.guarulhos.
sp.gov.br/esap/formulario/cadastro.php. 
Com este encontro, a Prefeitura pretende 
auxiliar as chefias a desenvolver suas 
competências de liderança e fortalecimento 
da equipe, além de consolidar o trabalho 
integrado entre os setores. A programação 
conta com a palestra “A importância da 
capacitação na melhoria dos resultados”, 
ministrada por Murilo Lemos de 
Lemos, mestre em gestão e políticas 
públicas (EAESP-FGV), especialista em 
administração de recursos humanos (Faap) 
e bacharel em administração pública 
(EAESP-FGV). Atualmente, é assessor da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico de São Paulo. Após a palestra, 
será iniciada uma discussão sobre o plano 
de desenvolvimento individual (PDI).

       A organização do concurso Beleza 
Trans decidiu por prorrogar as inscrições, 
que a partir de agora serão encerradas 
apenas na próxima sexta-feira (16). O 
evento é promovido pela Prefeitura de 
Guarulhos e os interessados podem 
realizar a inscrição diretamente na rua 
Claudino Barbosa, 313, 3º andar. Mais 
informações podem ser obtidas pelo 
telefone 2414-4267. Para participar 
do concurso, realizado pela Secretaria 
dos Direitos Humanos por meio da 
Subsecretaria de Políticas da Diversidade, 
é necessário ser brasileiro, maior de 18 
anos, residir em Guarulhos e se identificar 
como trans (não precisa ter o nome 
retificado). O evento terá duas categorias 
(feminino e masculino) e a quantidade 
máxima de inscrições é de dez para 
mulheres e cinco para homens. Itens como 
maquiagem, penteado e trajes serão de 
responsabilidade dos participantes. A SPD 
fornecerá uma camiseta que será usada 
pelos inscritos em uma das etapas do 
desfile. Cada candidato terá direito a um 
acompanhante nos camarins. O concurso 
acontece em 22 de setembro, às 19h, no 
Adamastor Centro, que fica na avenida 
Monteiro Lobato, 734, Macedo.

ANOTE

Provavelmente, quem vazou as 
mensagens precisou apenas fazer 
um acesso à conta do procurador

Desde a publicação realizada pelo 
site The Intercept, no  dia 9 de ju-
nho, tenho me perguntado sobre a 
nossa vulnerabilidade diante dos 
aplicativos de mensagens via celular.

Isso porque no caso envolvendo 
o atual ministro da Justiça, Sergio 

Moro e o procurador Deltan Dallag-
nol foram divulgadas diversas con-
versas trocadas por ambos em um 
dos aplicativos mais populares do 
mundo, o Telegram.

A atuação de hackers em apli-
cativos e redes de computadores é 

algo muito comum e preocupante 
para nós, simples usuários, que uti-
lizamos o nosso smartphone para 
coisas básicas do dia a dia, como 
ligar, pagar contas, utilizar os pro-
gramas de mensagens, navegar nas 
redes sociais entre outras coisas.

Segundo o Ministério Público 
Federal, além de Moro e Dallagnol, 
outros integrantes da força-tarefa 
da Lava Jato também foram víti-
mas de ataques, mostrando que 
o hacker conseguiu ter acesso aos 
telefones de outros integrantes da 
operação.

Até o momento existem diver-
sas teorias sobre a forma que os 
hackers agiram, porém, a mais 
lógica de todas, é a de que rou-
baram o número da linha de ce-
lular de Dallagnol, e o ladrão em 
questão, conseguiu o seu código 
verificador, tendo acesso a todas 
as conversas gravadas na nuvem. 
Provavelmente, quem vazou as 
mensagens precisou apenas fazer 
um acesso à conta do procurador e 
baixar os arquivos.

Algo simples para os “maldo-
sos”, mas que expõem a nossa vul-
nerabilidade diante da tecnologia. 
A cada dia que passa nos sentimos 
mais inseridos na série “Black Mir-
ror”, exibida pela Netflix, onde a 
ficção científica reflete os malefí-
cios da tecnologia, mostrando que 
nem toda novidade traz só bene-
fícios.

A nossa 
vulnerabilidade 
diante dos aplicativos 
de mensagens

PONTO
DE VISTA

Jornalista e consultor de 
comunicação corporativa 
e de mídias sociais

EDUARDO MICHELETTO

UNIÃO DOS APOSENTADOS, 
PENSIONISTAS E IDOSOS DE GUARULHOS

UNIÃO DOS APOSENTADOS, 
PENSIONISTAS E IDOSOS DE GUARULHOS

FUNDADA EM 09/JUL/85, ATÉ A CONQUISTA 
DA VERDADEIRA JUSTIÇA SOCIAL

Sede - Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 517
Vila Pedro Moreira - CEP 07020-001 - Guarulhos - SP

Fone.: (11) 2087-7788

Benefícios Oferecidos aos Nossos Associados
Desconto em mensalidades das Faculdades (UNG, FIG e 

Universidade Brasil); Descontos em Especialidades 
Médicas; Descontos em Laboratórios; Descontos 

exclusivos com Drogaria São Paulo e Pacheco e programas 
especiais para associados em todas as unidades; Eventos 

– Baile, viagens nacionais, internacionais, passeios

APOSENTADOS E PENSIONISTAS:
RG, CPF, COMPROVANTE DE ENDEREÇO

Nº DO BENEFÍCIO DO INSS 1% DE DESCONTO EM FOLHA

NÃO APOSENTADOS, ACIMA DE 50 ANOS:
RG, CPF, COMPROVANTE DE ENDEREÇO VALOR R$ 15,00 MENSAIS

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ASSOCIAR-SE 

Roberval Trajano Barros Cavalcante
Presidente

Gestão 2018 a 2023

(3 meses de carência)
Segunda-feira da 2ª e 4ª 
semana do mês a partir 

das 14hs
Atendimento: Marcar a 
data com antecedência

Ginecologista

(3 meses de carência)
Segunda, quarta e sexta-feira 

das 8h às 12h
Terça e quinta-feira das 8h às 

12h e 14h às 16h
Atendimento com hora 

marcada

Dentista

*Consulta para Sócios e Não 
Sócios (alguns procedimentos são 
pagos a parte, mas com desconto)

Ginástica em Grupo
Quarta-feira das 14h50 às 16h20

Pilates
Terça-feira das 14h às 15h, 15h às 
16h e Quinta-feira das 14h às 15h

Dança de Salão
Quinta-feira das 15h às 16h30

Atividades

 (3 meses de carência)
Terça e quinta-feira a partir 
das 13h. Atendimento com 

hora marcada (Lista de 
espera) Consultas para 

Sócios e Não Sócios 

Atendimento Psicológico
Segunda a sexta-feira das 

9h às 16h
Informações e assistência 

sobre aposentadoria, 
revisão de salário, etc.

Dr. Obede/Dr.Flavio

Assistência Jurídica

 (3 meses de carência)
Quarta-feira a partir das 

13h30
Atendimento: Marcar a 
data com antecedência 

Clínico Geral

(Gratuito 1 vez por mês)
Segunda a sexta-feira das 

9h30 às 16h30
Corte de cabelo grátis, 
outros procedimentos 

consultar valores.

Salão de Beleza

Massagem e Ventosa
Segunda, quarta e 

sexta-feira das 8h às 12h 
e das 14h às 16h 

Atendimento com hora 
marcada

Massoterapia

Descontos e preços 
especiais

Consultar roteiros e 
valores no Depto. Social

Para Sócios e Não Sócios 

Viagens – Pacotes Turismo

Segunda à sexta-feira das 
9h às 16h30

Isabella para Sócios e 
Não Sócios

Casseg Seguros

Desconto especial 
no Plano de Saúde
Hospital Bom Clima
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Brotas Gourmet ‘harmoniza’ comida e música
DA REDAÇÃO - O público do 
Brotas Gourmet 2019 vai 
apreciar a gastronomia bro-
tense ao som de atrações mu-
sicais regionais. Na sua oitava 
edição, o festival terá até voo 
de balão com vista panorâmi-
ca da festa. 

Na quinta-feira (15), o show 
de abertura será às 21h, com a 
Vinil 78, banda de São Carlos 
conhecida por seu repertório 
que faz uma viagem musical 
com releituras de músicas 
que embalaram gerações.   

Do groovie ao soul, toda 
musicalidade da banda Tio 
Maia vai animar o público na 
noite de sexta-feira (16), a par-
tir das 21h. O grupo reproduz 
músicas de Tim Maia, Michael 
Jackson, Bruno Mars, entre ou-
tros. A atração do sábado, 17, 
também com início às 21h, é 
a cantora Gaby Moretto. Multi-
-instrumentista e compositora, 
tem sua trajetória marcada 
pela participação também em 

FOTO: DIVULGAÇÃO

programas de TV.
No domingo (18), o encer-

ramento traz duas atrações. 
Às 12h tem música raiz com 
a Orquestra de Viola de Tor-
rinha. Já às 14h tem o samba 
rock do grupo Barulhinho 
Bom. “Nosso público estimado 
é de 9,5 mil pessoas. O Brotas 
Gourmet, mais do que um im-
portante evento, é uma vitrine 
da gastronomia do município 
que contribui com a evolução 
da atividade, além de valorizar 
os talentos da música regio-
nal”, afirma o secretário de Tu-
rismo de Brotas, Fabio Pontes.

CINEMARK MANIA
O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CONSULTE O REGULAMENTO DO PROGRAMA EM CINEMARK.COM.BR/CINEMARK-MANIA.

ADQUIRA O SEU CARTÃO 
EDIÇÃO ESPECIAL DO FILME 

E APROVEITE TODAS 
AS VANTAGENS EXCLUSIVAS.
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Voo de balão e workshops
Nesta edição, o público terá a oportunidade de conferir tudo o que acontece no Brotas Gourmet do alto e com vista para 

a cidade. Nas noites de 15 a 17 de agosto, haverá um balão disponível para passeios. Para participar é necessário consumir 
em três restaurantes que darão direito ao voucher, que poderá ser retirado no estande da Secretaria de Turismo, instalado 
no local do evento. A atração é limitada a 100 vagas por noite. 

“Outra novidade nesta edição serão os workshops gastronômicos que reunirão informações aos curiosos e apreciadores 
de vinhos, cervejas artesanais e carnes, com dicas de como fazer um legítimo churrasco de varal. Toda programação pode 
ser conferida no site https://brotasgourmet.com.br”, afirma Rafael Barbieri, presidente da Associação das Empresas de Tu-
rismo de Brotas e Região (Abrotur), entidade que realiza o Brotas Gourmet.
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ÁRIES: Necessitará conservar o cansaço e outros obstá-
culos longe de você nesta grande fase da sua vida. Tudo 
pende a encontrar-se um pouco mais exótico neste dia.

TOURO: O seu peito ficará bem mais ansioso neste perío-
do. Procure perseverar com paciência e proporcionando 
muita cautela nas ocupações.

GÊMEOS: Se você fizer exercícios com cautela conseguirá 
ir muito longe. Em Marte as coisas tendem a ficar mais 
incompreensíveis.

CÂNCER: No que tange o planeta Vênus você será capaz 
de se identificar um pouco mais deslumbrado por suas 
próprias ideias.

LEÃO: O avantajado e gigantesco Sol lhe constituirá 
muito bem assim como o componente Fogo. Encontre-se 
de forma mais determinada sobre si.

VIRGEM: Mantenha todas as possibilidades e esteja com 
quem você tanto ama. A tua constelação se deparará 
com muito mais comodidade neste dia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 32

FEP
INEXATO

UBIRAJARA
ROLASC
ASSARCA
SUÃDEAL
NOMISSA

BANGNEON
TALMAST
UAEDOO

PRECIOSO
AIOSPA
ITANOIR
SOLASOS

Juta,
cânhamo

e rami

Que tem
terreno de
cultivo de
plantas

Marcelo
(?), apre-
sentador

"Sem tirar
nem (?)":
na medida

Impreciso

Cantiga
para ador-

mecer
criança

Romance
histórico 

de José de
Alencar

Brincadei-
ra entre
torcidas

(pl.)

Os mistérios
descobertos
por Sherlock

Holmes
Causar in-
flamação
na pele

por atrito 

Esse, em
espanhol

Parte
inferior do
lombo do

porco

New (?),
política de
Franklin

Roosevelt
Big-(?),
teoria de
expansão
cósmica

A pessoa
que evita
assumir
decisões

Roberto
(?),

diretor da
TV

Estruturas
afetadas
pela os-

teoporose

(?)2,
banda de
Bono Vox

Poeta am-
bulante da

Grécia
Antiga

Droga
apreciada
na belle
époque

Arte,
em 

latim

Estado da
capital
Palmas
(sigla)

Clínica de 
reeduca-

ção
alimentar

Gênero
de filme
policial

(fr.)
(?) Mata
Atlântica,

ONG
ecológica

Base do
calçado

Escola de 
engenharia

"Meu (?)", 
frase pro-
ferida por
Sméagol

em "O
Senhor

dos Anéis"
(Cin.)

Gás nobre
A parte in-
termediá-

ria

Emana; solta
Desgaste do relevo,
comum em regiões

muito frias

3/ars — ese — suã. 4/aedo — bang — deal — noir.

LIBRA: O planeta Marte te transportará que você tenha 
uma grande luz e o planeta de Vênus um ar de adequa-
ção. 

ESCORPIÃO: Sustente neste período somente boas 
reflexões. Tudo o que você vem refletindo irá atestar 
positivamente.

SAGITÁRIO: Programe as tuas ações bem antes de 
efetiva-las. Com meditações desiguais você irá transpor 
uma grande felicidade irá adentrar no seu coração.

CAPRICÓRNIO: Marte irá ajudar em diversas das suas 
competências. Perfaça tudo com o máximo de virtude. 
Poderá ter problemas nas suas últimas consequências.

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

PEIXES: É capaz de vir a atuar de maneira implacável 
com quem você ama, Saturno pode ser um rival. Muitos 
acontecimentos irão te aborrecer.

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - O filme live-
-action Aladdin estreou 
com arrecadação de US$ 
105 milhões só na América 
do Norte, faturou mais de 
US$ 1 bilhão nas bilheterias 
mundiais e já se fala de uma 
possível sequência. O indício 
veio de um dos produtores 
do longa-metragem, Dan Lin.

“Ainda não posso falar 
muito sobre a continuação, 
mas saiba que estamos ou-
vindo os desejos dos fãs de 
ver outro filme de Aladdin e 
sentimos que há mais história 
para contar”, disse ele, nesta 
segunda-feira (12), ao Insider.

Nos anos 1990, a Disney 
fez duas sequências do filme 
original: Aladdin - O retor-
no de Jafar e Aladdin e os 
40 Ladrões. “Eu posso dizer 
que, diferente do primeiro 
filme de Aladdin, não vamos 
fazer apenas um remake di-
reto”, completou Lin. “Esta-
mos vendo qual é a história 
certa para contar.”

O produtor disse que está 
analisando todas as diferentes 
ideias que foram lançadas no 
passado para contar a história 

Produtor de ‘Aladdin’ sugere 
possível sequência do filme

certa para os fãs e para que 
eles possam seguir em frente. 
“Eu não posso dizer muito”, 
reafirmou Lin. “Eu quero que 
seja uma surpresa o que que-
remos fazer a seguir”.

Na história Aladdin é um 
jovem ladrão que vive de pe-
quenos roubos em Agrabah. 
Um dia, ele ajuda uma jovem 
a recuperar um valioso bra-
celete, sem saber que ela na 

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro
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dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

verdade é a princesa Jasmi-
ne. Aladdin logo fica interes-
sado nela, que diz ser a cria-
da da princesa. Ao visitá-la 
em pleno palácio e descobrir 
sua identidade, ele é captura-
do por Jafar , o grão-vizir do 
sultanato, que deseja que ele 
recupere uma lâmpada má-
gica, onde habita um gênio 
(Will Smith) capaz de conce-
der três desejos ao seu dono.



VEÍCULOS

BOLETO, CHEQUE
E CARTÃO!!!

Parcelamos Todos 
os débitos 

do seu veículo

EM ATÉ 12 X BOLETO 
OU CARTÃO OU ATE 

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

Whatsapp: 9 4728-4689 

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

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

Oportunidade

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

IMÓVEIS

Vende-se

Autos

Aluga-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

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)95421-
4156 Whatsapp
SERRALHEIRO INDL. 
Soldador e Aj. Geral, Tratar 
c/ Gonçalves F.: 2414-2156

CAMILA INICIANTE 
Completa e Carinhosa. 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

CLASSIFICADOS

APTO V. ROSÁLIA 
1 dorm.,sla., coz., wc. 
gar/moto F.: 99519-6508 
whats.

CORSA SEDAN CLASSIC LS 
2011, cinza, KM baixa, vte, 
sensor de ré ,sem detalhes 
F.: 2461-3205/98111-7603.

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

Aluguel de Máquina

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

EMPREGO

Contrata-se

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

PROCURANDO
IMÓVEL???

2382-8300
ALICERÇANDO

 BONS NEGÓCIOS 
SR. CLIENTES, 

ESTAMOS 
CADASTRANDO 

IMÓVEIS P/ LOCAÇÃO 
E VENDA

CRECI 185228

11 4210-1371

FALE 

COM 

NOSSA 

REDAÇÃO

Com suíte e 
Churras-
queira

PLANO DIRETO SEM 
COMPROVAÇÃO DE 

RENDA 

Pink 971331307

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

VENDE-SE
CHÁCARA NAZARÉ 

PAULISTA

VENDE-SE
Luciano: Whatsapp 
11 94744-7365 

VENDE-SE
Luciano: Whatsapp 
11 94744-7365 

VENDE-SE
Luciano: Whatsapp 
11 94744-7365 

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
VILA MILTON 
T.Penteado Apto. Mobiliado 
1 vaga c/ deposito,  Sub. 
Solo F.: 99166-0478 c/ Miro
TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
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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

ANUNCIE AQUI
 97380-7685

ANUNCIE AQUI
 97380-7685

EUA divulga novas regras para 
restringir imigração ilegal
DA REDAÇÃO - O governo de 
Donald Trump divulgou nor-
mas rigorosas que tornarão 
a concessão de cidadania 
norte-americana ou status 
legal de residência perma-
nente muito mais difícil 
para imigrantes ilegais que 
entram nos Estados Unidos 
(EUA). O diretor interino da 
Agência de Serviços de Imi-
gração e Cidadania dos EUA, 
Ken Cuccinelli, anunciou as 
novas regras nesta segunda-
-feira (12), em entrevista na 
Casa Branca.

De acordo com o novo re-
gulamento, os pedidos leva-
rão em conta a capacidade de 
satisfazer condições mínimas 
de renda ou educação, a ne-
cessidade de serviços de bem-
-estar social, como assistência 
médica ou de alimentação. As 
normas entrarão em vigor no 

FOTO: ISAC NÓBREGA/PR

DA REDAÇÃO - O presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, escreveu ontem no 
Twitter que tem informa-
ções de inteligência segundo 
as quais o governo da Chi-
na movimenta tropas para 
a fronteira com Hong Kong. 
“Todos devem ficar calmos e 
em segurança”, afirmou.

Além disso, Trump ain-
da comentou que alguns 
culpam ele e os EUA pelos 

DA REDAÇÃO - Meteorologis-
tas do Japão informaram 
ontem que a forte tempes-
tade tropical Krosa se apro-
xima do oeste do país onde 
poderá chegar até quinta-
-feira. A Agência de Meteo-
rologia japonesa informou 
que a população da costa 
do Oceano Pacífico deve se 

China movimenta tropas para 
fronteira com Hong Kong, diz Trump

Tempestade tropical Krosa pode 
atingir o Japão até quinta-feira

dia 15 de outubro.
Analistas consideram que 

Trump está implementando 
as medidas mais duras con-
tra imigrantes ilegais como 
forma de conquistar o apoio 
de eleitores para a próxima 

eleição presidencial. Oposi-
cionistas do Partido Demo-
crata estão criticando Donald 
Trump, afirmando que políti-
cas discriminatórias incenti-
vam crimes de ódio que têm 
como alvo imigrantes.

“problemas acontecendo 
em Hong Kong”, o que ele 
sugeriu que não faz senti-
do. Hoje, a polícia de Hong 
Kong entrou em um aero-
porto e confrontou mani-
festantes pela democracia, 
realizando ainda prisões. 
Há o temor de que, diante 
dos protestos, autoridades 
da China determinem uma 
intervenção mais dura em 
Hong Kong.

preparar para fortes venda-
vais, ondas gigantes e chu-
va torrencial.

O órgão prevê que os 
ventos atinjam velocidade 
aproximada de 110 quilôme-
tros por hora, com rajadas 
de 160 quilômetros por hora 
na parte sul da região de 
Kyushu até esta quarta-feira.
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OS

DE OUTRO MUNDO

SMOKED FIRE
Pão negro com 200g do nosso burger

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

alho, bacon, couve crispy e
um surpreendente

defumado de macieira

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

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.


