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Temos um turismo de negócios forte e devemos criar 
atrativos para que as pessoas fiquem ainda mais 
tempo em Guarulhos ”, Guti, prefeito de GuarulhosBovespa
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Câmara dos Deputados autoriza trabalho 
aos domingos com folga a cada 4 semanas
Segundo o governo, a MP da Liberdade Econômica busca reduzir a burocracia e trazer mais segurança jurídica para as atividades econômicas; 
parlamentares analisaram ontem os destaques apresentados ao texto-base e agora a medida seguirá para a votação no Senado Pág. 3
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‘Era uma vez em... 
Hollywood’ estreia hoje 

nos cinemas do país
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em 2020
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BICHOS - Uma infinidade de animais pode ser observada no Aquário de São Paulo
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Dona Catharina Maria de Jesus 
até chegar à rua Lagoa Seca, 
onde está a Paróquia Nossa Se-
nhora do Bonsucesso, um per-
curso total de mais de uma hora 
com previsão de chegada às 11h 
no santuário.

“A Festa de Nossa Senhora 
de Bonsucesso é tradicionalíssi-
ma na cidade de Guarulhos, um 
evento que conta com a partici-
pação do Naja há 15 anos e já se 
tornou um grande encontro de 
diferentes culturas. Essa fusão 
da parte cultural com o evento 
religioso é muito rica, pois agre-
ga diferentes grupos além dos 
religiosos, como motociclistas, 
cavaleiros, dançarinos da catira, 
violeiros, músicos e outros artis-
tas, mantendo viva a tradição e 
a cultura da cidade”, explica o 
presidente do Naja, Nelson Mar-
celo Lallo, conhecido como Pé.

Nos dias 24 e 25 de agosto, 
a Prefeitura de Guarulhos tam-
bém oferece intensa progra-
mação de atividades artísticas 
e culturais, como a 18ª Romaria 
a Nossa Senhora de Bonsuces-
so e a Romaria dos Cavaleiros, 
além de apresentações musi-
cais no Rancho dos Romeiros e 
no palco principal do evento. 

A programação da 278ª Fes-
ta em Louvor a Nossa Senhora 
de Bonsucesso conta no próxi-
mo domingo (18), a partir das 
10h, com a 15ªMotorromaria, 
em que participarão osmotoci-
clistas integrantes dos motoclu-
bes da cidade. Equipados com 
suas máquinas poderosas, eles 
mostrarão que a linguagem ar-
tística permite cruzar fronteiras 
para agregar valores culturais 
ao evento.

A partir das 9h, os moto-
ciclistas se reúnem em frente 
à Catedral Nossa Senhora da 
Conceição, que fica na Praça 
Tereza Cristina, no Centro. Em 
seguida, seguem em romaria 
transportando a imagem da pa-
droeira rumo ao Santuário em 
Bonsucesso, onde participam 
de missa com a bênção dos ca-
pacetes. 

No trajeto até Bonsucesso, 
a imagem da Santa passa pela 
sede do Naja Moto Clube, na 
Vila Fátima, entidade que orga-
niza a motorromaria. Na sequ-
ência, ela segue pelas avenidas 
Monteiro Lobato, João Veloso 
da Silva e Papa João Paulo I, no 
Jardim Presidente Dutra, e pe-
las ruas Felício Antônio Alves e 

Motociclistas se reúnem em romaria até o 
Santuário de Nossa Senhora de Bonsucesso

ACONTECE

forma de fazer a interlocução entre rea-
lidade e subjetividade.

O projeto exibirá um filme diferente 
todas as terceiras sextas-feiras de cada 
mês, sempre no mesmo horário (das 14h 
às 17h), relacionando, quando possível, 
o tema do filme ao assunto que será tra-
balhado pelo Movimenta Saúde nos ser-
viços da rede, no mesmo período.

vida e de forma complementar até os dois 
anos de idade.

No período da tarde, a UBS vai realizar 
os testes rápidos e também replicar a pa-
lestra sobre amamentação. Ainda dentro 
das ações de promoção à saúde, a unidade 
vai abordar com os usuários outros temas, 
como a importância da vacinação e a pre-
venção da tuberculose, ao mesmo tempo 
em que fará busca ativa por pessoas da 
comunidade com sintomas da doença: tos-
se persistente há mais de três semanas, 
com ou sem secreção. A UBS Taboão fica 
na rua Maria Elisa, 80 (Jardim Tamassia). 

O Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador (Cerest) fará nesta sexta-
-feira (16), às 14h, o lançamento do pro-
jeto Cine Cerest com a exibição do fil-
me nacional “Que Horas Ela Volta?”. A 
iniciativa tem por objetivo refletir com 
os trabalhadores, de uma forma crítica, 
a condição da venda da força de traba-
lho no mundo, buscando no cinema uma 

Os moradores da região do Jardim Testai 
contam agora com um telecentro instalado 
na Associação Comunitária de Apoio ao So-
cial Esportiva Cultural do Jardim Testai (rua 
Henrique José Testai, 247), em parceria com a 
Prefeitura de Guarulhos. Viabilizado pela Se-
cretaria do Trabalho, o local irá receber aulas 
do Programa de Inclusão Digital, que oferece 
aulas gratuitas de informática básica e avan-
çada, montagem e manutenção de computa-

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Ta-
boão vai funcionar neste sábado (17) e 
recepcionar os usuários com um café da 
manhã às 8h. Logo após o café da manhã 
que será servido aos usuários, a UBS Ta-
boão vai disponibilizar uma mesa solidá-
ria com roupas provenientes de doações. 
Ainda na parte da manhã serão realizadas 
as coletas de papanicolau, bem como mi-
nistrada palestra, às 10h, sobre o vínculo 
materno na amamentação, dentro da pro-
gramação do Agosto Dourado, mês dedi-
cado ao incentivo do aleitamento mater-
no exclusivo nos primeiros seis meses de 

Cine Cerest exibirá filme nacional ‘Que Horas Ela Volta?’

Prefeitura inaugura unidade do telecentro no Jardim Testai

UBS Taboão abre sábado com ações assistenciais e de promoção à saúde

dores e introdução à automação e robótica.
“Essa parceria é incrível, possibilita que vo-

cês usufruam de um serviço essencial hoje em 
dia, que é aprender a usar um computador e 
todas as ferramentas e possibilidades que ele 
nos oferece. Atualmente, existem na cidade 
mais de 15 telecentros espalhados em diver-
sos bairros. Isso é um orgulho para nós, saber 
que nossos jovens e adultos estão aproveitan-
do nossos serviços”, afirmou o prefeito Guti.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Plenário da Câmara autoriza trabalho em 
domingos com folga a cada 4 semanas
DA REDAÇÃO - O plenário da Câ-
mara dos Deputados manteve, 
em sessão na noite de ontem, 
a permissão de trabalho aos 
domingos com folga a cada 
quatro semanas sem aval do 
sindicato por meio de acordo 
coletivo. Parlamentares anali-
saram, nesta quarta-feira (14) 
alterações à Medida Provisória 
(MP) da Liberdade Econômi-
ca, aprovada na terça-feira (13) 
pelos deputados. Ontem foram 
votados os destaques, que são 
pedidos de alteração feitos pe-
los deputados. A Câmara, no 
entanto, rejeitou todos os pedi-
dos e manteve o texto confor-
me aprovado na segunda, que 
segue agora para o Senado.

O destaque proposto pelo 
PCdoB, rejeitado por 244 votos 
a 120, pretendia assegurar a 
manutenção do texto da Con-
solidação das Leis do Trabalho 
(CLT), que estabelece o des-

FOTO: FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL DA REDAÇÃO - O Supremo Tri-
bunal Federal (STF) aprovou 
ontem, em sessão administrati-
va, o orçamento da Corte para 
o ano de 2020, de R$ 686,7 mi-
lhões, e sem a previsão de rea-
juste nos salários dos ministros. 
O orçamento é R$ 91,9 milhões 
menor que o do ano passado, 
de R$ 778,6 milhões. A redução 
se deu devido à adequação às 
regras da Emenda Constitucio-
nal 95, do teto de gastos públi-
cos, promulgada em 2016.

A emenda previu um perí-
odo de três anos de adequação 
do Poder Judiciário, que a par-
tir do ano que vem fica plena-
mente sujeito às novas limita-
ções orçamentárias. A proposta 
orçamentária do STF para 
2020 será enviada agora ao Po-
der Executivo, que a incorpora 
ao Projeto de Lei Orçamentária 
(PLO), a ser apreciado pelo Con-
gresso Nacional.

Mesmo com as novas li-

STF aprova orçamento de 2020 sem 
aumento de salário dos ministros

canso semanal aos domingos 
como regra. Em outra propos-
ta, parlamentares também re-
jeitaram o destaque que preten-
dia condicionar o trabalho em 
domingos e feriados na forma 
definida em convenção ou acor-
do coletivo. O plenário rejeitou 
ainda, por 274 votos a 153, des-
taque do PT que pretendia reti-
rar do texto a possibilidade de 
compensação do trabalho aos 
domingos com folga determi-
nada pelo patrão em outro dia 
da semana, sem pagamento de 

adicional de 100% da hora tra-
balhada.

Com o fim da análise dos 
destaques apresentados pelos 
partidos, a MP será enviada ao 
Senado, na forma de emenda 
do relator, deputado Jerônimo 
Goergen (PP-RS).

A medida estabelece garan-
tias para a atividade econômica 
de livre mercado, impõe restri-
ções ao poder regulatório do 
Estado, cria direitos de liberda-
de econômica e regula a atua-
ção do Fisco federal.

mitações, o STF garantiu em 
seu orçamento espaço para 
renovações nas instalações 
da Corte, incluindo R$ 3,3 
milhões para a reforma da 
fachada do edifício-sede. O 
maior gasto do tribunal é com 
salários e encargos de pesso-
al, que somam R$ 490,3 mi-
lhões. Estão previstos R$ 39,1 
milhões para a contratação de 
terceirizados, que auxiliam 
em atividades como limpeza, 
segurança e comunicação.

Neste ano, o salário dos 
ministros do STF subiu de R$ 
33,7 mil para R$ 39,2 mil. O 
reajuste, de 16,3%, foi aprova-
do em sessão administrativa 
por 7 votos a 4. O aumento foi 
depois confirmado pelo Con-
gresso, ocasionando um efeito 
cascata na administração pú-
blica, uma vez que o salário 
dos ministros serve de teto 
para a remuneração de todos 
os servidores públicos. 
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Cumbica receberá 21º PEV da cidade

DA REDAÇÃO - A prefeitura deu 
início à construção do 21º 
Ponto de Entrega Voluntária 
(PEV) da cidade. Desta vez, os 
contemplados são os morado-
res da região de Cidade Satélite 
Cumbica que, em breve, terão à 
disposição um local apropriado 
para entregar entulho, terra, 

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - A prefeitura, 
cumprindo as metas estabe-
lecidas no Plano Estratégico 
Intersecretarial, entregou 
duas quadras revitalizadas no 
Estádio Municipal Arnaldo 
José Celeste (Ponte Grande) 
e a sala de artes marciais do 
Centro Social Esportivo (CSE) 
João do Pulo. As ações fazem 
parte da força de trabalho con-
junta do projeto Guarulhos 
2040, que propõe beneficiar 
as próximas gerações com a 
construção de um município 
referência em desenvolvimen-
to sustentável e tecnológico.

A primeira parte da revi-
talização do Estádio da Ponte 
Grande aconteceu no final de 
julho, com a pintura das qua-

Prefeitura revitaliza sala de artes marciais 
do João do Pulo e quadras na Ponte Grande

Egípcio buscado pelo FBI irá à Polícia Federal

móveis velhos, metais e vidros 
dos quais desejam se livrar.

O novo PEV terá 800 m² 
de área, contará com baias 
para a disposição de resíduos 
recicláveis e piso para caçam-
bas estacionárias. A edifica-
ção de apoio para os servido-
res será compartilhada com o 

prédio da Administração Re-
gional Cumbica Industrial, na 
rua Berinepe, 99. Executada 
por servidores da Proguaru, 
com coordenação do Depar-
tamento de Limpeza Urbana 
(Delurb), a obra tem previsão 
de término na primeira quin-
zena de setembro.  

O secretário de Serviços Pú-
blicos, Edmilson Americano, 
explica que o equipamento irá 
suprir uma necessidade antiga 
da região. “Os moradores não 
precisarão mais se deslocar até 
o Jurema ou ao Pimentas para 
descartar corretamente os resí-
duos de pequenas obras, entre 
outros materiais. Com isso, 
esperamos também reduzir a 
quantidade de lixo jogado nas 
ruas e terrenos”. 

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

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

DA REDAÇÃO - O egípcio Moha-
med Ahmed Elsayed Ahmed 
Ibrahim, procurado pela polí-
cia federal dos EUA (FBI) por 
suspeita de ter ligações com 
o grupo Al-Qaeda, deverá se 
apresentar à Polícia Federal 
em São Paulo, possivelmen-
te no Aeroporto de Cumbica, 
disse seu advogado, Musslim 
Ronaldo Vaz de Oliveira.

“Ele vai novamente até 
a Polícia Federal prestar es-
clarecimentos. Ele já esteve 
lá ontem e se apresentou vo-
luntariamente”, afirmou Vaz, 
acrescentando que Ibrahim 
ficou assustado quando soube 
que era procurado pelo FBI.

Segundo o advogado, até 

Guarulhos tem 127 entidades proibidas pelo TCE de receber recursos públicos
DA REDAÇÃO - Guarulhos possui 127 entidades que estão proibidas de receberem novos auxí-
lios, subvenções ou contribuições do poder público – do Estado ou municípios – até regu-
larizarem suas pendências perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). 

Na relação das entidades constam associações de bairros, igrejas e escolas de samba que 
aparecem como inaptas a manter contratos com o poder público. 

A lista atualizada pelo TCE, no mês passado, traz 1.559 ocorrências, contendo o número 
do processo, beneficiário, concessor, data da sentença e do trânsito em julgado. A publicação 
aponta situações a contar de junho de 2005, podendo constar casos anteriores à data men-
cionada e que serão resolvidos mediante expedição de certidão.

A relação é atualizada mensalmente, com a exclusão dos órgãos e/ou entidades que re-
gularizaram sua situação perante a Corte de Contas e com a inclusão daqueles que foram 
apenados, com decisões transitadas em julgado.

dras externas. Os próximos 
passos serão a manutenção da 
gaiola de arremesso, a coloca-
ção de azulejos, a reforma dos 
banheiros e bebedouros da pis-
ta de atletismo, a desobstrução 
das caixas de captação de água 
de chuva, a construção de uma 
nova sala de materiais e muscu-
lação, a iluminação da pista de 
atletismo, das quadras externas 
e da pista de skate, além da im-
plantação de um playground.

Em agosto foi a vez do 
CSE João do Pulo ter mais 
uma ala revitalizada, a sala 
de artes marciais, retoman-
do as atividades do judô e os 
treinamentos dos atletas que 
participaram dos Jogos Re-
gionais pela cidade.

o momento não há mandado 
de prisão nacional ou inter-
nacional contra Ibrahim que 
já morou na Turquia, vive no 
Brasil desde fevereiro de 2017, 
é casado com uma brasileira e 
tem uma empresa do ramo de 
móveis em Guarulhos.

Vaz afirmou que 
Ibrahim não é da Al-Qaeda 
ou de qualquer grupo tido 
como terrorista, mas sim 
de um movimento chama-
do Al-Gama’aal-Islamiya 
Egypt, que apoiava o ex-
-presidente Mohamed Mor-
si, da Irmandade Muçulma-
na, deposto em 2013. Após 
a queda de Morsi, o parti-
do foi proscrito e vários de 

seus integrantes foram pre-
sos ou fugiram do país.

“Essa acusação de ligação 
terrorista não existe. Ele é 
apenas membro de um par-
tido político que foi crimina-
lizado”, afirmou o advogado, 
acrescentando que foi o go-
verno do Egito quem pas-
sou a informação sobre seu 
cliente e sobre outros oposi-
tores para o FBI. “Se ele for 
enviado para o Egito, o risco 
de tortura ou morte é muito 
grande”, advertiu.

O FBI emitiu o alerta con-
tra Ibrahim na segunda-feira, 
dizendo que ele teria ligações 
com a Al-Qaeda desde 2013 e 
teria colaborado com o grupo.
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Turismo de Guarulhos registrou crescimento de 11,7% no 1º trimestre

DA REDAÇÃO - Entre janeiro e 
março de 2019 a hotelaria de 
Guarulhos cresceu 11,76% na 
ocupação e 2,97% na diária 
média na comparação com o 
mesmo período de 2018. As 
informações foram divulga-
das ontem durante evento de 
lançamento do Mapa Turísti-
co da cidade e da nova sina-
lização dos principais pontos 
turísticos do município.

“Não tenho dúvida que es-

FOTO: MÁRCIO LINO

sas ações, o mapa e a sinaliza-
ção, irão refletir positivamente 
na cidade. Temos um turismo 
de negócios forte e devemos 
criar atrativos para que as pes-
soas fiquem ainda mais tempo 
em Guarulhos e para que a 
nossa economia seja potenciali-
zada. Quero parabenizar todos 
os que trabalharam nas ações 
anunciadas hoje, que reforçam 
o que há de positivo no muni-
cípio”, afirmou o prefeito Guti.

Para o secretário de De-
senvolvimento de Guaru-
lhos, William Paneque, as 
ações anunciadas reafirmam 
um dos pilares da atual ges-
tão, que é fomentar o turis-
mo da cidade. “É nosso dever 

Prefeitura lança mapa turístico da cidade
MAYARA NASCIMENTO - O mapa da cidade mostra as princi-
pais avenidas e ruas, os bares e restaurantes, os centros 
de compra da região, locais para se hospedar e os pon-
tos turísticos da cidade, tudo isso para facilitar a vida de 
quem chega a Guarulhos pela primeira vez. O guia conta 
também com uma lista de lugares para conhecer em Gua-
rulhos, entre eles a Igreja Matriz, o Lago dos Patos, Parque 
do Cabuçu e o Sesc Guarulhos.

O Travel Guide Map foi lançado ontem pelo GRU Con-
vention, Conselho Municipal de Turismo e pela prefeitura. 
O guia conta com uma tiragem inicial de 10 mil exempla-
res, que serão distribuídos no GRU Airport – Aeroporto 
Internacional de São Paulo, em Cumbica, nos hotéis e nos 
parceiros do projeto. Além da versão física, o mapa virtual 
também poderá ser acessado online por meio da leitura de 
um QR Code localizado nos pontos estratégicos da cidade. 
A cada seis meses a impressão será renovada, e novos par-
ceiros podem aderir ao projeto.

mostrar os atrativos do mu-
nicípio e criar no guarulhen-
se um sentimento de perten-
cimento. Com esse objetivo, 
o prefeito Guti e a secretaria 
vão trabalhar como indutores 
do crescimento do turismo”.

Câmara deve deliberar 
PL que institui programa 
‘Música nas Escolas’
DA REDAÇÃO - Os vereado-
res devem deliberar hoje o 
projeto de lei, de autoria da 
prefeitura, que institui o 
programa “Música nas Esco-
las”. Vinculada à Secretaria 
da Educação, a proposta tem 
como objetivo fornecer aos 
alunos da rede municipal 
oportunidade de contato e 
convívio com a música, seja 
como espectador ou intér-
prete, bem como estruturar 
a Orquestra Sinfônica Muni-
cipal de Guarulhos.

O Música nas Escolas será 
instituído através da atuação 
de 50 jovens profissionais 
em especialização, que re-
ceberão, em contrapartida, 
bolsa auxílio mensal com 
valores entre R$ 2,8 mil e 
R$ 3.150,00. No total serão 
investidos R$ 1,7 milhão. Se-
gundo o PL, serão abertas, 
aproximadamente, nove mil 
vagas para os estudantes.
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       O representante da melhor idade de 
Guarulhos Miguel Alves, 68 anos, venceu o 
16º Concurso Mister IPGG (Instituto Paulista 
de Geriatria e Gerontologia José Ermírio de 
Moraes) “O Mais Belo Idoso” nesta quinta-
feira (8) em São Miguel Paulista, São Paulo. 
Promovido pela Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo, o concurso é voltado 
a pessoas com mais de 60 anos. Guarulhos 
contou com quatro idosos na final: Antônio 
Basílio Belline, Gilberto Bianchini Pontes e 
Ivo de Souza. 

       Para valorizar e amplificar iniciativas de 
professores pelo Brasil, a Conectando Saberes, 
rede de professores apoiada pela Fundação 
Lemann, lança o 1º edital Conectando Boas 
Práticas. A ideia é criar um grande banco de 
dados com projetos pedagógicos transformadores 
e engajantes desenvolvidos por docentes em todo 
o país. Os melhores projetos irão integrar um 
banco de dados, serão transformados em e-books 
e os professores, convidados a apresentar suas 
iniciativas em seminários locais promovidos pelos 
núcleos da Conectando Saberes. 

ANOTE

Eu acredito ser um absurdo alguém 
defender a morte de um ser que 
ainda nem viu a luz da vida

Seu nome não será Sara, ela não 
será brasileira. Ela não nascerá. Sua 
mãe decidiu pelo aborto. Quem seria 
seu pai, apoiou a ideia, ela, a maior in-
teressada, não foi ouvida. A pequenina 
não conhecerá seu irmão, nascido há 
pouco mais de um ano. Não verá o ros-
to de seu pai nem de sua mãe. Não irá à 
escola e não terá sonhos. Mas existe um 
problema ainda maior! Não há dinhei-
ro para um aborto seguro. Seguro para 
a mãe. Sara morrerá de um jeito ou de 
outro. Se tudo der errado, Sara conhece-
rá sua mãe, ambas voltando juntas para 
a fonte original da vida. O frágil corpo 

de Sara será evacuado como mais um 
problema resolvido com sucesso.

Por princípio sou contra a pena de 
morte. Assim, também sou radicalmen-
te contra o aborto. Mas isso é um con-
ceito pessoal. Eu acredito ser um absur-
do alguém defender a morte de um ser 
que ainda nem viu a luz da vida. Acho 
contraditório uma mulher exigir que to-
dos compreendam o direito que ela tem 
sobre seu corpo e ela não respeitar o di-
reito à vida do feto em seu útero. Mas 
pode um homem tratar de tal questão?

Segundo a OMS, Organização Mun-
dial da Saúde, a cada ano quase 56 
milhões de abortos são realizados no 
mundo. Quase a metade desses proce-
dimentos são feitos de forma insegura, 
colocando a vida da mulher em perigo. 
Mas a morte de 56 milhões de fetos foi 

um sucesso. Se o Brasil tem 200 mi-
lhões de habitantes, é o mesmo que as-
sassinar mais de 25% do povo do Brasil.

A adolescência chegou junto com 
a maternidade, seu filho nasceu com 
problemas de saúde, o corpo da mãe 
ainda não estava pronto. Os avós cui-
dam dele, ela segue a vida. Os meninos 
a admiram e isso a enche de orgulho. A 
família já fala em trabalho para ela pa-
gar as próprias contas.  Ela sonha com 
lindas roupas, casa grande, carro zero 
quilômetro e geladeira cheia. Sonha em 
ganhar na loteria, sonha com namora-
do rico ou com uma possível troca no 
berçário. - Ela na verdade seria filha de 
uma família muito rica, mas por en-
gano foi parar na periferia, um sonho 
para fugir de sua realidade. Ela não con-
segue ver uma saída dessa pobreza, se 
é que existe uma saída. Os olhares dos 
meninos a fazem sentir alguém impor-
tante. Coisa rara em seu mundo, do 
lado pobre da cidade.

A OMS diz que há três métodos se-
guro para a mulher realizar o aborto: 
medicamentoso, por aspiração a vácuo, 
ou dilatação e evacuação. Desde o ano 
de 2013, na Groelândia são registrados 
mais abortos do que nascimentos. Lá a 
quarta-feira é o dia do aborto. A mulher 
vai até clínica e aborta. Mas os números 
totais de abortos e mortes de gestantes, 
são imprecisos, já que no Brasil e em 
muitos países do mundo essa prática 
é ilegal. O número de aborto pode ser 
bem menor; o Uruguai é um exemplo, 
depois de legalizado, as estatísticas 
mostraram que os abortos eram meno-
res dos que apregoados naquele país.

A mãe de Sara sai bem fraquinha da 
clínica clandestina. Uma amiga a acom-
panhou, ela não disse nada aos pais.  Ela 
temia que a festa de seus 16 anos fosse 
cancelada. Vai pra casa e mais tarde preci-
sa ser levada para um hospital; ela, pálida 
igual folha de papel, não sabe o risco que 
está correndo. Seu namorado não acom-
panhou. Ela liga, ele atende e diz que ha-
via esquecido. Diz que está ocupado e, se 
der, liga depois. Ela está só e vazia. Sara, 
não é mais, já foi, e não mais Sara será!

O mal Sara

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL

jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

VENDA VENDA VENDA
APTO – PROX SHOPPING 

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

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

- DE ENTRADA MAIS 
PARCELAS DE R$ 1.600,00

APTO – PROX. 

CARREFOUR – R$ 170.000 

(VAG0) REF.0

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, ELEVADOR

A/C – FINANC/FGTS

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

SACADA, GARAGEM, COM 
PALNEJADOS

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL I –

 R$ 270.000 – REF 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 2 VAGAS A/C – 

FINANC/FGTS

APTO -  JD SANTA MENA – 

R$ 165.000 – REF.04

1 DORMT, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

APTO – VILA AUGUSTA – 

R$ 265.000 – REF. 04

3 – DORMTS, SALA AMPLA, 

COZ, 1 VAGA COB

COM (75 MTS).

A/C – FINAC /FGTS

APTO – JD TRANQUILIDADE 

– R$ 175.000 (VAGO)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO – TRAV.

 ALAMEDA YAYA 

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA - R$1.250 – 

COND + IPTU – INCLUSO

APTO – VILA ROSALIA –
 R$ 290.000 - 

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

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

GALPÃO – 

COMERCIAL – 

RUA NOSSA SENHORA MÃE 

DOS HOMENS- 250 MTS, 

6 VAGAS, COM MEZANINO

R$ 5.000,00

APTO – GOPOUVA –

 R$ 195.000 (REF 02)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COM 

ARAMRIOS PALNEJADOS

A/C – FINSC/FGTS

CASA TERREA 

CONTINENTAL III 

1 DORMT, SALA, COZ

R$ 600.00

LOCAÇÃO

Av. Suplicy, 606 - Jd. Santa Mena- 
Guarulhos/SP

95001-1129 2451-8188

Corretor de Imóveis
CRECI F 31454 marco@dimarcoimoveis.com.br

www.dimarcoimoveis.com.br
@marcofaria_corretor@marcofariaci

LocaçãoVendas
LINDO SOBRADO – 
VILA SÃO RICARDO 

3 DORM (1 SUÍTE C/ SACADA) + 
SALA + SALA DE JANTAR + COZ C/ 
ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE ALTA 

QUALIDADE + VAGA P/ 3 AUTOS + 
QUINTAL C/ CHURRASQUEIRA – 

R$ 1.000.000,00 - REF 281

GALPÃO – VILA LEONOR 
C/ 2 PAVIMENTOS CONSTRUÍDO 
EM UM TERRENO DE 10mx15m, 

AMBOS C/ COZ., BANHEIRO,RE-
LÓGIO DE LUZ INDEP. , ÁGUA 
COMPARTILHADA, ENTRADA 

INDEP. , ESTUDA FINANCIAMEN-
TO – R$ 850.000,00 – REF 291

APARTAMENTO 

FLAVIA FERNANDA

2 DORM + SALA + COZ + 

WC + 1 VAGA 

NÃO TEM ESCRITURA

R$ 140.000,00 - REF 221

TERRENO/CASA VELHA 

VILA MEDEIROS

 7,50 X 25,00 = 187,00MS2 

PLANO ÓTIMO LOCAL 

R$ 370.000,00 – REF 102

SOBRADO VILA GALVÃO- 
PRÓX TIMOTEO

3 DORM (1 SUÍTE C/ARMÁRIOS) + 
SALA + COZINHA C/ARMÁRIOS 

BAIXO) CHURRASQUEIRA + 
QUARTO E WC NOS FUNDOS

GARAGEM P/2 AUTOS – 
ALUGUEL R$ 1.600,00 + IPTU 

REF 6.201

SALÃO – VILA LEONOR 
SUBSOLO: 8,5m x 15m, ÁREA 

TOTAL DE 127,5m2, TODO EM PISO 
FRIO, C/ ESCRITÓRIO, COZINHA E 

BANHEIRO. RELÓGIO DE LUZ 
INDEP, ÁGUA COMPARTILHADA, 

ENTRADA INDEPENDENTE, 
ISENTO IPTU R$ 1.500,00 

 REF 15301

SOBRADO JDIM STA MENA 
4 DORM. (3 SUÍTES C/ARMÁ-
RIOS) + SALA 2 AMBIENTES 

C/LAREIRA PISO DE MADEIRA + 
COZ + 2 VAGA P/AUTO + DEP + 
QUARTO  E WC NOS  FUNDOS 
QUINTAL TODA ISOLADA R$ 
3.500,00 +  IPTU – REF 61.001 

GALPÃO COMERCIAL 
TIMÓTEO PENTEADO

300MS2 DE ÁREA CONSTRUÍDA 
+ ESCRITÓRIO ÓTIMO PARA 

OFICINA/AGENCIA DE 
AUTOS/LOJAS – ALUGUEL 

R$ 5.000,00 + IPTU -
REF 40.100

APARTAMENTO 
VILA GALVÃO 

02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO, LAVANDE-

RIA, PISO FRIO, 01 VAGA DE 
GARAGEM, ÁREA DE LAZER

ALUGUEL INCLUSO CONDOMÍ-
NIO R$ 1.290,00 – REF 15.201

CASA - PRÓX A 
PADARIA VERSAILLES

2 DORM + SALA + QUINTAL 
+ 1 DORM + WC

NOS FUNDOS GARAGEM P/2 
AUTOS ALUGUEL 

R$ 1.800,00
+ IPTU - REF 21.102

APARTAMENTO MOBILIADO 
PRÓX SHOPPING MAIA

3 DORM (1 SUÍTE) + DEP TODO 
MOBILIADO. CAMAS + GUARDA 

ROUPAS + SOFÁS + GELADEIRA + 
FOGÃO + MAQ DE LAVAR + 1 
VAGA P/AUTO ALUGUEL R$ 

1.850,00  ISENTO DE CONDOMÍ-
NIO E IPTU REF 1.505

APARTAMENTO PRÓX 

SHOPPING MAIA

2 DORM. + SALA + COZ 

+ 1 VAGA P/AUTO

R$ 940,00 + COND +IPTU – 

REF 16.801   
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Duração 161min Leg. 2D

Horários - 14h / 14h45 / 17h30/ 18h15/ 21h / 21h45

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 15 a 21 de julho de 2019)

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
ERA UMA VEZ EM...HOLLYWOOD
Era Uma Vez... em Hollywood, de Quentin Ta-
rantino, revisita a Los Angeles de 1969 onde 
tudo estava em transformação, através da his-
tória do astro de TV Rick Dalton e seu dublê de 
longa data Cliff Booth que traçam seu caminho 
em meio à uma indústria que eles nem mesmo 
reconhecem mais. O nono filme do diretor e ro-
teirista conta com um grande elenco e múltiplas 
histórias paralelas para fazer um tributo aos 
momentos finais da era de ouro de Hollywood.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

NADA A PERDER 2

Duração 110min Nac.
2D
Horários - 14h / 15h / 15h30 / 16h30 / 17h30 / 18h / 19h / 20h / 20h30 / 21h30

www.fmetropolitana.com.br

VELOZES E FURIOSOS – 
HOBBS E SHAW

O REI LEÃO

Horários - 13h - 13h45 (somente sábado e 
domingo) / 15h15 / 16h30 / 16h45 / 18h15 / 
18h45 / 19h30 / 21h / 22h10 / 22h15

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

120min

Horários - 13h30 (somente sábado e domin-
go) / 14h10 / 15h45 / 17h15 / 19h15 / 20h15 
/ 21h45

Dub. Leg. 2D/3D/4DX 136min

HISTÓRIAS ASSUSTADORAS 
PARA CONTAR NO ESCURO

Horários - 17h / 22h20

Dub. 2D 108min

MEU AMIGO ENZO

Horários - 14h20 / 19h45

Dub. 2D 109min
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ÁRIES: Pode voltar a padecer determinadas alterações 
no seu temperamento ao perpassar do dia. O planeta de 
Vênus irá se posicionar a seu favor neste momento. 

TOURO: Aquelas coisas que você vem expondo com 
tamanha veneração será demasiadamente boa para as 
suas convicções. 

GÊMEOS: Algumas atitudes que você pode terá neste 
instante inclinam-se a confundir o seu progresso. Existirá 
muitas possibilidades para você quanto ao capital.

CÂNCER: As suas escolhas neste dia irão permanecer 
de forma encurtada no interior do amor, mas isto lhe 
importunará neste dia. 

LEÃO: O seu pensamento sobre autoconfiança estará 
muito mais enérgico neste dia para que obtenha o que 
tanto almeja. 

VIRGEM: Você irá provocar uma excelente ilustração 
naqueles que te envolvem e querem o seu bem acima de 
tudo. Agirá com um forte sentimento de derrota.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 36

PCM
REPASSE

RAREFEITO
INSTIGAR
AEATILA

ISSOALI
CTIIONS
ARESAE

ARAGLENN
MINAASIA

OFOMMS
ICEBIOMA

ADOCII
SETEANOS

(?) He-
mingway, 
romancis-
ta (EUA)

O grupo
como o 

dos suni-
tas (Rel.)

Dever
ético do 

psicotera-
peuta

(?) Gore,
político
norte-a-

mericano

Cartunista 
de "Vereda 
Tropical"

Unidade
do

hospital
(sigla)

Átomos
com carga

elétrica

Antigo
altar de

sacrifícios

Artigo
exposto 
na feira
pecuária

A (?): sem 
funda-
mento

(?) Close,
atriz de

"A Esposa"

"(?) do Con-
domínio",

sucesso de
Seu Jorge

Joana (?),
atriz

brasileira

"Amore
(?)",

expressão
italiana

Conjunto
dos seres
vivos de
uma área

(?) Com-
parato,

roteirista
brasileiro

João
Paulo (?),

Papa
polonês

Material co-
mo o ouro
As vogais 
como "ó" e

"ã", res-
pectiva-
mente

(Gram.)

Rei dos
hunos

Ouvir, em
espanhol

O maior 
continente
Registro
de órgão

Gelo, em
inglês

Tempo da
maldição
por que-
brar um
espelho 
(Folc.)

Pronome 
demons-
trativo

Fazer co-
mo Lutero,
em relação
à Reforma

(Hist.) 

Prato de ori-
gem árabe

Base da
mesa (pl.)

Pouco
denso

Ipanema e
Barra da
Tijuca

Transfe-
rência

financeira

3/ice — mio — oír. 4/oboé. 5/bioma.

LIBRA: Volta-se neste momento para lograr diversas 
inovações neste momento tão saudável da sua vida mais 
obscura. 

ESCORPIÃO: Toda a sua fineza fará uma enorme discri-
minação na sua vida para apoderar-se de um brilho mais 
enérgico neste dia. 

SAGITÁRIO: Se você atuar com bastante franqueza 
neste dia poderá atingir metas imensuráveis para o seu 
progresso. 

CAPRICÓRNIO: Os raciocínios acerca da retenção de 
bens são capazes de lhe transformar no passar deste dia, 
lhe proporcionando uma ampla prevalência no amor. 

AQUÁRIO: É possível você obter mais calma para atingir 
boas convivências. Tudo tenciona ficar precisamente 
aonde está exatamente sem muitas modificações.

PEIXES: Toda a sua serenidade estará estremecida em ra-
zão da exaustão que vem levando no seu coração. Muitas 
pessoas poderão lhe mostrar uma forte crise.

HORÓSCOPO

FOTO: REGIS MOTISUKI

DA REDAÇÃO - Metallica acaba 
de confirmar que trará à Amé-
rica do Sul, em abril de 2020, 
a turnê mundial WorldWired 
completa, que atualmente está 
na Europa se apresentando 
para recordes de público. Es-
ses novos shows irão aconte-
cer na Argentina (18/04), Chile 
(15/04) e Brasil, desde a última 
apresentação em 2017, e ain-

Metallica fará quatro
shows no Brasil em 2020

da incluem a primeira vez do 
Metallica em Curitiba (23/04) 
e Belo Horizonte (27/04), no 
Brasil. Em São Paulo a apre-
sentação da banda ocorrerá no 
estádio do Morumbi no dia 25 
de abril. Porto Alegre receberá 
o show no dia 21 de abril.

A banda Greta Van Fleet 
fará a abertura em todas as 
datas, e o grupo brasileiro 

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

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

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

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

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

Ego Kill Talent se apresenta 
nas datas do Brasil. Os in-
gressos variam de preço de 
cidade a cidade. Em São Pau-
lo, custam de R$ 145 (arqui-
bancada 2, meia entrada) a 
R$ 780 (pista premium).

A WorldWired Tour já re-
alizou mais de 150 shows em 
todo o mundo desde o início 
de outubro de 2016.

Segundo a produção, está 
incluso em todos os ingressos 
o download gratuito de um 
MP3 do show correspondente 
ao ingresso, mixado e maste-
rizado pelo time por trás do 
último álbum Hardwired...
To Self-Destruct. O download 
gratuito do áudio do show po-
derá ser obtido ao escanear ou 
inserir o código de barra dos 
ingressos em LiveMetallica.
com/scan.

Pacotes especiais, que 
chegam a R$ 10 mil, podem 
incluir até o “meet and gre-
et” com membros da banda. 
Mais informações sobre es-
ses pacotes estão no site: ht-
tps://www.cidentertainment 
com/events/metallica-south-
-american-tour/.



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

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.

CLASSIFICADOS

CASA 
3 Dorms., sala, coz.+ 
edícula. independente R$ 
700,00.F.: 2812-2863
APTO V. ROSÁLIA 
1 dorm.,sla., coz., wc. 
gar/moto F.: 99519-6508 
whats.

CLASSIC LS/11 
Ar, DH, ac. troca/ fin., (11) 
9-9686-6382/ 2440-9536

Aluguel de Máquina

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 
15,  Caminhão basc., 
Rolo  peq. dinaparc LR 95, 
Caçamba Estac, Bobcat. 
Fs.: 2486-8586/ 97138-
8449/ 97495-2574

EMPREGO

Contrata-se

APTO 
Próx Carrefour - R$ 
165.000 (vago)   2 - dorms, 
sala, coz, 1 vaga, elevador, 
portaria 24 horas - aceita 
finan/ FGTS   94766-8524

PROCURANDO
IMÓVEL???

2382-8300
ALICERÇANDO

 BONS NEGÓCIOS 
SR. CLIENTES, 

ESTAMOS 
CADASTRANDO 

IMÓVEIS P/ LOCAÇÃO 
E VENDA

CRECI 185228

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 

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
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
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PEUGEOT 207XR/11 
Mec., compl., rodas, ac. 
troca/ fin., (11) 9-9686-
6382/ 2440-9536
VENDO TUCSON  
2009/2010 
Completa , c/ manual e 
chave reserva , abaixo 
da tabela . F.: 4970-4212/ 
94188-8897
FORD FOCUS GHIA 2007 
Sedan ,mecanico, completo 
c/couro + teto KM  85.000 
original, 2º dono, cor prata 
F.: 2461.3205/98111.7603

FOX RUN/17 
1.6/ compl., couro, ABS, ac. 
troca/ fin., (11) 9-9686-
6382/ 2440-9536
COBALT LTZ /15 
compl., 70.000km,  ac. 
troca/ fin., (11) 9-9686-
6382/ 2440-9536
JAC J6/12 
Compl., couro, super novo, 
ac. troca/ fin., (11) 9-9686-
6382/ 2440-9536

ANUNCIE AQUI
 97380-7685

ANUNCIE AQUI
 97380-7685

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
VILA MILTON 
T.Penteado Apto. Mobiliado 
1 vaga c/ deposito,  Sub. 
Solo F.: 99166-0478 c/ Miro

CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
ISA COROA 
Completa oral molhadinho, 
anal apertadinho tudo bem 
gostoso  sem frescura . F.: 
95965-5384
ALINE 
c/ finalização, loirinha 
carinhosa F: 95426-4047 
(Whats)

Edifício Flamboyant 
apresenta rachaduras 
novamente

MAYARA NASCIMENTO - Os mo-
radores do condomínio Flam-
boyant, no Bonsucesso, estão 
com problemas mais uma 
vez. É possível ver rachaduras 
profundas em todas as partes 
do prédio, tanto por fora nas 
áreas comuns, quanto dentro 
dos apartamentos.

“Moro com minha família 
e estamos vivendo momentos 
de terror. Passamos noites em 
claro com medo de aconte-
cer alguma tragédia”, contou 
Alessandra Alves Martins 
Lira, moradora de 39 anos.

A Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano (SDU), junto 
com a Coordenadoria Mu-
nicipal de Proteção e Defesa 
Civil (Compdec), informou 
que realizou diversas visitas 
técnicas neste mês ao edifício 
Flamboyant e encontrou ra-

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - O trabalho de 
revitalização viária da cidade 
prosseguiu na madrugada des-
ta quarta-feira (14) em ritmo 
acelerado com a conclusão da 
sinalização de mais seis vias 
em três bairros do município. 
As equipes de implantação da 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU) da 
Prefeitura de Guarulhos apro-
veitam o período da madruga-
da, com trânsito bem menos 
intenso, para realizar as obras.

A sinalização horizontal 
(faixas de pedestres, faixas 
contínuas e tracejadas, indi-
cativo de paradas de táxi e de 
parada obrigatória) e vertical 
(colocação de novas placas ou 
limpeza das que apresentavam 
boa conservação) foi concluída 
nas ruas Cônego Valadão e dos 
Teles, na Vila Augusta, rua das 
Palmeiras e travessa Laerte, no 
Gopoúva, enas ruas Cristolân-
dia e Eugênio Diamante, na 
Vila Barros.

Mais seis vias de três bairros 
recebem sinalização viária

chaduras semelhantes às que 
ocorreram no local em 2017. 
Mesmo com as rachaduras, 
não há evidências de movi-
mentação de solo e/ou indí-
cios de colapso estrutural, ou 
seja, não há perigo de o edifí-
cio desabar.

No dia 05 de agosto a De-
fesa Civil recebeu moradores 
do condomínio e se colocou à 
disposição para buscar solu-
ções ao alcance da prefeitura, 
e também orientou a busca 
por apoio judicial para cobrar 
a manutenção da Construtora 
Qualyfest, responsável pelo 
empreendimento. A docu-
mentação do prédio está re-
gularizada, e a SDU informou 
que notificará a construtora 
para esclarecer as dúvidas 
dos moradores e os últimos 
ocorridos.

Os serviços estão sendo re-
alizados diariamente aprovei-
tando o período de estiagem. 
O cronograma prevê que o 
trabalho continue em ritmo 
intenso até o final do inverno 
e início da primavera, pois a 
falta de chuvas nesta época do 
ano propicia uma aceleração 
no processo. Vale ressaltar que 
quando chove durante um dia 
todo normalmente são necessá-
rios dois dias sem precipitações 
para que o asfalto possa secar 
para aceitar as pinturas de solo.
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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.


