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A geração de emprego é a principal política pública e 
uma das maneiras efetivas de melhorar a economia local 
e a vida das pessoas”, Guti, prefeito de GuarulhosBovespa
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Empresas investem R$ 5,7 bilhões em 
novas unidades e ampliações na cidade
Investimentos realizados por empresários que chegarão à Guarulhos ou irão ampliar suas operações nos próximos cinco 
anos gerarão 16 mil postos de trabalho; anúncio foi feito pelo prefeito Guti ontem em evento no Paço Municipal Pág. 7
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ÁGUA - Inaugurada em 2017, a fonte interativa no Bosque Maia é a alegria das crianças
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COLUNA LIVRE
HERMANO HENNING
Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

O prezado leitor e a preza-
da leitora já perceberam. Gos-
to de falar de nossa Guarulhos 
dos anos setenta. 1970, pra ser 
claro. E, para alegria minha, te-
nho leitores que gostam disso 
também. Esse sentimento se 
acentua quando a gente fala 
aqui da imprensa local, que é 
a área onde atuei por um bom 
tempo e ainda atuo.

Um desses amigos que 
gostam do tema atuou com 
muita intensidade por aqui no 
tempo do antigo Guaru News, 
no início dos setenta. Tem até 
o objetivo de escrever um livro 
a respeito. Acho ótima ideia.

O nome dele é Carlos Al-
berto Barbosa. Foi redator e 
repórter do hoje extinto Diário 
Popular, da Revista Veja, de-
pois de ter passado por jornais 
de sua terra natal, Recife.

Tão logo se despediu do 
cargo aqui na Folha, na equipe 
de Nabor Caires de Brito, então 
diretor de redação do jornal, foi 
assessorar o prefeito Valdomi-
ro Pompêo na Prefeitura até se 
aposentar há alguns anos.

Barbosa foi o primeiro jor-
nalista a exercer o cargo de 
secretário de imprensa da Pre-
feitura. Serviu também vários 
prefeitos que passaram por lá.

Por seu trabalho dedica-
do ao jornalismo da cidade, 
meu amigo pernambucano 
foi agraciado com o título de 
Cidadão Honorário do Muni-
cípio, concedido pela Câmara 
Municipal. Muito justa a home-
nagem.

 Roberto Fux
Quando me estendi aqui 

sobre o fotografo Masami 
Kishi e seu colega do Notícias 
Populares, Milton Soares, pou-
co falei dele, basicamente por 
falta de espaço. Roberto Fux 
foi outro dos fotógrafos que 
atuaram na época cobrindo a 
política local. Não foi só a polí-
tica é claro.

Nas festas do IV Centená-
rio, nos anos 1950, era labo-
ratorista do Foto Ostange, na 
Rua D. Pedro II, próximo da 
igreja matriz. Do laboratório 
para as ruas registrar os des-
files e as festas do Guarulhão, 
Bancários e Recreativo, que 
comemoravam o importante 
evento foi um pulo.

Barbosa me lembrou das 
histórias do fotógrafo Roberto 
Fux e de seu assistente, Ace-
nor. Acenor Pereira Chaves 
também se tornou um eficien-
te repórter fotográfico.

 
Martha Rocha
Pra quem não sabe, na-

quele tempo, ela era uma das 
figuras mais famosas do país. 
Miss Brasil 1954, havia perdi-
do a coroa de Miss Universo 
por causa de duas polegadas 
a mais nos quadris. Ganhou a 
americana Miriam Stevenson. 
Uma loira sem graça.

Martha Rocha, a baiana 
de belíssimos olhos azuis, foi 
fotografada por Roberto Fux 
numa visita a Guarulhos, como 
parte de festejos do IV Cente-
nário. E diz a lenda que ficou 
apaixonada pelo fotógrafo, 
depois de alguns encontros.

Fux, sempre modesto, não 
confirmava a história. Mas não 
desmentia.

CAUSOS 
E CAUSAS

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.

ção diplomática.
Se bem que não se pode esperar res-

peito algum do presidente, que em sema-
na ímpar atropelou o bom senso político ao 
afirmar que “bandidos de esquerda come-
çaram a voltar ao poder na Argentina”, isto 
em razão do candidato Alberto Fernandez 
sagrar-se vitorioso nas eleições primárias à 
presidência, com isso gerando um desne-
cessário mal-estar nas relações comerciais 
de todo Mercosul e daquilo que se prevê 
acontecer caso se confirme a chapa de es-
querda vencedora das eleições argentinas.

E voltando à nossa terrinha, também por 
aqui Bolsonaro andou falando “merdas”, a 
começar pela ironia de fazer cocô “dia sim 
- dia não” para controlar o meio ambiente, 
depois, no Piauí, em inauguração de uma 
escola militar do SEC que não está pronta 
mas que levará seu nome (mesmo vivo), 
como verdadeiro ditador que é e que não 
respeita opiniões contrárias, bem ao estilo 
do nazista Hitler, falou em “acabar” com 
os comunistas e “mandar essa cambada” 
para a Venezuela ou para Cuba, chamando 
de cocô sua oposição, que apesar de assim 
o serem, de esquerda, mereciam o respeito 
do presidente não obstante a ideologia po-
lítica que sustentem, até porque me parece 
que o presidente deve governar para toda 
a nação e não apenas para quem o elegeu.

E como pouca merda para falar é boba-
gem, em uma live, Jair Bolsonaro fez piada 
de estremo mal gosto com o ministro da 
Justiça Sergio Moro, que constrangido ou-
viu se ele faria um “troca-troca” com Ricar-
do Sales, ministro do Meio Ambiente, cujo 
deboche acompanhado da característica 
risada do presidente demonstra que Moro 
anda sem moral no governo ou ao menos 
virou mais um no histrionismo do chefe.

O ex-juiz deve ter pensado: Que bosta!!!

O discurso de Bolsonaro de não acre-
ditar no desmatamento da Amazônia vai 
custar caro ao Brasil, pois não é apenas 
uma questão de política interna que se 
resolve com a demissão de um diretor do 
INPE, como fez o presidente acusando-o 
de manipular resultados do desmatamen-
to nacional, desprezando dados científicos 
reconhecidos internacionalmente, tanto é 
assim que Alemanha e Noruega decidiram 
não repassar quaisquer valores ao fundo 
de preservação ambiental da Amazônia, 
totalizando uma quantia próxima a R$ 300 
milhões, enquanto não for retomada a po-
lítica de administração e destinação dos 
recursos transferidos ao fundo, criado em 
2008 justamente com o objetivo de preve-
nir, monitorar e combater o desmatamento 
da Amazônia, o que parece não mais in-
teressar a Bolsonaro, claramente tendente 
ao desenvolvimento a região mediante a 
exploração do agronegócio, o que devas-
taria o meio ambiente.

Como se não bastasse o fato em si, pio-
rando as relações entre referidos países 
com o Brasil, o presidente brasileiro ainda 
sugeriu que a Alemanha investisse tais va-
lores no reflorestamento do próprio país, 
ainda se referindo à Noruega “como aque-
le que mata baleias e explora petróleo”, 
desdenhando de nações amigas, parceiras, 
que mereciam o mínimo respeito na rela-

Realmente... é um cocô!!!
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HOJE, ABERTURA DO SHOWROOM

BREVE LANÇAMENTO

O empreendimento somente será comercializado após o registro do memorial de incorporação no cartório de registro de imóveis competente, nos termos da lei nº 4.591/64. Futura Intermediação: Abyara Brasil 
Brokers. Creci: 20.363-J. Av. República do Líbano, 1.110 - Ibirapuera- SP. Houste.com Consultoria Imobiliária Ltda. Creci: 24.596-J. Rua Fernão Dias, 110, cj 5, 6 e 8, Pinheiros, São Paulo- SP. Sequóia Vendas. Creci: 
24339-J. Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758 – 8º andar. Todas as especificações citadas neste material preliminar estão detalhadas no memorial descritivo e podem sofrer alterações sem aviso prévio. 
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Futura Intermediação:

Foto ilustrativa

Rua Hélio Manzoni, 46 - Gopoúva - Guarulhos  

reservatibagy.com.br Informações: 3428 4186

Ao lado do Parque da Saúde, a 7 minutos do Internacional Shopping e a 9 minutos do Parque Shopping Maia.

VENHA CONHECER O EMPREENDIMENTO 
MAIS AGUARDADO DE GUARULHOS.

2 E 3 DORMS
(1 SUÍTE)

1 E 2 VAGAS 
LAZER COMPLETO

TORRE ÚNICA
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Aeroporto registrou 50 casos de pipas e balões em rota de avião somente neste ano
FOTO: DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO

Casos de dengue já 
ultrapassam dados 
de 2017 e 2018
MAYARA NASCIMENTO - De ja-
neiro até ontem, a cidade 
contabilizou 6.218 casos de 
dengue. Os registros começa-
ram a ter uma desaceleração 
no crescimento por ser um 
período de poucas chuvas, 
mas mesmo assim, é um nú-
mero recorde em compara-
ção a 2017 e 2018.

Em 2017, de janeiro até 
agosto, os números aponta-
vam 360, 17 vezes menor do 
que o mesmo período deste 
ano. Os casos confirmados 
de dengue foram ainda me-
nores no ano passado, com 
apenas 72 registros.

O boom de casos levou a 
prefeitura a efetuar diversas 
ações na cidade para ajudar 
no combate ao mosquito 
transmissor e contou, inclusi-
ve, com soldados do exército 
nas ruas. A epidemia aconte-
ce em todo o país e já causou 
a morte de 125 pessoas neste 
ano em Minas Gerais.

Ação

MAYARA NASCIMENTO - O GRU 
Airport – Aeroporto Interna-
cional de São Paulo flagrou 36 
balões e 14 pipas próximas às 
rotas das aeronaves neste ano. 
No ano passado, a concessio-
nária contabilizou 25 pipas e 
28 balões, número que já foi 
superado apenas nos primei-
ros seis meses de 2019.

O maior número de obje-
tos foi registrado em época 
de férias escolares. Quanto 
às pipas, foram cinco em 

Para conscientizar a população e principalmente as crianças, a GRU Airport firmou parceria 
com a Secretaria da Educação e visitará cinco escolas nos bairros próximos ao aeroporto até sexta-
-feira (16). Ontem o CEU Cumbica recebeu a peça teatral “Brincando com Segurança” e contou 
com a presença de mais de duas mil crianças. Divididas em dois períodos, manhã e tarde, as apre-
sentações mobilizaram cerca de dois mil alunos da rede municipal. A campanha deverá envolver 
aproximadamente 16 mil jovens e adolescentes dos ensinos fundamental e médio de vinte escolas 
públicas de Guarulhos.

Estiveram presentes o prefeito Guti e o secretário de Educação, Paulo Matheus. Para Guti a di-
versão fica ainda mais prazerosa quando não se descuida da segurança. “Somos responsáveis pela 
segurança de nossos familiares e amigos e devemos atuar como agentes de informação para evitar 
acidentes. É imprescindível que vocês, crianças e adolescentes, evitem empinar pipas próximas à 
rede elétrica e escolham campos abertos e parques para se divertir”, destacou Guti.

junho e outras cinco em ju-
lho. Já os meses de março 
a abril, não contabilizaram 
nenhuma aparição.

A principal preocupação 
é quanto aos balões, que são 
considerados de alto risco 
na aviação, além da prática 
ser considerada como crime 
ambiental. Os balões podem 
colidir com aeronaves, enros-
car nas turbinas, provocar 
incêndios e até cair na pista 
de pouso e decolagem, cau-

Cidade já contabiliza 42 
ocorrências de sarampo
LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
registrou neste ano 42 casos 
de sarampo. Deste total, em 
média, um novo caso foi iden-
tificado a cada dia na semana 
passada. Ao todo foram nove 
só desde a última quinta-feira 
(08). Até o momento não há 
registros de óbitos na cidade 
devido à doença.

Para lidar com essa pro-
blemática há pelo uma cam-
panha em andamento e uma 
recomendação do Ministério 
da Saúde. A campanha, que 
foi lançada para jovens entre 
a faixa etária de 15 a 29 anos, 

Procurado pelo FBI, suspeito 
de terrorismo se apresenta à PF
DA REDAÇÃO - O egípcio Moha-
med Ahmed Elsayed Ahmed 
Ibrahim apresentou-se ontem à 
Polícia Federal (PF) em Guaru-
lhos, na unidade do Aeroporto 
de Cumbica. Ibrahim foi incluí-
do na última segunda-feira (12), 
pelo Departamento de Justiça 
do Governo norte-americano 
(FBI), na lista de suspeitos de 
envolvimento em terrorismo. 
Ele é procurado pelos Estados 
Unidos para interrogatório. 

De acordo com o Ministério 

sando diversos transtornos. 
O choque de um balão de 50 
quilos contra um avião voan-
do a 450km/h gera uma força 
de até 100 toneladas.

Em junho foram contabi-
lizados nove balões no céu 
do aeroporto, número que 
sobe para 10 em julho. Os 
dois meses são considerados 
os mais críticos devido às fes-
tas de São João.

termina hoje. Iniciada em 
julho, até agora 84,4 mil jo-
vens foram vacinados, ante a 
uma população estimada em 
335.540, segundo o IBGE.

Ainda na segunda-feira 
(12) Guarulhos entrou na 
lista das 39 cidades com re-
comendação para vacinar 
crianças entre seis e 11 meses 
de idade contra o sarampo – 
até agora 604 bebês com essa 
idade foram imunizados. A 
expectativa é vacinar toda a 
faixa etária, população que é 
estimada pelo Ministério da 
Saúde em 10.610 habitantes.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

da Justiça brasileiro, o egípcio 
ingressou no país em 2018, ob-
teve a autorização de residência 
e está em condição migratória 
regular. “O governo brasileiro 
está aberto a cooperar com as 
autoridades norte-americanas 
no que for solicitado, nos ter-
mos de nossa legislação, e está 
acompanhando o caso”, disse 
a pasta em nota conjunta com 
o Ministério das Relações Ex-
teriores. A defesa de Ibrahim 
nega as acusações.

Bolos do Casamento Comunitário começam a ser preparados
DA REDAÇÃO - Os preparativos para o 9º Casamento Comunitá-
rio de Guarulhos, promovido pela prefeitura, estão a todo vapor. 
Ontem uma equipe do Restaurante Escola Praça Gourmet ini-
ciou a elaboração de 50 bolos de dois quilos que cada casal de 
noivos irá receber na cerimônia coletiva, que ocorrerá no domin-
go (18), no Nosso Clube Vila Galvão. 

Um bolo de 20 quilos também está sendo elaborado para ser-
vir os convidados e voluntários presentes no enlace coletivo, que 
deverá reunir cerca de 500 pessoas. Já o almoço será preparado 
por funcionários do Restaurante Popular Solidariedade Zilda 
Arns, que também farão os docinhos para a festa
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O TCO É UMA MEDIDA ADMINISTRATIVA QUE A 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO PODE 

ADOTAR DE IMEDIATO E QUE VAI PROPICIAR:

MAIS POLICIAIS MILITARES
NO PATRULHAMENTO

MAIS POLICIAIS CIVIS INVESTIGANDO

MAIS ECONOMIA PARA O ESTADO

MAIOR RAPIDEZ NO ATENDIMENTO
AO PÚBLICO

SAIBA MAIS
NAS PRÓXIMAS 
PUBLICAÇÕES!

D E F E N D A P M       D E F E N D A P M . O R G . B R

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA

VOCÊ SABE O QUE É? QUAIS SÃO SEUS BENEFÍCIOS?
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Prefeitura anuncia placas informativas 
para pontos de turismo da cidade DA REDAÇÃO - A prefeitura, 

por meio do programa Ilu-
mina Guarulhos, entrega 
hoje mais 56 pontos de ilu-
minação pública. Desta vez 
no Jardim dos Olivas, com 
a implantação de luminá-
rias em 12 vias do bairro. 
As vias beneficiadas com 
lâmpadas a vapor de sódio 
de 100W são as ruas Dez (4 
luminárias), Nove (8), Par-
ticular Nove (2), Três (3), 
das Noivas (5), Caminho 
Quatro (5), José Ferreira 
Santos (13), José Roberto 
Souza (2), Oito (8) e cinco 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

MAYARA NASCIMENTO - A pre-
feitura anunciou a instalação 
de placas turísticas em 34 
pontos atrativos da cidade. A 
placa identificará o local com 
o nome correto, terá uma foto 
histórica, apresentará uma 
breve história e um contará 
com QR Code com áudio-des-
crição. A primeira placa cria-
da foi a da Igreja Matriz, mar-
co histórico de Guarulhos.

Em breve serão lançadas 
as rotas turísticas da cidade, 

Jardim dos Olivas recebe novos pontos de iluminação pública

FECHE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM TUDO INCLUSO

SEM CUSTO INICIAL

Rua João Zacharias, 295, Macedo - Guarulhos /SP

SOLICITE JÁ UMA VISITA

Soluções de impressão sob medida para sua empresa

(11) 2442-7023 | (11) 976291905

Sua empresa aceita economizar?

como por exemplo, históri-
ca, religiosa, gastronômica 
e dos parques. Um símbolo 
será inserido nas placas para 
identificar cada rota e facilitar 
o percurso dos turistas para 
atrações similares, de forma a 
aproveitar melhor seu tempo 
no município. “Devemos criar 
atrativos para que as pessoas 
fiquem ainda mais tempo em 
Guarulhos e para que a nossa 
economia seja potencializa-
da”, afirmou o prefeito Guti.

(1), além das travessas da 
rua José Ferreira Santos (2) 
e da rua Oito (3).

Atualmente o programa 
Ilumina Guarulhos conta 
com 1.944 novos pontos de 
iluminação pública, o que 
equivale a 67 km de novas 
vias iluminadas, 244 no-
vas luminárias decorativas 
de LED em praças e outras 
400 luminárias de LED em 
vielas. Até o final deste 
ano a prefeitura prevê que 
sejam instaladas ou moder-
nizadas outras duas mil lu-
minárias.

DA REDAÇÃO - Agentes do Departamento de Acompanhamento e Controle de Ocupações Irregulares 
(Dacoi) da Secretaria de Justiça estiveram ontem em diligência em duas vias da cidade, em Cumbica 
e na Vila Nova Bonsucesso. Na primeira foi realizada a notificação de uma construção em alvenaria 
que funciona como comércio e ocupa irregularmente parte da rua Pascoal Zimbardi. Já na Vila Nova 
Bonsucesso o proprietário de um barraco que funciona como reciclagem na rua Salgadinho, em 
plena via pública, também foi notificado. A reciclagem atrapalha obras da rede de esgoto da Sabesp.

Seguindo determinação do prefeito Guti, funcionários do Dacoi estão realizando vistorias e ações 
de notificação em grandes áreas da cidade que estão desocupadas e que possuem débitos de IPTU.

Município retoma áreas públicas ocupadas irregularmente

FOTO: MAYARA NASCIMENTO
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Guarulhos receberá R$ 5,7 bilhões em investimentos com ampliações e novas empresas
DA REDAÇÃO - Guarulhos rece-
berá de empresas que chega-
rão à cidade ou irão ampliar 
suas operações um investi-
mento de R$ 5,7 bilhões nos 
próximos cinco anos. Soma-
das, elas vão gerar 16 mil pos-
tos de trabalho no mesmo pe-
ríodo. O anúncio foi feito pelo 
prefeito Guti ontem em even-
to que reuniu empresários no 
auditório do Paço Municipal.

“Obrigado pelo investimen-
to em Guarulhos. O sucesso de 
vocês é o êxito do município, e 
a geração de emprego é a prin-
cipal política pública e uma das 
maneiras efetivas de melhorar 
a economia local e a vida das 
pessoas”, agradeceu o prefeito.

O superintendente do Inter-
nacional Shopping, Eldecio Ca-
zelato Jr., contou que Guarulhos 
é uma exceção no planejamen-
to da Gazit, empresa israelense 
que possui cinco subsidiárias 
no mundo e comprou o Inter-
nacional Shopping. “A Gazit já 
fez um grande investimento no 

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

Brasil, com foco em São Pau-
lo. Em Guarulhos, no entanto, 
fizemos a maior aquisição da 
história da empresa com o In-
ternacional, que já recebeu um 
investimento superior a R$ 1 bi-
lhão”. Ainda segundo Cazelato, 
o projeto agora é transformar 
o shopping em um complexo 
multiuso, com serviços de hote-
laria, saúde e educação.

O executivo da Polo Wear, 
marca que já possui cinco lojas 
em Guarulhos, e do outlet Só 
Marcas, Roberto Restum, apro-
vou a ideia de reunir os empre-
sários. “A transparência é algo 
muito importante no atual 
momento que vivemos. Fomos 
bem acolhidos em uma cidade 
que realmente é muito impor-
tante, uma vitrine do Brasil que 
tem uma pujança grande. Já 
pensamos em uma ampliação”, 
afirmou, antes de revelar que a 
Nike Factory Store, que chega 
ao Só Marcas neste mês, deve 
se tornar referência no comér-
cio da marca esportiva no país 

em um ou dois anos.
O executivo da área de 

expansão da Rede D̀ Or São 
Luiz, Diego Menezes, reafir-
mou o sentimento positivo 
dos empresários presentes. 
“Guarulhos é uma das maio-
res cidades do país e a expec-
tativa é de gerar três mil em-
pregos”. O hospital São Luiz, 
que chega a Guarulhos, deve 
estar pronto para atender a 
população com 400 leitos em 
aproximadamente 30 meses.

O evento, que também 
aconteceu para que demandas 
e sugestões dos empresários 
fossem registradas pela pre-
feitura, agradou o secretário 
de Desenvolvimento Científi-
co, Econômico, Tecnológico e 
Inovação (SDCETI), William 
Paneque. “Essa é a tônica des-
ta gestão, ouvir o empresário 
e trabalhar para criar um am-
biente estável, sem burocracia, 
para que eles possam fazer o 
que fazem de melhor, que é 
empreender”, disse.

O secretário de Desenvol-
vimento Urbano, Jorge Taiar, 
acompanhou o encontro para 
ouvir as demandas dos em-
presários. Também estiveram 
representadas no evento a 
Latam, que trará uma parte 
significativa do centro de trei-
namento para a cidade, o que 
deve aumentar a taxa de ocu-

pação dos hotéis, a American 
Airlines, que já opera o hangar 
de manutenção de aeronaves 
(o primeiro fora dos EUA), o 
grupo MGB, do Giga Ataca-
do, Higie Topp, outlet Smart, 
Riachuelo, GLP, Enersysten, 
Pet Society, Mirandinha, JKS, 
Doremus, Schutz Vasitex e 
Mobensani.
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       A Escola de Administração Pública 
Municipal (Esap) divulgou nesta segunda-feira 
(12) as datas para mais quatro palestras com 
o tema “Conheça o Ipref”, que acontecem até 
o final do ano no Adamastor Centro (Avenida 
Monteiro Lobato, 734, Macedo). Os encontros 
acontecem nos dias 17/09, 14/10, 13/11 e 
12/12 e as inscrições devem ser realizadas 
pelo Portal do Servidor (portaldoservidor.
guarulhos.sp.gov.br) na aba Esap, acessando 
o catálogo de cursos. O objetivo é fornecer 
conhecimentos básicos sobre o Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS), a gestão dos 
recursos previdenciários e as regras de acesso 
aos benefícios previdenciários. A programação 
da palestra envolve a história do Ipref, como 
são regidos os recursos previdenciários e quais 
são os direitos dos segurados do RPPS.

       A prefeitura receberá até 6 de setembro 
inscrições para a escolha das entidades 
representantes titulares e suplentes da 
sociedade civil junto ao Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbano (CMDU). As 
informações foram publicadas no Diário 
Oficial de sexta-feira (9). As entidades 
interessadas em participar do processo 
devem realizar suas inscrições na Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano (SDU), na 
Avenida Tiradentes, 3.198, Jardim Bom 
Clima. O CMDU terá composição paritária e 
pela sociedade civil participarão entidades 
dos movimentos populares, trabalhadores 
através de suas entidades sindicais, setor 
empresarial, entidades profissionais, 
entidades acadêmicas e de pesquisa e 
organizações não governamentais (ONGs).

ANOTE

Para Paulo de Nazaré, a honestidade 
deveria ser item de fábrica - condição 
mínima para a convivência humana

Foi perguntado ao matemático 
árabe Al-Khawarizmi (780-850) so-
bre o valor do ser humano. Ele res-
pondeu – “Depende”. Se tiver ética, 
então ele é igual a 1; se também for 
inteligente, deve ser acrescentado 
zero à direita, e ele valerá 10; caso 
seja rico, o valor amplia-se para 100; 
e se além de tudo ainda for belo, essa 
pessoa valerá 1.000. Contudo, se per-
der o 1, que corresponde à ética, per-

derá todo o seu valor, pois restarão 
somente os zeros. 

Ética... Segundo o dicionário Mi-
chaelis, o substantivo feminino sig-
nifica ‘o conjunto de princípios, valo-
res e normas morais e de conduta de 
um indivíduo, de um grupo ou da so-
ciedade’. É possível dizer que ter éti-
ca é escolher o caminho certo - não o 
mais fácil. Quanto mais correta for 
a conduta de um cidadão, maiores 
serão as oportunidades de ser ele 
bem-sucedido em suas iniciativas. A 
consciência leve conduz à paz de es-
pírito, o maior de todos os bens. 

Os valores disseminados em nossa 
sociedade materialista e doente tem-
-nos forçado a aceitar os erros alheios 
como sendo absolutamente justificá-
veis pelas circunstâncias. Há sempre 
uma boa desculpa para que as coisas 
sejam da forma como são. O problema 
é quando nós nos acomodamos com a 
situação, passando a aceitar com na-
turalidade os desvios em nossas pró-
prias atitudes para com os outros. Foi 
Jesus, o Cristo (o Consagrado), quem 
disse: “Portanto, tudo quanto quereis 
que as pessoas vos façam, assim fazei-
-o vós também a elas, pois esta é a Lei 
e os Profetas” (Mateus, 7:12). 

Domingo passado, as famílias 
brasileiras homenagearam os papais. 
Esses verdadeiros heróis ofertaram-
-nos os seus melhores esforços no 
sentido de propiciar bons exemplos 
de desprendimento e de amor in-
condicional.  Lembro-me com incon-
trolável saudade do padeiro Paulo 
(1928-2008), natural de Nazaré Pau-
lista, o homem mais íntegro que eu 
conheci. Para ele, a honestidade de-
veria ser item de fábrica; condição 
mínima para o ser humano conviver 
com os seus semelhantes. O poder 
da pessoa deveria ser avaliado pelo 
nível de compromisso e de verdade 
que ela deposita em suas palavras. 
Quanta sabedoria havia nesse verda-
deiro homem de bem, a quem eu tive 
o privilégio de chamar de pai. Que 
falta ele me faz com a sua ausência 
física, porém Paulo deixou como le-
gado os valores eternos que nos de-
vem nortear nesta rápida passagem 
pela Terra. Pelo exemplo de digni-
dade de meu papai, eu quero experi-
mentar cada instante do futuro que 
ainda me cabe no mesmo padrão vi-
vido até hoje: com a consciência e as 
mãos limpas. Gratidão plena e eter-
na, pai. Te amo.

Ética: o estreito 
caminho da 
retidão moral

PONTO
DE VISTA

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
56 anos, é coach, escritor, 
palestrante, mestre de 
cerimônias, comunicador de 
rádio e jornalista por vocação

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

Av.Otávio Braga de Mesquita, 731 - Vila Fátima
CONSULTE O NOSSO SITE WWW.ATTUSIMOVEIS.COM.BR

VENDA E LOCAÇÃO WHATSAPP
FONE: 2279-3327 94783-1669

VENDE VENDE VENDE LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

IMÓVEIS PARA TROCA APARTAMENTOS
Tenho vários imóveis para 
trocas: Terrenos/ Casas/ 

Sobrados/ Aptos/ Chácaras e 
imóveis na praia. REF: 02.

SOBRADO SÃO JOÃO
2 dorms, sala, coz, wc + 

edícula, garagem p/ 2 
carros  R$280.000 ref 20

SOBRADOS

TERRENOS

CASAS
CASA JD IPANEMA

3 dorm (suite), sala 2 
ambiente, 2 banheiros, 

vaga p/ 2 carros+ edícula 
(aceita apto menor 

valor+carro) R$590.000 
REF 20

CASA ITANHAÉM (Vende 
ou Troca)

10X25, 3 dorms,4 vagas, 
piscina, DOC OK 

R$250.000 REF: DANIEL. 

CASA PARA RENDA 
NORMANDIA

Terreno 10x25 com 03 
casas no quintal tudo 

separado, entrada 
individual R$250.000 REF 

20     

2 CASAS PIMENTAS
Terreno 10x25, 3 Cômodos 
e 6 Cômodos R$ 250.000 

Aceita carro como parte de 
pagamento e imóvel de 

menor valor REF : DANIEL 

APTO BOM CLIMA
2 dorms, sala, coz, WC + 1 
vaga R$ 185.000 REF 20

TERRENOS

APARTAMENTOS

INDUSTRIAIS
GALPÃO BONSUCESSO
TERRENO 2.250 M² A/C 

1.200 M² R$2.500.000,00 
REF DANIEL

GALPÃO COM RENDA 
4.000 M² terreno, 4.300 M² 

de AC Consulte-nos
 REF: DANIEL

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

TERRENO COM 2 CASAS 
GRANDES NO JD ACACIO 

Com dormitórios, sala, 
cozinhas, 4 banheiros e 

garagens R$300.000 troca 
por apto de 3 dorms 

REF 02

CASA JD IPANEMA
300 metros do Mc Donalds, 

4 comodos com duas 
vagas R$800,00 REF 20

SALÃO GOPOUVA
132 M² 2 WC, 1 COPA 

VAGA P/ 3 CARROS PROX 
A MÃE DOS HOMENS 

R$2.500,00 ref 20 

GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C 

R$5.000 REF :DANIEL

GALPÃO PRÓX ÁO 
AEROPORTO

Galpão com elevador de 
carga 1.000 m² 

consulte-nos REF:DANIEL.

GALPÃO 2000 M ² 
Presidente Dutra Galpão 
2000 m², R$ 16.000,00 

Ref :Daniel

CASA JD JEOVAIA
3 dorms, sala, coz, a. 

serviço, garagem, quintal 
com cobertura ótima 

localização R$1.500 REF 02

TERRENO 200M²
Bela vista  esquina em 

avenida R$400.000 REF 02 

TERRENO P/CHACARA
Cond. Fechado prox 

estrada de Guarulhos-naza-
re a partir de R$450.000 

REF 02

TERRENO BELA VISTA
130,50 M² c/escritura R$ 

125,000 REF: Daniel

CHACARA MAIRIPORÃ
A 20 minutos de Guarulhos 

1500 m², casa com 2 
dorms, sala, cozinha, a. 

serviço, 2 banheiros, água, 
luz, telefone e lago nos 

fundos ótima localização 
R$150.000 REF 02

CHÁCARA  SANTOS 
DUMONT 

3.500 m² casa com , 2 
dorms, piscina, R$150.000 

Ac Auto REF: DANIEL.

APTO GUARUJA 
MOBILIADO

2 dorms, sala, coz, 2 WCS, 
a. serviço. Garagem 
R$220.000 REF 02

APTO AV GUARULHOS
47 M²  2 quartos, sala, 

cozinha, banheiro e 
lavanderia OBS: cozinha e 

quarto do casal moveis 
planejados R$245.000 

REF 03 

APTO MACEDO
Próximo a Av Tiradentes, 2 

dorm sendo 1 suite, 2 
banheiros R$300.000 

ef 03

APTO VILA RIO
5 minutos do shop maia 3 
domrs ( 1suite), sacada, 1 
banheiro, 1 vaga (aceita 

financiamento) R$295.000 
REF 20

APTO PROX CENTRO
96 M² 3 dorms, sala, coz, 2 
WCS, a. serviço, garagem 

R$110.000 + parcelas 
aceita kitnet e carro como 

parte de pagamento REF 02

APTO BOM CLIMA
3 Dorms (Suite),sala,coz, 

wc,sacada,+VAGA 
R$250.000 REF:20 

CASA VILA FLORIDA
3 Comodos. Otimo p/ 

casal R$700,00 REF 20

APTO BOM CLIMA
2 dorms, sala, coz, a. 

serviço, garagem 
R$950.00 condominio 

incluso Ref 02

CASA JD ADRIANA
3 comodos grandes com 1 

vaga R$750,00 REF 20

LOJA 
CREDENCIADA 

CARRO - MOTO - VANS - ÔNIBUS - 
CAMINHÃO - REBOQUE - TRAILLER

E-mail: marcelodemelo.lima@hotmail.com

11 2536-4189 /     94267-2687 /     95489-9745

Av. Otávio Braga de Mesquita, 2462 - 
Vila Flórida - Guarulhos-SP
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Fabio Ramos e Simone Soares Ramos tomaram posse 
na presidência do Lions Clube de Guarulhos Norte
DA REDAÇÃO - Na última terça-
-feira (13), no Hotel Mônaco, 
realizou-se a solenidade de 
posse do Lions Clube de 
Guarulhos Norte, o casal Fa-
bio Ramos e Simone Soares 
Ramos assumiu a presidên-
cia do Clube, para um man-
dato de um ano. O casal é as-
sociado do Clube há 10 anos, 
realizando serviços a comu-
nidade e tem como lema de 
sua gestão “Servir é fazer o 
bem sem olhar a quem”.

A solenidade contou com 
a presença de todos os Lions 
Clubes de Guarulhos, vários 
clubes da região e diversos 
dirigentes Leonísticos.

O Lions Clube Interna-
cional é uma organização 
internacional de entendi-
mento entre pessoas, com 
a finalidade de atender cau-
sas humanitárias e promo-

FOTO: DIVULGAÇÃO 

ver trabalhos voltados as 
comunidades locais.

Atualmente está organi-
zado em mais de 220 países, 
com mais de 46 mil clubes e 
1,4 milhão de associados.

Dentro das ações realiza-
das pela organização estão 
a construções de hospitais, 
escolas, doação de equipa-
mentos escolares e hospita-
lares e a prestação de servi-
ços em catástrofes e o mais 
importante, o atendimento 
na realização de serviços as 
comunidades carentes nas 
regiões onde os clubes exer-
cem suas atividades.

O Lions Clube Interna-
cional trabalha junto com a 
ONU, desde sua fundação, 
para levar ajuda aos necessi-
tados de todo o mundo, pois 
é a única organização a ter 
um dia dedicado a suas cau-

sas na ONU e foi eleita pela 
ONU como melhor ONG do 
mundo e indicada ao prêmio 
Nobel da Paz em 2017.

Em Guarulhos 5 Lions 
Clubes estão em atividade, 
com aproximadamente 150 
associados, que realizam ati-
vidades de serviço à comu-
nidade carente, atendendo 
principalmente os progra-
mas voltados para o contro-
le e prevenção ao diabetes, 
combate à fome, preserva-
ção do meio ambiente, ações 
voltadas para proteção da vi-
são e auxílio a prevenção ao 
câncer infantil.

Os Lions Clubes de Gua-
rulhos têm sua sede à rua 
Lions, 108, Vila Rio de Ja-
neiro, onde também cons-
truíram com seus recursos 
a UBS da Vila Rio, sede da 
Apae e uma escola muni-

cipal infantil, no bairro do 
Lavras uma creche que aten-
de hoje em parceria com 
a prefeitura cerca de 400 
crianças, além de realizarem 
ajudas as entidades filantró-
picas, asilos e o incentivo a 
cursos profissionalizantes. 

Várias campanhas voltadas 
para prevenção à saúde são 
realizadas anualmente nos 
bairros de Guarulhos e em 
parceria com a APCD Gua-
rulhos realizam as campa-
nhas do Cárie Zero e Preven-
ção do Câncer Bucal.
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Guti vai à Câmara para reunião com vereadores 

LUCY TAMBORINO - Com o pro-
pósito de alinhar planos para 
o segundo semestre, além 
de fazer o Legislativo e Exe-
cutivo caminharem juntos, 
o prefeito Guti esteve ontem 
na sessão da Câmara. Após 
os trabalhos, uma reunião foi 
realizada com os vereadores. 

Entre os projetos para este 
semestre ele destacou a nova 
Lei de Zoneamento que está 
em fase de finalização pela 
Secretaria da Fazenda. “Acre-
dito que em 40 dias encami-

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: KARINA YAMADA

DA REDAÇÃO - Foi realizada on-
tem uma nova reunião da Co-
missão Especial de Inquérito 
(CEI) que investiga eventuais 
favorecimentos, a cooperati-
vas de saúde e empresas liga-
das à área médica da cidade, 
por decretos durante o go-
verno do prefeito Sebastião 
Almeida (2009-2016). Duran-
te o encontro, os vereadores 
decidiram convocar os secre-
tários municipais de Justiça 
e de Finanças do período em 
que foram efetuadas as alte-
rações na base de cálculo do 
imposto.

CEI dos Decretos deve convocar antigos 
secretários de Justiça e Finanças

nhemos para a Câmara uma 
lei que propicie o desenvolvi-
mento por igual dentro dos 
bairros e também fomente a 
construção civil”, destacou. 

Outro objetivo é a aprova-
ção do novo Código Tributá-
rio Municipal. Guti destacou 
a necessidade da negociação 
de forma amigável com os 
devedores, antes que de fato 
se torne um processo judi-
cial. “O contribuinte precisa 
entender que o imposto dele 
serve para melhoria. A partir 

do momento que cai a arre-
cadação, cai o investimento 
e a gente não consegue dar o 
retorno que a cidade precisa”, 
pontuou. 

Ele ainda destacou o pla-
no de ascensão da Guarda 
Civil Municipal (GCM), que 
tramita nas comissões técni-
cas permanentes. O projeto 
de lei prevê aumento salarial 
de mais de R$ 1 mil para o 
nível hierárquico mais alto 
(inspetor chefe – grau H) e 
R$ 51,21 para os profissionais 
de 2ª classe grau A. 

Para Guti, o diálogo entre 
os poderes é fundamental, 
além da independência entre 
eles, mas sempre trabalhan-
do em prol da cidade. “Este 
semestre está iniciando e 
nós precisamos pensar em 
soluções que podem ser rea-
lizadas. E democraticamente 
nós devemos andar em con-
junto, mas o choque de ideias 
é muito válido para nos apri-
morarmos”, afirmou Guti.

Um ofício enviado pelo 
Executivo aponta que, no perí-
odo entre 2013 e 2018, o mon-
tante de impostos não recolhi-
dos em virtude dos decretos 
chegou a R$ 35 milhões. “O 
artigo 150 da Constituição Fe-
deral deixa claro que qualquer 
imposto só pode ser reduzido 
através de leis específicas. Nes-
se sentido, nós queremos ouvir 
os secretários de Finanças e de 
Justiça da época dos decretos, 
para que eles expliquem as ba-
ses legais da decisão”, explicou 
o presidente da CEI, vereador 
Moreira (PTB).
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Rede social: vilão ou mocinho?
SERGINHO FREITAS - Sabe aquela 
tarde que você está rolando o 
feed no Facebook e de repente 
aparece aquele vídeo ensinando 
a preparar um prato delicioso? 
Ou quando no stories do Insta-
gram algo relacionado a comida 
te chama a atenção e você assiste 
com muita atenção? Então… Per-
fis relacionados a comida vêm in-
vadindo as redes sociais deixan-
do a galera com água na boca e 
os cozinheiros de bares e restau-
rantes com a pulga atrás da ore-
lha. Caçando as redes sociais Fa-
cebook e Instagram, cruzei com 
dois perfis que me chamaram a 
atenção por terem vários comér-
cios de nossa cidade. 

O Gastroguarulhos, (insta-
gram.com/gastroguarulhos), do 
jovem Matheus Magalhães faz 
a linha mais crítica, emitindo 
sua opinião em vídeos no stories 
e através de fotos no perfil sem 
meio termo. O verdadeiro terror 
dos cozinheiros!

“O gastroguarulhos surgiu 
depois que eu vi a necessidade 

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Criada em 2013 pela em-
presária Elizabete Monteiro, a Tio Co-
xinha é uma rede de franquia de fast 
food e delivery de mini salgados. A 
empresa, que nasceu em Caraguata-
tuba, litoral norte de São Paulo, inau-
gurou no início do mês, a sua 14ª 
unidade, localizada no Jardim São 
João. Essa é a segunda loja da marca 
na cidade, que já possui outra unida-
de funcionando na região central.

À frente da nova unidade está o 
empreendedor Cléber Apolinário, 

Segunda unidade do Tio Coxinha 
é inaugurada em Guarulhos

de expor minha opinião sobre a 
gastronomia local. O guarulhen-
se ainda não entendeu que temos 
ótimos bares e restaurantes e 
muitas vezes acabam por medo 
não indo a novos locais. Com isso, 
os comércios mais antigos não 
sentem tanto a pressão e acabam 
não se atualizando em cardápios 
e novos pratos. Recebo várias crí-
ticas por ter criticado algum cozi-
nheiro com anos de experiência, 
mas também elogios por ter a co-
ragem de falar quando não acho 
que o local está apto a receber os 
guarulhenses. Eu leio muito so-
bre gastronomia e acho que, até 
pela facilidade da tecnologia, os 
cozinheiros que não se atualizam 
irão perder seus postos para a ga-
lera mais nova que está criando 
e produzindo muita coisa legal”, 
disse Magalhães.

Já o casal Aline Ferrari, (ins-
tagram.com/alineferrarigomes) e 
Paulo Marques, mais conhecido 
como Lilo, (instagram.com/mar-
ques.lilo) usam suas redes para 
divulgar, no tom mais tranquilo 

e abusando de fotos e vídeos des-
pojados, os bares e restaurantes 
de Guarulhos. 

“A brincadeira de colocar as 
fotos e vídeos dos locais que fre-
quentamos veio porque o Paulo 
é mais do que amante da boa co-
mida. Ele é viciado mesmo! Tan-
to que fez o curso de gastrono-
mia. Certa noite estávamos em 
um restaurante e o prato era tão 
bonito que fizemos umas fotos 
e postamos. Depois sempre que 
achávamos algum lugar com pre-
ço bacana e qualidade na cidade 
fazíamos algo com foto e vídeos 
no stories. Quando reparamos os 
perfis de ambos estavam lotados 
de stories”, contou Aline.

“Como as redes sociais têm 
um alcance além do imaginável, 
e eu vi que a galera estava curtin-
do bastante, resolvemos além de 
fazer os vídeos nos stories, sepa-
rar sempre um espaço como des-
taque em nossos perfis. Com isso 
a galera sempre poderá navegar 
e ver algo que postamos. Estou 
me divertindo demais. Comer é 

ESTRADA GUARULHOS DE NAZARÉ, 550 -  SÃO JOÃO 

(11) 2229-4890 /        98121-9183

Serviço:
Endereço: Estrada Guarulhos-Na-
zaré, 550 – Jardim São João.
Telefone: (11) 2229-4890/ Whatsa-
pp (11) 98121-9183.

que viu na franquia uma oportuni-
dade de ser dono do próprio negócio. 
A unidade Jardim São João opera 
no modelo de loja de rua, com 30m, 
e tem em seu cardápio de produtos 
salgados tradicionais como coxinha, 
kibe e risole, em tamanho festa e 
mini, com sabores exclusivos, tais 
como coxinhas de brócolis com quei-
jo, bolinho de bacalhau, kibe com 
queijo e outros. Além do delivery e 
encomenda de salgados para festas e 
outras ocasiões, uma grande novida-
de no cardápio da loja é o ‘bolinho 
caipira’ de carne e linguiça, no tama-
nho festa. A iguaria é bem famosa e 
tradicional no Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte de São Paulo, onde a rede 
nasceu, e promete fazer sucesso tam-
bém na região.

bom demais e nossa cidade está 
lotada de ótimos lugares. Basta 
o guarulhense se apoderar, visi-
tar e principalmente divulgar. A 
cidade não é mais aquela de an-
tes. Tipo dormitório. Somos um 
município cheio de qualidade na 
gastronomia”, disse Marques.

E depois de muito bate papo 
com eles que estão começando, e 
ouvir o quanto nossa cidade cres-
ceu no segmento, resolvi ligar para 
o Fernando Tadeu, dono e apresen-
tador de um dos principais canais 
de receitas descomplicadas do You-
tube, o CANAL RANGO (youtube.
com/canalrango), para saber o que 

ele tem a dizer sobre Guarulhos. 
“Cara, na boa, Guarulhos por anos 
foi vista como um bairro de São 
Paulo. E não é. Guarulhos é um lu-
gar sensacional. Uma cidade com 
quase 1 milhão e meio de pessoas! 
Por anos ela foi deixada de lado, 
mas tenho observado que isso mu-
dou. E mudou para melhor! Vários 
restaurantes de níveis internacio-
nais, hamburguerias, lancheterias, 
steakhouses e bares gastronômi-
cos. Minha equipe de marketing 
até quer fazer um tour pela cidade. 
Só estamos aguardando os pro-
prietários das casas convidar nossa 
equipe”, explicou Tadeu.
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Mais de 3,3 milhões de pessoas buscam 
emprego há dois anos ou mais, diz IBGE
DA REDAÇÃO - No segundo tri-
mestre de 2019, o Brasil tinha 
3,347 milhões de pessoas em 
busca de emprego há dois anos 
ou mais, segundo os dados da 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua) divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE). No 
trimestre anterior, esse contin-
gente era de 3,319 milhões de 
desempregados em busca de 
uma vaga há tanto tempo.

Em relação ao segundo 
trimestre de 2018, aumen-
tou em 6,2% o contingente 
de desempregados há pelo 
menos dois anos.

Outros 1,807 milhão de 

FOTO: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

FOTO: ANTONIO CRUZ/ABR

DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro determinou ao Mi-
nistério da Infraestrutura que 
faça a reavaliação da regula-
mentação dos procedimentos 
de fiscalização eletrônica de 
velocidade em vias públicas, 
especialmente com relação ao 
uso de equipamentos estáti-
cos, móveis e portáteis. O des-
pacho foi publicado no Diário 
Oficial da União de ontem e 
objetiva “evitar o desvirtua-
mento do caráter pedagógico 
e a utilização meramente ar-
recadatória dos instrumentos 
e equipamentos medidores de 
velocidade”.

DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro reduziu os impostos 
para importação de jogos eletrô-
nicos. As alíquotas do Imposto 
sobre Produtos Industrializados 
(IPI) sobre consoles e máquinas 
de jogos de vídeo, partes e aces-
sórios que variavam de 20% a 
50%, foram reduzidas para 16% 
a 40%. O decreto que altera a ta-
bela do IPI foi publicado no Di-
ário Oficial da União e entrou 
em vigor ontem.

Bolsonaro já havia manifes-
tado seu interesse em reduzir 
a carga tributária sobre esses 
produtos, já que o Brasil é um 
grande mercado para o setor. 
“É um pequeno recuo e esse 
dinheiro fica na mão do povo”, 
disse na semana passada. 

Bolsonaro manda suspender uso 
de radares nas rodovias federais

Presidente reduz 
impostos sobre 
jogos eletrônicos

Palocci revela ‘organização criminosa’ do PT e propinas de R$ 333 milhões

Em seguida, em outro des-
pacho, o presidente determi-
na que o Ministério da Justiça 
e Segurança Pública faça a 
revisão dos atos normativos 
internos que dispõem sobre 
a atividade de fiscalização 
eletrônica de velocidade em 
rodovias e estradas federais 
pela Polícia Rodoviária Fe-
deral e suspenda o uso de 
equipamentos medidores de 
velocidade estáticos, móveis 
e portáveis até que o Ministé-
rio da Infraestrutura conclua 
a reavaliação da regulamen-
tação dos procedimentos de 
fiscalização eletrônica.

Taxa de desemprego do país recua para 12% no trimestre
No segundo trimestre, a taxa de desemprego do país recuou para 12%, percentual inferior aos 

12,7% do primeiro trimestre deste ano e aos 12,4% do segundo trimestre de 2018. A taxa caiu em 
dez das 27 unidades da Federação na passagem do primeiro para o segundo trimestre deste ano. 
As maiores quedas ocorreram no Acre, de 18% para 13,6%, Amapá, de 20,2% para 16,9%, e em 
Rondônia, de 8,9% para 6,7%. Nas outras 17 unidades da Federação, a taxa se manteve.

Na comparação com o segundo trimestre de 2018, a taxa subiu em duas unidades, Roraima 
(de 11,2% para 14,9%) e Distrito Federal (de 12,2% para 13,7%), e caiu em três: Amapá (de 21,3% 
para 16,9%), Alagoas (de 17,3% para 14,6%) e Minas Gerais (de 10,8% para 9,6%). Nas demais 
unidades, a taxa ficou estável.

trabalhadores procuram em-
prego há mais de um ano, 
mas menos de dois anos. O 
grosso dos desempregados 
no quarto trimestre, 5,823 
milhões, estava em busca de 

uma vaga havia pelo menos 
um mês, mas menos de um 
ano. Na faixa dos que tenta-
vam encontrar um trabalho 
havia menos de um mês, esta-
vam 1,789 milhão de pessoas.

DA REDAÇÃO - A delação do 
ex-ministro Antonio Palocci 
aponta uma sucessão de ilíci-
tos e propinas que chegam a 
R$ 333,59 milhões, suposta-
mente arrecadadas e repas-
sadas por empresas, bancos 
e indústrias a políticos e par-
tidos nos governos de Luiz 
Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff. Ele fala em “orga-
nização criminosa” do PT e 
aponta situações relativas a 
um período de pelo menos 
12 anos (2002-2014).

São 23 relatos de Palocci – 
que passam por grandes obras 
de infraestrutura, contratos 
fictícios, doações por meio de 
caixa 2 a campanhas eleito-
rais, liberação de recursos do 
BNDES e de créditos do Banco 
do Brasil, criação de fundos de 

investimentos, fusões e elabo-
ração de medidas provisórias 
para favorecer conglomerados.

Palocci fechou acordo de 
delação premiada com a Polí-
cia Federal na Operação Lava 
Jato. Ele foi preso em setembro 
de 2016, na Operação Omertà, 
e condenado pelo então juiz 
Sergio Moro a 12 anos e 2 me-
ses de reclusão, por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro.

Por força do pacto com os 
investigadores, homologado 
judicialmente, Palocci saiu 
da prisão em novembro de 
2018. Ainda preso, interroga-
do por Moro, delatou Lula e 
revelou ‘pacto de sangue’ do 
PT com a Odebrecht – uma 
suposta reserva de R$ 300 
milhões que a empreiteira te-
ria assumido com o partido.

FOTO: AGÊNCIA BRASIL
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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.
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ÁRIES: A felicidade tende a não ficar clara e estimulada 
neste momento e por essa razão propende enxergar uma 
enorme conquista. 

TOURO: A sua pujança interna virá para revigorar o que 
acontecer no centro do seu coração, não esmoreça com 
imprudência. 

GÊMEOS: Suas ações criarão um grande problema, 
contribuindo para que venha ceder com leviandade. No 
decorrer do dia algumas evoluções tendem a ocorrer.

CÂNCER: No âmago da paixão as suas chances serão 
bem menos claras, o que lhe prejudicará em um possível 
progresso com bastante maestria. 

LEÃO: Difundirá no seu meio uma boa e confiante 
energia no decorrer do dia, nada irá poder lhe tocar 
negativamente nesta sua nova empreitada. 

VIRGEM: Irá trazer diversas coisas positivas para aqueles 
que estão próximos de você neste momento, sem 
sombra de dúvidas. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Renato
Gaúcho e
Paulo Nu-
nes (fut.)

O parente
não con-

sanguíneo

Associa-
ção Cristã
de Moços

(sigla)

"Mad (?)",
seriado 
da TV

O músculo
que esten-
de órgão 

ou membro

Inseto e-
xemplo de
organiza-
ção social

Cantora
britânica

de hip-hop

Condição
do item 

que "pesa"
no bolso

Pioneira
da Enfer-
magem 

no Brasil

900, em
algarismos
romanos

Fotogra-
fias tridi-
mensio-

nais

Produto
exportado
pelo Sri
Lanka

Base do
ketchup

A 6ª nota
musical

Mais, em
inglês

Camarão
fluvial

Vila (?),
bairro da
escola de

samba
paulistana

Pérola
Negra

Roda de
bicicleta
Jogo de
tabuleiro

Conseguir,
em inglês
Filho de

Zeus

Substân-
cia deri-
vada da
pimenta,
usada em
repelen-
tes de
insetos

Fileira
Evento de 
passarelas
de moda

Instrumento musical
da família das flautas,
com formato oval e
provido de orifícios

Cônjuges
(fem.)

Astatínio
(simbolo)

Medida das empresas de ônibus
de São Paulo que desencadeou

os protestos de 2013
no Estado e no PaísAtômico
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oferecido
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te (pl.)

Pequena
ave

Tipo de mo-
lho branco

Miniaturi-
zação de
plantas
"Ora pro
(?)": roga
por nós,
frase da
ladainha

Situação
do subma-
rino quan-
do ataca

 Leito do
transporte
hospitalar

3/get — men — mia. 4/more. 5/nobis. 9/icaridina. 10/hologramas.

LIBRA: Muitas novidades ocorrerão com você no decorrer 
desta sua jornada em busca da felicidade, mas precisará 
enfrentar as pedras no caminho. 

ESCORPIÃO: A sua vontade de vencer fará uma grande 
bagunça dentro do seu coração além de deixar os teus 
sentimentos mais confusos. 

SAGITÁRIO: Procure não se iludir no caminho e creia na 
sua capacidade para ir mais adiante de elementos mais 
triviais da sua vida. 

CAPRICÓRNIO: Muitos das tuas ponderações acerca de 
do mundo material, dificultarão a sua vida no campo da 
paixão nesta atual fase. 

AQUÁRIO: A maior parte do seu jeito de agir precisará 
ser mais vigorosa para que tenha um bom progresso e 
mais contínuo e rentável. 

PEIXES: Aquilo que lhe trazia paz, restará neste mo-
mento em poucas oportunidades de fazer o que precisa, 
porém deve restabelecer as rédeas ao final do dia. 

HORÓSCOPO

FOTO: FERNANDO SIQUEIRA

DA REDAÇÃO - Em um momento 
em que a bicicleta se torna cada 
vez mais protagonista da mobi-
lidade urbana, do esporte e do 
lazer, o Memorial da América 
Latina recebe a 10ª edição do 
Shimano Fest, o maior festival 
de bikes da América Latina. O 
evento, que ocupa as depen-
dências do Memorial pelo se-
gundo ano consecutivo, acon-
tece entre os dias 22 e 25 de 
agosto, trazendo para este ano 
mais datas e atrações, maior es-
paço de exposição e uma pista 
de teste mais extensa.

Com o objetivo de difundir 
a cultura da bicicleta no país, 
levando os benefícios e praze-
res do esporte para um maior 
número de pessoas, o Shimano 
Fest 2019 terá na programa-
ção expositores, lojistas, lan-
çamentos de bikes, venda de 
equipamentos, competições es-
portivas, shows de música, ati-
vidades voltadas para crianças 
e mulheres, além de palestras e 
workshops. Os dois primeiros 
dias da programação (22 e 23) 
serão dedicados aos profissio-
nais do mercado e, no final de 
semana (24 e 25), o festival será 
gratuito e aberto ao público.

Memorial sedia maior evento 
de bicicletas da América Latina

Um dos grandes sucessos 
do Shimano Fest, o Test-Ride 
será reformulado com uma pis-
ta maior e divertida. No espaço, 
diferentes modelos e tipos de 
bicicletas poderão ser testados: 
das Mountain Bikes de alta per-
formance até as bikes urbanas 
e elétricas. O Espaço Trend, que 
veio para democratizar ainda 
mais o evento, é um local per-
sonalizado com stands de 4 m² 
direcionados a pequenas monta-
doras eframebuilders (constru-
tores de bicicletas sob medida).

Especialistas focados no 
universo feminino estarão reu-

SIGA-NOS NO
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dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

nidos no Espaço Mulher para 
palestras e debates sobre os 
impactos e benefícios do espor-
te nos mais variados aspectos, 
da alimentação à preparação 
física, passando pelo controle 
de doenças e oportunidade de 
negócios. 

Quem for ao festival encon-
trará ainda empresas de ves-
tuário, racks e suportes para 
carros, acessórios, bolsas e mo-
chilas, cadeirinhas, bagageiros, 
ferramentas, cadeados entre 
outros. Há ainda algumas em-
presas de tecnologia e as espe-
cializadas em rolos de ciclismo.



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

Dinheiro

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

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.

FORD FOCUS GHIA 2007 
Sedan ,mecanico, completo 
c/couro + teto KM  85.000 
original, 2º dono, cor prata 
F.: 2461.3205/98111.7603
HB 20X 2014 
Style   MEC. Cinza escuro, 
completo , Carro perfeito/
KM 50.848 F.: 2461.3205 
/98111.7603
CORSA SEDAN CLASSIC LS 
2011, cinza, KM baixa, vte, 
sensor de ré ,sem detalhes 
F.: 2461-3205/98111-7603.
VENDO TUCSON  2009/2010 
Completa , c/ manual e 
chave reserva , abaixo 
da tabela . F.: 4970-4212/ 
94188-8897

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

Com suíte e 
Churras-
queira

PLANO DIRETO SEM 
COMPROVAÇÃO DE 

RENDA 

Pink 971331307
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ANUNCIE AQUI
 97380-7685

ANUNCIE 
AQUI

 97380-7685

APTO. SANTANA 
2 dorms., wc., gar. p/1 auto,  
coletivo e próx. shopping, 
Armários embut. R$ 380 
Mil. F.: 93011-9533
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

EMPRESTIMO DE 3 Á 
200 MIL 
Compro dividas 
empréstimos, cartão crédito 
e lojas. Limpe seu nome é 
só paga depois. 4211-1400

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

COTA CONTEMPLADA 
Crédito Imobiliario R$ 400 
Mil , Quero R$ 48 Mil  + 
Divida (11) 94372-6658
APTO 
Próx Carrefour - R$ 
165.000 (vago)   2 - dorms, 
sala, coz, 1 vaga, elevador, 
portaria 24 horas - aceita 
finan/ FGTS   94766-8524
SOBRADO EM GRU 
140Mts², 3 dorms.,1 suíte, 2 
wcs., 2 vgas. Pq. Flamengo 
R$ 450 Mil. F. 93011-9533

SOBRADO  PENHA 
96Mts², 2 dorms., wc,  gar. 
2 autos. Fica 700Mts. do 
Mt. Penha e a 100Mts. do 
shopping. R$ 290 Mil. F.: 
93011-9533
APTO. TIMÓTEO 
PENTEADO 
V. Milton. 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

Não esqueça o bebê a bordo

DA REDAÇÃO - Os carros da 
Hyundai virão de série com 
um alerta sobre o risco de 
esquecimento de crianças 
no banco de trás. O item 
equipará todos os modelos 
da marca vendidos nos Esta-
dos Unidos a partir de 2022. 
O anúncio foi feito poucos 
dias depois de um casal de 
gêmeos de um ano de idade 
morrer após ser esquecido 
pelo pai no carro, em Nova 
York. No Brasil, há recurso 
similar nos Chevrolet equi-
pados com sistema OnS-
tar. O aplicativo de trânsito 

FOTO: BIGSTOCK

Waze também conta com 
uma função parecida.

Apenas no primeiro se-
mestre deste ano há notícias 
de pelo menos quatro casos 

parecidos com o de Nova 
York em várias regiões do 
Brasil. Em janeiro, uma me-
nina de 3 anos morreu após 
ter sido esquecida no carro 
em Três Rios (RJ). Em mar-
ço, a vítima foi um menino 
de 10 meses em Itajaí (SC). 
Em abril, uma menina de 
um ano faleceu em Boa Vis-
ta (RR). 

Dos casos noticiados pela 
imprensa no País, o único 
com final feliz foi na Cha-
pada dos Guimarães (MT). 
Um bebê de 9 meses foi 
resgatado depois de ter sido 
encontrado em um veículo 
estacionado com as portas 
trancadas e os vidros fecha-
dos. A criança foi encami-
nhada ao Conselho Tutelar. 

Simples, mas raro

Waze tem lembrete

O equipamento da Hyundai já vem de série nos 
SUVs Santa Fe e Palisade vendidos nos EUA. Os dois 
fazem parte da linha 2020 - nenhum modelo da marca 
sul-coreana vendido no Brasil traz essa função.

A Nissan já havia feito anúncio parecido nos EUA. 
Todos os carros da marca terão o recurso de série no 
mercado norte-americano a partir de 2022.

O sistema de alerta utilizado pelas duas marcas asi-
áticas é bem simples. Caso uma das portas de trás do 
veículo seja aberta, ao fim da viagem uma mensagem 
surge na tela do painel avisando sobre o risco de esque-
cimento de “algum item”. 

Um recurso parecido está disponível nos Chevrolet 
à venda no Brasil equipados com o OnStar. De tão alto, 
é impossível ignorar o aviso sonoro reproduzido pelo 
sistema de som de carros como Tracker, Cruze e Trail-
blazer, por exemplo. Ainda bem.

A Hyundai dispõe de um sistema ainda mais moder-
no. Por meio de sensores de movimento, o dispositivo 
detecta a presença de pessoas ou animais a bordo. Caso 
isso ocorra após o motorista deixar o veículo, um aviso 
sonoro será acionado.

Também é possível receber uma mensagem sobre 
o risco de esquecimento no smartphone. O alerta é en-
viado por meio do aplicativo batizado pela Hyundai de 
Blue Link.

O dispositivo é opcional nos SUVs Santa Fe e Palisa-
de e no sedã médio Sonata. Isso para os modelos vendi-
dos no mercado norte-americano.

Um estudo sobre a necessidade do sistema está sendo 
analisado pelo Congresso dos EUA. O objetivo é tornar o 
equipamento obrigatório em todos os veículos vendidos 
no País.

Não é preciso ter um carro moderno para ser alerta-
do sobre o risco de esquecimento de crianças ou mesmo 
animais a bordo. No aplicativo Waze, por exemplo, há 
um recurso que pode ficar ativo o tempo todo. O passo a 
passo para ativação é o mesmo tanto para smartphones 
com sistema operacional iOS quanto Android. Confira 
no quadro acima.
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