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O que nós temos como objetivo é parar de produzir medicamentos 
caso o relatório prove que a Furp dá prejuízo para o estado”, 
José Henrique Germann, secretário Estadual da SaúdeBovespa

Cidade Pág. 4

Gestão Doria estuda fechar maior 
fabricante pública de remédios do país
Segundo o secretário Estadual da Saúde, José Henrique Germann, caso o governo estadual comprove prejuízos financeiros as 
unidades da Furp, incluindo a de Guarulhos, poderão parar a produção; atualmente locais geram mais de mil empregos Pág. 3
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Linha Jade transportou 
quase 2,4 milhões de 

passageiros neste ano
Pág. 5
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Mulher morre 
atropelada 

por ônibus na 
região central
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Colégio Marconi recebe etapa do campeonato 
pré-olímpico de xadrez neste sábado
Pág. 9

Prefeitura elabora decreto para regulamentar a 
Feira Noturna Gastronômica do Parque Cecap 
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BICHOS - Uma infinidade de animais pode ser observada no Aquário de São Paulo
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O professor Modesto Car-
valhosa, jurista e escritor, é um 
patriota. Há quem o considere 
liberal, conservador, um líder 
da direita. Não acho.

É sim um lutador. Alguém 
que acredita no futuro, que 
não perdeu a vontade de bri-
gar por este país em todos es-
ses anos. Longos anos.

Tem uma questão nessa 
história de direita e esquerda 
que me deixa cheio de dúvi-
das. Tenho notado que, quem 
é de esquerda no Brasil, ou 
“progressista” como se au-
toproclama o pessoal do PT 
e adjacências, detesta a Lava 
Jato. Não gosta do ex-juiz 
Sergio Moro e odeia os procu-
radores responsáveis por co-
locar na cadeia quem estava 
roubando o país.

Eram os políticos que rou-
bavam com os donos de em-
preiteiras, seus executivos, 
marqueteiros e tesoureiros 
petistas.

Só da Petrobrás saíram 
bilhões. E dos fundos de pen-
são? E o BNDES? E a castra-
ção do COAF?

Pois bem. A esquerda com 
seus artistas de renome, ato-
res de novela, além é claro dos 
políticos que a gente conhece, 
com atuação frequente em 
combate aos responsáveis 
pela prisão dos bandidos en-
gravatados, está defendendo 
corruptos. Ou não?

O jornalismo militante na 
tentativa de desmontar e des-
moralizar a Lava Jato está ou 
não a favor da corrupção?

O professor Carvalhosa 
acha que sim. E acha tam-

bém que, na carona, centenas 
de traficantes e lavadores de 
dinheiro estão contentes e 
satisfeitos com a campanha 
movida pelo portal de notícias 
Intercept e sua aliada, a Folha 
de S. Paulo.  

Esclarecendo: Modesto 
Carvalhosa é PHD em Direi-
to pela Universidade de São 
Paulo, onde foi professor por 
muitos anos, é Consultor Ju-
rídico da Bolsa de Valores de 
São Paulo e presidente do 
Tribunal de Ética dos Advoga-
dos do Brasil em São Paulo. É 
autor de diversos livros e tra-
tados jurídicos.

Destaco “Da Cleptocracia 
para a Democracia em 2019” 
pela Editora Revista dos Tri-
bunais. Vale a pena ler.

O professor é crítico incan-
sável da atuação do Supremo 
Tribunal Federal especialmen-
te do ministro Gilmar Mendes 
que coleciona pedidos de im-
peachment que poderiam ser 
julgados pelo Senado. “Mas 
são todos engavetados”, diz.

Sobre a Câmara dos De-
putados, pela aprovação do 
pacote de “Abuso de Autori-
dade”, se limita a dizer que foi 
um lobby perfeito de políticos 
comprometidos com atos 
corruptos que têm medo da 
Justiça.

“Uma dupla vitória deste 
pessoal”, diz, citando o proje-
to contra a corrupção do Mi-
nistro Sergio Moro, sem chan-
ce de ser aprovado.

O professor Modesto Car-
valhosa fez 87 anos. Nasceu 
no mês de março do ano da 
revolução de 32.

poético duas inquietações: “Como florescer 
amor num terreno infértil para tal?”; e “Como 
mergulhar artisticamente na contemporanei-
dade das relações afetivas?”. Partindo deste 
ponto de vista, os artistas perceberam que 
três autores poderiam servir como colunas 
pensantes e norteadoras do projeto: George 
Orwell, com a obra 1984, Aldous Huxley, em 
Admirável Mundo Novo, e Zygmunt Bauman, 
no livro Amor Líquido.

levar um animal para casa precisam seguir cri-
térios básicos, como ter mais de 18 anos e apre-
sentar RG, CPF e comprovante de residência.

Todos os pets que participam da feira são 
previamente vacinados, vermifugados, micro-
chipados e castrados e a adoção é totalmente 
gratuita. Além da adoção, durante essa edição 
o evento receberá doações de ração para os 
animais do Departamento de Proteção Animal 
de Guarulhos. A feira acontece ao lado da en-
trada principal do shopping, das 12h às 16h.

Um projeto que nasce do interesse de 
dois artistas guarulhenses em contribuir com 
a formação do público teatral na cidade. No 
próximo sábado (17), às 20h, o Teatro Nelson 
Rodrigues, na Vila Galvão, recebe o espetáculo 
teatral gratuito Circuito Fechado. Este trabalho 
é resultado de debates, experimentos práticos 
e laboratórios desde sua concepção, em abril 
de 2016. A classificação indicativa é 12 anos.

Circuito Fechado apresenta como cenário 

As crianças de Guarulhos que gostam de 
uma boa diversão estão com motivos para 
comemorar. No próximo domingo (18), o 
Shopping Bonsucesso recebe mais uma vez 
a ação Oficinas do Bonsucesso, que oferece 
atividades infantis gratuitas para animar o 
final de semana dos pequenos moradores 
da região.  A oficina oferecida neste domin-
go conta com uma temática que promete 
conquistar a criançada: fantoches. Durante 

O Shopping Bonsucesso promove no do-
mingo (18) mais uma edição da Feira de Ado-
ção de Animais. O objetivo da ação é oferecer 
aos visitantes a oportunidade adotar um novo 
amigo de maneira prática e consciente, além 
de promover um encontro especial entre hu-
manos e pets. Criada em parceria com o De-
partamento de Proteção Animal de Guarulhos, 
a feira apresenta para adoção animais adultos 
e filhotes, entre cães e gatos. Para incentivar 
uma adoção responsável, os interessados em 

Teatro Nelson Rodrigues apresenta o espetáculo ‘Circuito Fechado’

Oficina de fantoche anima shopping de Guarulhos no domingo

Shopping Bonsucesso realiza feira de adoção de animais

ACONTECE

30 minutos, os pequenos podem trabalhar 
a coordenação motora e se divertir mon-
tando fantoches diferentes, além de criar 
formas, figuras e personagens inéditas. 

A Oficina de Fantoche do Shopping Bon-
sucesso acontece em um espaço montado 
no corredor da loja Marisa, das 14h às 20h. 
Para participar, é necessário visitar o local 
no dia e horário da atividade e realizar a ins-
crição, que seguirá a ordem de chegada.
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Secretário estadual da Saúde afirma que Furp 
poderá parar de fabricar medicamentos
LUCY TAMBORINO - O secretá-
rio Estadual da Saúde, José 
Henrique Germann, afir-
mou que o governo estuda 
o fechamento da Fundação 
para o Remédio Popular 
(Furp) em Guarulhos. O 
anúncio aconteceu em reu-
nião, na última quarta-feira 
(14), da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da As-
sembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo (Alesp). Na 
ocasião, Germann também 
apontou a possibilidade do 
mesmo destino para unida-
de em Américo Brasiliense. 

No encontro, Germann 
informou que iniciou uma 
consultoria na Furp para 
averiguar a produtividade e 
lucratividade da entidade. “O 
que nós temos como objetivo 
é parar de produzir medica-
mentos caso o relatório prove 

que a Furp dá prejuízo para 
o estado. Se isso vai levar ao 
fechamento da Furp é um 
próximo passo”, declarou. 

O problema disso se con-
cretizar é que, de acordo 
com a própria Secretaria do 
Estado de Saúde, o laborató-
rio farmacêutico é o maior 
fabricante público de medi-
camentos da América Latina 
e ocupa uma posição estra-
tégica nas políticas públicas 
de saúde. Só no ano passado, 
a fundação produziu quase 
530 milhões de medicamen-
tos para a rede pública.  Ad-
ministra também a iniciati-
va “Farmácia Dose Certa”, 
além de por outro programa 
distribuir medicamentos 
para aproximadamente 600 
cidades paulistas.

A Furp enfrenta uma sé-
rie de dificuldades financei-

FOTO: DIVULGAÇÃO

ras. Isso porque uma dívida 
foi adquirida – a maior parte 
devido a um contrato assi-
nado com a Concessionária 
Paulista de Medicamentos 
(CPM) para administrar a fá-
brica de Américo Brasilien-
se. O que levou o governo a 
pagar um valor maior pelos 
remédios fornecidos. 

Nas duas fábricas ainda 
existem mais de mil tra-
balhadores. “Eles são fun-
cionários públicos, têm es-
tabilidade e precisam ser 
respeitados. Por isso vamos 
tratar tudo da forma mais 
transparente possível”, de-
fendeu Germann. 

Em nota, a Secretaria de 
Estado da Saúde afirmou 
“prezar pela transparência e 
toda e qualquer medida refe-
rente à Furp será fundamen-
tada em critérios técnicos, 

com total respeito à legisla-
ção e aos direitos dos cola-
boradores e da população”. 
Segundo a pasta, o assunto 
é analisado intersecretarial-
mente pela Comissão de 
Acompanhamento dos Con-

tratos de Parcerias Público-
-Privadas (CACPPP) e “toda 
e qualquer medida a ser ado-
tada, terá como prioridade a 
garantia da continuidade do 
fornecimento gratuito dos 
medicamentos à população”.
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Defesa Civil participa de evento sobre 
segurança na faixa de dutos da Transpetro
DA REDAÇÃO - A Coordenado-
ria Municipal de Proteção 
e Defesa Civil (Compdec) 
participou nesta sexta-feira 
(16) de uma ação em prol 
do Dia da Segurança na fai-
xa de dutos da Transpetro 
(subsidiária da Petrobras) no 
Parque São Miguel. A ação, 
promovida pela própria em-
presa, teve como objetivo 
orientar a população a iden-
tificar suspeitas de furtos do 
combustível, vazamentos e 
atentados à integridade das 
instalações e moradores. 

A Compdec esteve pre-
sente com uma exposição de 
seus equipamentos, unifor-
mes e base móvel. Na oca-
sião, a população foi aborda-
da para receber informações 
sobre o trabalho realizado 
pela coordenadoria e os peri-
gos dos vazamentos de com-
bustível na região. 

O gerente de Manuten-
ção de Dutos de São Paulo 
da Transpetro, Daniel Sam-
paio da Silva, destacou que 
a Defesa Civil é uma grande 
parceira na missão e desta-

Prefeitura elabora decreto para regulamentação 
da Feira Noturna Gastronômica do Parque Cecap

cou a importância da cons-
cientização. “Enfatizamos 
sempre que o transporte 
de combustível por dutos é 
um sistema extremamente 
eficiente e seguro desde que 
não seja atingido por in-
tervenções de pessoas não 
autorizadas, então nosso 
trabalho também consiste 
essencialmente em cons-
cientizar a comunidade”. 

Situações perigosas e fur-
tos podem ser observados 
por fatores como cheiro de 
combustível, pessoas traba-
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lhando próximas ou sobre 
as faixas sem uniformes 
adequados ou em horários 
desapropriados, movimen-
tação de terra nas faixas ou 
nos terrenos adjacentes rea-
lizadas por pessoas ou má-
quinas, entre outros. Em ca-
sos de suspeita de roubo de 
combustíveis transportados 
pelas faixas de duto, o telefo-
ne 168 opera gratuitamente 
24 horas, todos os dias, com 
anonimato garantido. Já a 
Defesa Civil pode ser aciona-
da pelo telefone 199.

Webcargo Logística e Transportes Eireli
CNPJ nº 07.756.378/0001-69

Regulamento Interno - Preâmbulo
Este Regulamento Interno tem por fi nalidade normatizar e orientar a conduta na empresa Matriz estabelecida como “Armazém Geral” denominada 
Webcargo Logística e Transportes Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, com sede no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, 
na Rua Estrela D’Oeste, nº 124, Bloco A, Módulo de Galpão nº A06, Jardim São Geraldo - CEP: 07140-030. Com registro na JUCESP sob NIRE nº 35601937456, 
em sessão de 10/10/2017, inscrita no CNPJ sob nº 07.756.378/0001-69 e Inscrição Estadual nº 336.562.163.114, para o depósito, conservação e retiradas de 
mercadorias, bem como, a emissão de títulos especiais e da sala de vendas públicas. Disciplina o funcionamento dos armazéns, em relação ao depositante, 
a empresa e seus funcionários e a terceiros, em cumprimento ao disposto no Decreto Federal nº 1.102, de 21 de novembro de 1903, em seu Art. 1º alínea 
“a” e Instrução Normativa DREI nº 17, de 5 de dezembro de 2013 do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, em seu Art. 1º, §1º, inciso 
II. Art. 1º - A empresa receberá em depósito mercadorias nacionais e estrangeiras nacionalizadas, que não possuem natureza agropecuária, perigosa e 
nem infl amável, ou que não necessite de cuidados técnicos especiais. Para a guarda e conservação nos seus armazéns, executando serviços correlatos 
aos armazéns gerais, podendo manter sala de vendas públicas e emitir recibos, conhecimentos de depósito e “WARRANTS”, de acordo com os usos e 
costumes do comércio, desde que não contrários á legislação em vigor e nos termos do Decreto Federal nº 1.102, de 21 de novembro de 1903 e Instrução 
Normativa DREI nº 17, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI. § Único. Serviços acessórios poderão 
ser executados desde que possíveis e não contrariando as disposições legais. Art. 2º - A empresa recusará o recebimento das mercadorias nos seguintes 
casos: I) Quando não houver espaço sufi ciente para armazenamento; e II) Se em virtude das condições em que elas se acharem, puderem danifi car as 
mercadorias já depositadas; III) Pela natureza da mercadoria e os armazéns não estiverem aparelhados para recebê-las e não constar as mesmas de suas 
tarifas; IV) Se não vier acompanhada da documentação fi scal exigida pela legislação em vigor. Art. 3º - Além das responsabilidades especialmente estabe-
lecidas em Lei, a empresa responde: a) Pela guarda, conservação, pronta e fi el entrega das mercadorias que tiverem recebido em depósito. b) Pela culpa, 
fraude ou dolo de seus empregados e prepostos e pelos furtos acontecidos dentro dos armazéns. § Único - Cessa a responsabilidade nos casos de avarias 
ou vícios provenientes da natureza ou acondicionamento das mercadorias,e força maior, salvo disposições em contrário. Art. 4º - A emissão de Warrants 
e os Seguros serão regidos nos termos do Decreto Federal nº 1.102, de 21 de novembro de 1903. Art. 5º - Condições Gerais: O pessoal auxiliar e suas obri-
gações, bem como o horário de funcionamento dos armazéns, serão observados pelo uso, costumes e praxe comercial em consonância com a legislação 
vigente. Os casos omissos ou não previstos neste instrumento serão regulados pelas disposições do Decreto Federal nº 1.102, de 21 de novembro de 1903 
e demais leis vigentes no País, relativas a Armazéns Gerais. Este Regulamento Interno será aplicado na Matriz qualifi cada no preâmbulo deste instrumento, 
bem como para as demais Filiais situadas no Brasil, que vierem requerer suas matrículas como “Armazém Geral”. Guarulhos - SP, 17 de julho de 2019.
Webcargo Logística e Transportes Eireli - Franklin Franco Martins - Titular.

Memorial Descritivo
O presente Memorial Descritivo tem por fi nalidade detalhar as características da unidade armazenadora da empresa Matriz WEBCARGO LOGÍSTICA E 
TRANSPORTES EIRELI, em suas instalações, operações e atividades, conforme Decreto Federal nº 1.102, de 21 de novembro de 1903 e Instrução Normativa 
DREI nº 17, de 5 de dezembro de 2013 do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, em seu Art. 1º, §1º, inciso I, alíneas a, b, c e d, e 
disposições a seguir: A Empresa: Webcargo Logística e Transportes Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, com sede no Município 
de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Estrela D’Oeste, nº 124, Bloco A, Módulo de Galpão nº A06, Jardim São Geraldo - CEP: 07140-030. Com registro 
na JUCESP sob NIRE nº 35601937456, em sessão de 10/10/2017, inscrita no CNPJ sob nº 07.756.378/0001-69 e Inscrição Estadual nº 336.562.163.114. O 
Capital Social é de R$ 100.000,00 (Cem mil Reais). A Capacidade do Armazém é de armazenagem em área coberta de 500 m2 e 1.000 m3, e pé direito útil 
de 7m. Comodidade do Armazém: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e funcional, com 
condições de uso imediato. Possui toda infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades de recepção, armazenagem, carga, descarga e 
manuseio. Conta com 5 portas, 200 m2 de área de expedição, área de carga e descarga, recebimento separação e conferência, e 8.700 m2 de pátio de uso co-
mum do condomínio e mais 350 m2 do armazém para manobras de veículos. Condições de Trabalho, Higiene e de Acondicionamento: O armazém e as 
dependências do escritório possuem instalações apropriadas para o trabalho e higiene: Paredes em blocos de cimento sem pintura. Conta com 1 vestiário 
masculino e 1 feminino, 1 banheiro masculino e 1 feminino no armazém, 1 banheiro masculino e 1 feminino na portaria, refeitório equipado de uso comum 
do condomínio com 120 posições, tudo de acordo com as normas vigentes. A estrutura do armazém construída em concreto pré-moldado, Telhado com 
estrutura e telhas metálicas, com Iluminação natural e com refl etores. Portas e Janelas: São 4 janelas de alumínio e vidros, 3 portas sendo 1 porta de 
segurança e emergência, e 2 portas de aço para fechamento das docas que permitem uma Ventilação adequada para o trabalho e acondicionamento 
dos produtos. O Piso do Armazém é construído de concreto, com malha de aço, com capacidade de carga para 8.000 kg/ m2. Segurança: De acordo com 
as normas técnicas do armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como, com os serviços propostos no regulamento interno e 
aprovados pelo profi ssional no laudo técnico. A unidade armazenadora possui portaria blindada, com portões automáticos, controle de acesso de visitan-
tes e veículos, sistema de proteção contra incêndio e outros sinistros, com 2 hidrantes no armazém; 6 extintores (gás-carbônico, espuma e de pó químico 
seco) de fácil acesso em toda unidade armazenadora interna e externamente e alarme de incêndio. Um reservatório de água com capacidade de 80 mil 
litros, exclusivo para os bombeiros e 2 reservatórios de água com capacidade de 1 mil litros cada para abastecimento. Tudo instalado de acordo com o 
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, obedecendo as normais pertinentes e vigentes e aos produtos propostos a armazenar. Vigilância terceirizada 
armada e monitoramento com câmeras 24 horas por dia. Sistema de controle de acesso com identifi cação de visitantes, funcionários e veículos. Natureza 
das Mercadorias que se Propõe Receber em Depósito: A empresa se propõe a receber em depósito carga geral e carga seca de mercadorias de terceiros; 
mercadorias nacionais e estrangeiras nacionalizadas; não perigosa, não infl amável, e não agropecuária, ou que não necessite de cuidados técnicos espe-
ciais. Equipamentos: 6 carrinhos hidráulicos, com capacidade de 1,8 toneladas, 220 posições porta paletes, com capacidade de 1,2 toneladas por posição, 
2 coletores de dados, 6 computadores e 6 impressoras. Operações e Serviços: A atividade principal da empresa é a de Armazéns Gerais, na guarda e 
conservação de mercadorias e a emissão de títulos especiais, de acordo com o Decreto Federal nº 1.102 de 21 de novembro de 1903. As operações nas 
dependências do Armazém serão de armazenagem, carga, descarga, separação de mercadorias e emissão de warrants. Guarulhos - SP, 17 de julho de 2019.
Webcargo Logística e Transportes Eireli - Franklin Franco Martins - Titular.

Tarifa Remuneratória de Serviços
A presente Tarifa Remuneratória de Serviços será praticada pela empresa Matriz: Webcargo Logística e Transportes Eireli, empresa individual de respon-
sabilidade limitada, com sede no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Estrela D’Oeste, nº 124, Bloco A, Módulo de Galpão nº A06, Jardim São 
Geraldo - CEP: 07140-030. Com registro na JUCESP sob NIRE nº 35601937456, em sessão de 10/10/2017, inscrita no CNPJ sob nº 07.756.378/0001-69 e Ins-
crição Estadual nº 336.562.163.114, e demais Filiais situadas no Brasil, que vierem requerer suas matrículas como “Armazém Geral”. Carga Geral: A presente 
Tarifa tem como base o período quinzenal ou fração. Demais serviços e tipos de unidades ou fração de cobrança não constantes nesta tarifa, somente serão 
praticados mediante o arquivamento da nova tarifa na Junta Comercial do Estado de São Paulo -JUCESP. Tabela A - Armazenagens - 1. Armazenagem R$ 
38,00 o m² e a tonelada, e R$ 45,00 o palete Padrão Brasil(PBR); 2. Movimentação Mecânica na Entrada e Saída R$ 12,00 o palete; 3. Movimentação Manual na 
Entrada e Saída R$ 21,00 o palete; 4. Ad-Valorem 0,30% sobre o valor da mercadoria; 5. Emissão de Warrants R$ 1.000,00 por título; 6. Taxa Administrativa 10% 
sobre a fatura dos serviços. Tabela B - Serviços Acessórios - 1. Transbordo por volume R$ 2,00, e R$ 80,00 a Tonelada; 2. Etiquetagem R$ 1,00 a unidade, 3. 
Rotulagem R$ 0,90 a unidade, 4. Shrink R$ 15,00 a unidade e Aplicação de Filme Stretch R$ 30,00 por palete. Condições Gerais: a) O faturamento mínimo por 
período de 15 dias é de R$ 900,00; b) Os serviços terão dois faturamento, todo dia 15 e 30 de cada mês, para pagamento em 10 dias após a emissão da fatura. 
Guarulhos - SP, 17 de julho de 2019. Webcargo Logística e Transportes Eireli - Franklin Franco Martins - Titular. JUCESP n° 431.024/19-4 em 13/08/2019.

 LUCY TAMBORINO - Reinaugura-
da em dezembro do ano passa-
do, a Feira Noturna Gastronô-
mica, que segue funcionando 
no Varejão do Parque Cecap, 
deverá ser regulamentada 
por decreto. A feira acontece 
todas as sextas-feiras a partir 

das 17h. A regulamentação é 
necessária após o período de 
testes – que se encerrou em 
março. Esse tempo foi respon-
sável por alterações, uma delas 
o dia de funcionamento, já que 
antes os produtos eram expos-
tos na quinta-feira. 

A feira oferece um total 
são 30 expositores que co-
mercializam frutas, verduras, 
legumes frescos e ovos, além 
de hambúrguer artesanal, 
comida mexicana, crepes, co-
mida árabe, pizza e lanches 
em geral. A expectativa da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Urbano (SDU), responsável 
pela idealização, é oferecer 
um ambiente sociável e opção 
de lazer aos jovens e famílias 
as sextas-feiras, à noite. De 
acordo com a pasta, a feira 
tem influência na economia 
da cidade e é uma opção de 
renda extra aos expositores, 
como também uma opção aos 
moradores que não tem tem-
po durante o dia para realizar 
as compras.

Casamento Comunitário ocorre no domingo
DA REDAÇÃO - A contagem re-
gressiva para o 9º Casamento 
Comunitário de Guarulhos, 
que acontecerá neste domin-
go (18), às 12h, no Nosso Clu-
be Vila Galvão, já começou. 
Organizado pela prefeitura 
por meio do Fundo Social de 
Solidariedade, ele beneficia-
rá ao todo 100 casais inscri-
tos e ocorrerá em duas datas: 
este mês para 50 casais e no 
último bimestre do ano para 
a outra metade. O enlace co-
letivo é totalmente gratuito 
aos participantes e sem custo 
ao município, já que diversas 
empresas doaram insumos e 
serviços para a concretização 
da cerimônia, a qual reunirá 
cerca de 500 pessoas.

O evento prevê o casa-
mento civil no 1º ou 2º Car-
tório de Registro e a ceri-
mônia ecumênica, além de 
empréstimos de vestido de 

noiva, terno, roupas de dami-
nha e de pajem disponíveis 
no Fundo Social, buquê, co-
quetel, almoço, decoração do 
ambiente, convites e música. 
Cada casal poderá levar oito 
convidados à cerimônia.

A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Elen 
Farias, ressaltou a importân-
cia das parcerias e doações 
para o casamento. “Agradeço 
a todos os colaboradores e às 
parcerias que estão ajudando 
e colaborando na realização 
desse lindo evento. Sem eles 
não conseguiríamos realizar 
a cerimônia para os 50 ca-
sais. Quero também agrade-
cer a cada casal por confiar e 
entregar nas mãos do Fundo 
Social a realização de seu so-
nho. Que Deus abençoe cada 
um deles e que o amor dessas 
uniões aumente a cada dia”, 
afirmou Elen.



 

5CIDADE
Sábado e domingo, 17 e 18 de agosto de 2019

www.fmetropolitana.com.br

Trem de Guarulhos transportou quase 
2,4 milhões de passageiros neste ano

LUCY TAMBORINO - Priscila 
Dezaiacomo de Macedo, de 
36 anos, morreu atropelada 
por um ônibus na rua Capi-
tão Gabriel, 100, no Centro. 
O caso aconteceu em frente 
à Igreja Matriz, por volta da 
13h30, nesta sexta-feira (16).

De acordo com informa-
ções da Polícia Militar (PM), 
a mulher estaria no celular 
antes do incidente e, depois, 
caiu na via. Instante que 
um ônibus descia a rua e a 
atropelou. Segundo testemu-
nhas ouvidas pela reporta-
gem, o farol estaria aberto 
neste momento. A vítima 

LUCY TAMBORINO - A Linha 13-
Jade da Companhia Paulis-
ta de Trens Metropolitanos 
(CPTM) foi responsável por 
transportar, nos primeiros sete 
meses deste ano, quase 2,4 mi-
lhões de passageiros. O núme-

Mulher morre atropelada 
em frente à Igreja Matriz

Semáforos do município já 
têm 1.633 lâmpadas de LED

Escola de Sargentos da PM deflagra 
operação ‘Batalhão Escola’ na cidade

ro é superior a toda a operação 
de março do ano passado até 
dezembro, quando 1,8 milhão 
de pessoas usaram a linha.

Neste período, o serviço 
Connect, com paradas nas 
estações que servem o trecho 

nem chegou a ser socorrida, 
porque o óbito foi constata-
do no local. Só após o laudo 
será possível dizer se foi um 
mal súbito ou se a jovem tro-
peçou na calçada.

Ao todo, quatro viaturas 
do Corpo de Bombeiros aten-
deram a ocorrência. Agentes 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) e da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU) permane-
ceram na via durante à tar-
de para desviar o trânsito e 
preservar a área. O caso foi 
registrado no 1º Distrito Po-
licial (DP).

FOTO: FEPESIL/ESTADÃO

FOTOS: LUCY TAMBORINO

entre Brás e Aeroporto-Gua-
rulhos, transportou mais de 
dois milhões de passageiros. 
Já o Airport Express, que faz 
viagens diretas entre as es-
tações Luz e Aeroporto-Gua-
rulhos, atendeu cerca de 50 
mil pessoas.  A companhia, 
porém, não informou dados 
sobre o serviço regular.

Diariamente, os trens da 
Linha 13-Jade circulam, nos 
dias úteis, com intervalo de 
20 minutos nos horários de 
maior movimento, entre 5h e 
8h e entre 17h e 20h. Nos de-
mais horários e dias da sema-
na, em que há menor deman-
da de passageiros, o intervalo 
é de 30 minutos.

Desde o segundo dia 
abril, o serviço Connect foi 
ampliado. Nos dias úteis, 
agora o número de viagens 
entre as estações Aeroporto-
-Guarulhos e Brás, sem ne-
cessidade de transferência na 
linha 12-Safira, é 21 partidas 
nos dois sentidos (antes eram 
12). Aos sábados, as viagens 
subiram de seis para 11.

LUCY TAMBORINO - A Escola 
Superior de Sargentos da 
Polícia Militar iniciou nesta 
sexta-feira (16) a operação 
“Batalhão Escola” que envol-
veu cerca de 95 policias - en-
tre eles estão alunos em for-
mação. A ação começou por 
volta das 14h30 e seguiu até 
às 21h. A medida foi realiza-
da na área do 15º Batalhão de 
Polícia Militar Metropolitana 
(BPM/M) e contou com apoio 
de viaturas de patrulhamen-
to e equipes da Força Tática.

Entre as ruas vistoriadas 
estão a avenida Paulo Facci-
ni e a Presidente Tancredo 
de Almeida Neves, além de 
vias da região Central. Todas 
as equipes estiveram sobre o 
comando do capitão Bertini. 

Ainda outras três operações 
do tipo estão previstas para 
acontecer na Região Metro-
politana de São Paulo. 

A função do aluno sargen-
to nesta operação é o de su-
pervisionar policiais milita-
res nas diversas modalidades 

de policiamento ostensivo e 
preventivo. A medida preten-
de proporcionar a oportuni-
dade de aplicar os conheci-
mentos adquiridos durante 
o curso, com a participação 
efetiva no planejamento e 
execução operacional. 

DA REDAÇÃO - Para propiciar 
maior segurança a motoris-
tas, pedestres e motociclistas 
e visando a uma maior eco-
nomia de energia, a Prefeitu-
ra de Guarulhos prossegue 
com a substituição das lâm-
padas incandescentes pelas 
do tipo LED nos semáforos 
da cidade. Até esta sexta-
-feira (16) já foram trocadas 
1.633 lâmpadas em mais de 
50 pontos da cidade.

Um dos locais benefi-
ciados foi a praça IV Cen-
tenário, principal entrada 
e saída do município, que 
já recebeu as novas lâm-
padas em seus semáforos. 
Esta tecnologia oferece 
maior potência de ilumi-
nação, com cores mais 
intensas e maior grau de 

visibilidade, além de redu-
zir o consumo de energia 
elétrica. As substituições 
estão sendo feitas pela di-
visão semafórica da Secre-
taria de Transportes e Mo-
bilidade Urbana (STMU).

Estudos técnicos desen-
volvidos na universidade 
de Columbia, no estado 
de Nova York (EUA), com-
provam que uma lâmpada 
incandescente de 60 wat-
ts gasta, em média, R$ 61 
por ano, enquanto uma 
LED de 7 watts (potência 
equivalente) consome R$ 
41. Já o gasto de energia 
elétrica é reduzido em até 
85%, o que atende à neces-
sidade de poupar eletrici-
dade para a preservação 
do meio ambiente. 
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       As Casas de Acolhimento para Crianças 
e Adolescentes (antigamente chamadas de 
orfanatos, termo em desuso) conveniadas à 
Prefeitura de Guarulhos buscam voluntários 
para atuação nos bairros Cumbica, Jardim 
Ponte Alta, Vila Monteiro e Vila Barros, com 
disponibilidade de trabalho todos os dias da 
semana. As vagas abertas são destinadas 
a pedagogia, reforço escolar, recreação, 
cozinha e serviços gerais. Para ser voluntário 
é necessário se cadastrar na Central do 
Voluntariado e participar de uma palestra, bem 
como receber capacitação específica no dia 20 
de agosto (terça-feira), às 18h30, no Adamastor 
Centro para início dos trabalhos. Além 
disso, haverá seleção de perfil, entrevistas e 
entrega de documentação. Todo o processo 
será realizado entre técnicos da Central do 
Voluntariado, do Serviço de Acolhimento e da 
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência 
Social. Os interessados devem preencher 
formulário no link https://bit.ly/2NaQQkH.

       Duas vezes por semana uma turma 
de 20 moradoras de diferentes bairros de 
Guarulhos,como Jardim Presidente Dutra, Água 
Azul, Taboão, Centro, Jardim Paulista, Santa 
Mena, Parque Continental e Jardim City frequenta 
as aulas do curso de Corte e Costura Industrial 
oferecido pela Prefeitura no Restaurante Escola 
Praça Gourmet, na praça Getúlio Vargas. A 
iniciativa é uma opção aos desempregados para 
capacitação profissional e uma alternativa para 
a geração ou complementação de renda familiar. 
Com duração de cem horas, as aulas são práticas 
e, ao final, é oferecido certificado aos participantes. 
Inscrições para uma nova turma devem abrir em 
setembro. Segundo a professora Maria Nativa de 
Arruda Souza, que costura há 43 anos, as aulas 
são práticas, abordando o conhecimento das 
máquinas, confecção de blusas, saias, calças com 
elástico e camisas, o básico de molde e de corte. 
“Ensino por carinho e o método é mais prático. O 
aluno já começa no tecido aprendendo a costurar, 
com a mão na massa”, disse a instrutora.

ANOTE

O técnico do Corinthians disse que 
joga para ganhar, mas conseguir um 
ponto fora de casa é importante

Existe um ditado no futebol que 
sugere que a melhor forma de se 
defender é atacando. Nas últimas 
edições do Brasileirão, podemos 
sugerir uma modificação. A melhor 
defesa é a do campeão. É assim 
desde 2015, quando Corinthians e 
Palmeiras começaram a revezar no 
topo do pódio. Em 2014 o Grêmio 
levou apenas 24 gols no campeona-
to todo, mas acabou em sétimo.

Em 2015 o Corinthians levan-
tou o caneco sofrendo apenas 31 
gols em 38 jogos. O feito se repe-

tiu nos anos seguintes, o Palmei-
ras sofreu 32 em 2016 e ficou com 
a taça. Em 2017 o Timão repetiu a 
dose levando apenas 30 gols e no 
ano passado o Verdão foi vazado 
só 26 vezes.

 Alguém aposta que esse ano 
será diferente? Com apenas 8 gols 
sofridos em 14 jogos, a defesa do 
Timão entra na rodada como a me-
lhor do campeonato, o que mantém 

o revezamento, logo atrás vêm Pal-
meiras e São Paulo, com nove.

Carille e Felipão descobriram 
que em um futebol tão competitivo 
como o nosso, uma defesa segura 
acaba garantindo pontos importan-
tes para a classificação final. Com 
o elenco que tem, Fellipão se dá ao 
luxo de jogar por uma bola. Carille 
usa do expediente para levar o Co-
rinthians além do que poderia, com 
um elenco muito mais limitado.

Prova disso foi o empate con-
tra o internacional. O técnico do 
Corinthians disse que joga para 
ganhar, mas conseguir um pon-
to fora de casa é importante, mas 
o que vemos é bem diferente. O 
Timão joga para não perder, e se 
fizer um gol melhor e levar os 3 
pontos, melhor.

Felipão passa poucos sustos, 
aposta em uma marcação por pres-
são, mas exige uma rápida recompo-
sição, principalmente dos atacantes, 
que terminam o jogo sem pernas. 
Exceção de Dudu, que corre os 90 
minutos sem sentir o cansaço.

Muito diferente do Grêmio, por 
exemplo, que reveza o elenco e dá 
oportunidade a todos, mas não se 
poupa nos momentos decisivos da 
temporada. O grêmio leva vanta-
gem em Copas, mas não tem ritmo 
para encarar a maratona dos pontos 
corridos.

Corinthians e Palmeiras mos-
tram dois estilos diferentes de 
defender, mas com o mesmo ob-
jetivo, somar pontos importantes 
para chegar em novembro com 
vantagem sobre os adversários. 
Esse ano, quem vai levar a melhor?

A melhor defesa é...

PONTO
DE VISTA

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

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI
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Com presença do prefeito Guti, vôlei do Guarulhense apresenta novo uniforme

LUCAS CANOSA - Maior re-
presentante do futsal da 
cidade em número de 
equipes e atletas, o Gua-
rulhense tem diversos 
desafios neste final de 
semana, com partidas vá-
lidas por três competições 
diferentes. Na Federação 
Paulista de Futsal, no sá-
bado, 17, as equipes sub-
18, sub-16, sub-14 e sub-12 
enfrentam o Capão Bonito 
no Ginásio Fioravante Ier-
volino, a partir das 14h, 
em rodada válida pelo Me-
tropolitano.

Antes, no sábado, pelo 
Campeonato Paulista de 

LUCAS CANOSA - Em cerimô-
nia realizada no auditório do 
Paço Municipal, a equipe de 
vôlei do Guarulhense apre-
sentou os novos modelos de 
uniformes visando as com-
petições para o restante de 
2019. O evento contou com 
as presenças do prefeito Guti, 
do secretário de Serviços Pú-
blicos, Edmilson Americano 
e do Secretário de Esportes, 
Rogério Haman.

Guti, que também esteve 
na festa do título paulista do 
sub-11, parabenizou o Galo 
pelo novo projeto. “Eu sou 
apaixonado pelo ouro, mas 
tenho que reconhecer que 
uma equipe que, em três 
meses de criação conquista 
um quarto lugar em uma 
competição importante, me-
rece aplausos. Tenho certeza 
que no ano que vem o resul-
tado será outro”, salientou.

De fato, o Guarulhense 
participou do Torneio de 
Férias BCs Esportes e este-

Guarulhense entra em quadra em todas as categorias neste fim de semana

ve nas semifinais no mas-
culino, um grande feito. O 
prefeito também falou do 
investimento no esporte e 
as dificuldades que enfren-
ta. “Estamos à disposição 
do Guarulhense, um time 
que tem projetos sociais e a 
inclusão como marca. Não 
conseguimos ajudar em 
tudo. Estamos longe do ide-
al, mas aos poucos vamos 
conquistando bens no es-
porte”, relatou.

Edmilson Americano, por 
outro lado, já se garante um 
torcedor do Galo. “Se o Car-
linhos, presidente, me permi-
te, quero dizer que faço parte 
deste clube já. Eu acompanho 
todas as dificuldades e sem-
pre que posso tento apoiar. O 
prefeito pegou a cidade com 
inúmeros problemas e con-
seguiu abrir o Fioravante, o 
João do Pulo e a Ponte Gran-
de. Não estamos aonde que-
remos chegar, mas seguimos 
no caminho”, animou-se.

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: LUCAS CANOSA

O secretário de Esportes, 
Rogério Haman, valorizou o 
crescimento da cidade nos 
Jogos Regionais. “Há dois 
anos disputamos e estáva-
mos em 12º na nossa região. 
Já estamos em 5º e vamos 
continuar trabalhando para 
melhorar os resultados. O 

Francisco Antônio Amorim
Advogado

Apoio
Contabilidade

Guarulhense faz parte de 
uma grande melhora no es-
porte da nossa cidade”, con-
cluiu.

Rodrigo Pires, diretor de 
esportes amadores do Galo, 
que comandou o evento, en-
cerrou agradecendo a par-
ceria com o clube. “Estou 

imensamente feliz por usar 
esta camisa e pretendo hon-
rar o nome do município. 
Obrigado ao presidente Car-
linhos, aos patrocinadores, 
às autoridades presentes e a 
todos os atletas, do feminino 
e do masculino por acredita-
rem no projeto”, finalizou.

Iniciantes, os times sub-8, 
sub-9 e sub-10 do Galo me-
dem forças com Wimpro, 
Santo André e Mercedes, 
respectivamente, a partir 
das 9h, no Ginásio da Fe-
deração Paulista de Fut-
sal. Pela Liga Paulista, nas 
categorias sub-11, sub-13, 
sub-15 e sub-17, o Galo via-
ja a São Caetano para due-
lar com o time da casa, no 
domingo a partir das 9h, 
na estreia da competição.

Na final da Liga Pon-
to de Encontro, também 
no sábado, o sub-18 desa-
fia o Madrugada, às 17h, 
no Fioravante. No dia se-

guinte, no Ginásio João do 
Pulo, o sub-8 disputa o tí-
tulo diante do Rubrowan, 
confronto que se repete no 
sub-16, às 14h. O sub-14 
encara a Escola Juventus, 
às 15h, mesmo adversário 
do sub-10, um pouco mais 
cedo, às 13h.

As meninas também 
pegam a estrada no final 
de semana. Neste sábado, 
o feminino do Galo vai a 
Embu das Artes para jo-
gar contra as mandantes, 
nas categorias sub-13, sub-
15 e sub-17, a partir das 
11h, no Ginásio Indepen-
dência.
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ÁRIES: Bastante energia e ânimo neste momento para 
que possa seguir sem ter que renunciar acerca das 
dificuldades. 

TOURO: A sua confiança tende a lhe perturbar bastante 
nas coisas que você necessita conceber para progredir 
em sua carreira. 

GÊMEOS: Se apresentar uma personalidade mais curiosa 
nesta altura acerca das últimas ocorrência, encontrará as 
melhor solução. 

CÂNCER: Iniciará o seu dia, com sugestões provocantes 
que ajudam a superar muitos problemas que se colocam 
a sua frente.

LEÃO: Tudo tende a conservar-se sem muitas alterações 
relevantes, mantendo as coisas bem estáveis e tranquilas 
nessa altura. 

VIRGEM: A estrutura de conduta que vem tomando 
será deverá ser mais metódica para regressar onde você 
deseja. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Insuficiên-
cia renal
aguda
(sigla)

Pequenos
consertos
domés-

ticos
Capacete
do solda-
do roma-
no (Ant.)

A fábrica
de carros
do "cavalo
rampante"

Coordena-
doria Re-
gional de
Educação

Classi-
ficação
médica
da gripe

Atividade
de subsis-
tência do
troglodita

(?)
Diegues,
cineasta
brasileiro

Criação de
Mauricio
de Sousa

(HQ)
Ginger 

(?), refri-
gerante de
gengibre

Divisão
do Plano
Piloto de
Brasília

Tem direi-
to a cotas
em uma
empresa

Recurso
da obra de
Oswald de
Andrade

Boca de
(?): silên-
cio (pop.)

Moeda,
em inglês

Sala
(abrev.)

Períodos
históricos
502, em
romanos

Ave da Aus-
trália (pl.)
Amor, em

inglês

(?) redon-
da, mesa 

de Camelot
Recursos

Título de
freiras

Espanhol
(abrev.)

Grande rio
italiano

Capital 
do Sudão

Reco-
mendar

Refeição,
em inglês

Ponto
cardeal

Paraíso (?): o Jardim 
do Éden (Bíblia)

Ideal da ONG
internacional Peta

Informação essencial
sobre uma maquete
Técnica cirúrgica de
modelagem do corpo

Receber
Edward
Albee, 

dramaturgo
Tirar suco
(da cana)

Césio
(símbolo)

Mono-
grama

de "Rui" 

"Alice (?)
do Espe-

lho", filme
de 2016
(EUA)

Despidas
Um dos in-
gredientes

da tinta
guache

Monte
avistado

por Cabral
ao se

aproximar
da costa
do Brasil

Tito (?), historiador
da Roma Antiga

Personagem sábio
e justo da Bíblia

Prática da indústria dos
EUA sobretaxada por 

Donald Trump em 2018
Cena impressionante (p. ext.)

Número
mínimo de
verbos na

oração
(Gram.)

4/coin — love — meal. 6/cartum. 7/paródia. 10/bricolagem.

LIBRA: Advirá do âmago de Capricórnio uma ânsia 
extasiante de felicidade para sua constelação, e Saturno 
realizará proporcionará para você grandes feitos. 

ESCORPIÃO: Muitas coisas irão ficar atreladas exclusi-
vamente na sua inteligência e desejo de atuar acima de 
tudo que for cativante para a sua confiança.

SAGITÁRIO: É essencial que você durante este dia tome 
posições um pouco mais perseverante em sobre aquilo 
que vem estabelecendo para si. 

CAPRICÓRNIO: Seu bom instinto e capacidade de 
convencimento, se apresentará de maneira diversa com 
as suas opções, Marte entrará nessa harmonia.

AQUÁRIO: Terá alguns problemas de autoafirmação para 
seguir em frente e realizar o que for necessário de acordo 
com aquilo que você vem traçando para o seu futuro. 

PEIXES: Do centro das tuas capacidades, irão vir uma po-
tente e enorme oscilação de vigor para o seu crescimento 
de fato se desenvolver. 

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Um dos maiores 
heróis de todos os tempos é 
o personagem principal da 
edição de agosto do Cine na 
Praça, que no sábado (17), 
às 19h, apresenta Homem-
-Aranha no Aranhaverso na 
Praça Orobó, no Jardim Pre-
sidente Dutra. A exibição do 
longa-metragem é gratuita e 
tem classificação de dez anos.

Nesta edição, a empresa 
Tecfil traz para a cidade mui-
ta ação e aventura no mais 
recente filme da franquia em 
animação. O Homem-Aranha, 
que já teve várias aventuras 
narradas em quadrinhos, fil-

Cine na Praça exibe sessão especial 
de ‘Homem-Aranha no Aranhaverso’

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

Serviço:
Cine na Praça apresenta 
Homem-Aranha no Ara-
nhaverso
Data: sábado (17), às19h
Local: praça Orobó, Jar-
dim Presidente Dutra

mes liveaction e séries para 
TV, ganha agora nova roupa-
gem para as telonas. 

O Cine na Praça é uma 
realização da Quest/Kling 
Associados e da Secretaria 
de Estado da Cultura e conta 
com o apoio do ProAC e da 
Prefeitura de Guarulhos.

Na história, Miles Mo-
rales é um jovem negro do 
Brooklyn que se tornou o 
Homem-Aranha inspirado 
no legado de Peter Parker, já 
falecido. Entretanto, ao vi-
sitar o túmulo de seu ídolo 
em uma noite chuvosa, ele é 
surpreendido com a presença 

do próprio Peter, vestindo o 
traje do herói aracnídeo sob 
um sobretudo. A surpresa 
fica ainda maior quando Mi-
les descobre que ele veio de 
uma dimensão paralela, as-
sim como outras versões do 
Homem-Aranha.



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

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

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

CLASSIFICADOS

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

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

 97380-7685ANUNCIE AQUI
 97380-7685

SOBRADO EM GRU 
140Mts², 3 dorms.,1 
suíte, 2 wcs., 2 vgas. Pq. 
Flamengo R$ 450 Mil. F. 
93011-9533

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

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

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

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
CLASSIC LS/11 
Ar, DH, ac. troca/ fin., (11) 
9-9686-6382/ 2440-9536
PEUGEOT 207XR/11 
Mec., compl., rodas, ac. 
troca/ fin., (11) 9-9686-
6382/ 2440-9536
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.

Meninas de projeto social integram 
equipe do Estrela de Guarulhos

DA REDAÇÃO - O Colégio Mar-
coni abriu suas portas e vai 
sediar a próxima etapa do 
campeonato pré-olímpico de 
xadrez no sábado (17), na uni-
dade Timóteo Penteado. Or-
ganizado por Vitor Moraes, 
mestre nacional de xadrez, o 
evento conta com a participa-
ção de alunos matriculados 
em colégios particulares e es-
colas públicas da cidade.

Segundo Moraes, o es-
porte, que levou por várias 
vezes Guarulhos a ter êxito 
em grandes torneios, vem 
ganhando notoriedade na 
cidade. “Na última etapa do 
torneio recebemos, em mé-
dia, 70 atletas competidores 

LUCY TAMBORINO - Com tradi-
ção na cidade, o Estrela de 
Guarulhos deve receber três 
novos reforços para o time 
de futsal e futebol feminino: 
Bianca Maria de Silva, 17, Be-
atriz Maria Gonzaga da Silva, 
19 e Ana Carolina Fernandes 
da Silva, 16. As adolescentes 
anteriormente concorreram a 
“Taça das Favelas” pelo proje-
to social “Entidade moleques 
bom de bola sai das drogas”.

“Foi um sonho realizado. 
Quando você tem um projeto 
social você quer ampliar hori-
zontes e essa foi uma oportu-
nidade maravilhosa. Sempre 
que eu tiver meninas num 
bom nível eu pretendo apre-
sentar para o time”, destacou 
Edison Thomaz Soares, 31, 
que é presidente da entidade. 

Bianca era capitã do time 
na Taça das Favelas e acredi-
ta que se tornou um exemplo 
para outras meninas do pro-
jeto. “A sensação de estar no 
time é sem explicação. Eu vou 
lutar para ser capitã aqui tam-
bém. Meu sonho é chegar ao 
futebol profissional”, conta. 

Para Rogério Marques, 

Colégio Marconi recebe 
etapa do campeonato 
pré-olímpico de xadrez

45, presidente do clube, esse 
é um momento importante 
para essa modalidade. “A mí-
dia está dando mais destaque, 
coisa que não acontecia antes. 
Hoje o futsal e o futebol femi-
nino estão sendo respeitados 
e as famílias estão apoiando 
mais também”, reflete. 

O Estrela de Guarulhos 
tem, entre seus objetivos, a in-

de diversos colégios da cida-
de. É uma grande realização 
perceber que o esporte está 
sendo levado a sério”, afirma. 

Com premiação do pri-
meiro ao quinto colocado, 
as categorias serão divididas 
desde sub 08 ao livre,  em 
um ritmo de jogo de 15 mi-
nutos K.O. em cinco rodadas. 
Vale destacar que maiores 
de 18 anos também podem 
participar na categoria livre, 
não havendo necessidade de 
estar vinculado a nenhuma 
instituição de ensino. 

Essa é a primeira vez que 
acontece um evento de xa-
drez desse porte na cidade de 
Guarulhos. 

FOTO: LUCY TAMBORINO

clusão das adolescentes nestas 
modalidades. Três equipem 
femininas devem disputar 
campeonatos, o futsal na ca-
tegoria sub 17 deve competir 
no dia 25 de agosto contra o 
Corinthians, pelo Campeona-
to Paulista de Futebol. Ainda 
sub 20 de futsal e o sub 17 
de futebol brigam pelo título 
também do Paulista.

Serviço:
Data: sábado (17), às 9h 
Local: Colégio Marconi - unidade Timóteo Penteado (Rua 
Domingos Magno, 168)
Inscrições: colégios e escolas interessadas devem fazer a 
inscrição pelo telefone: (11) 98408-8437. As vagas são li-
mitadas



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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