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Netflix anuncia início
das gravações da 5ª
temporada de ‘Lucifer’
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Com 218 fábricas,
estado lança ‘Rota
Cervejeira’ paulista

o jornal de Guarulhos
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Vereadores aprovam projeto de
anistia fiscal para guarulhenses
Por unanimidade, Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) foi aprovado em sessões extraordinárias realizadas ontem; proposta segue
agora para a sanção do prefeito Guti e permitirá descontos entre 20% e 100% para dívidas da população com a prefeitura e o Saae Pág. 4
FOTO: DIVULGAÇÃO/CCR NOVADUTRA
FOTO: CRIS BRIDA

Mais de 130 mil motoristas
burlaram pedágios das rodovias
que cortam Guarulhos neste ano
Pág. 5

Pág. 4

Assembleia Legislativa de São Paulo
aprova extinção da Dersa
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Cotações

Prefeitura suspende punições de
decreto regulamentador de
transporte por aplicativo até o dia 23

-0,14%
103.031
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-0,09%
R$ 4,09
Dólar

-0,35%
R$ 4,50
Euro
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Selic (ano)

R$ 998

Salário Mínimo

Número de mortes violentas no país
caiu 10% no ano passado
Pág. 6

Disque-Denúncia
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Os cursos oferecidos aqui são fruto de um estudo
que nos diz de quais profissionais o mercado está
precisando”, Guti, prefeito de Guarulhos
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RETRATO DO LEITOR
COLUNA LIVRE

Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha.
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!
FOTO: JUNIOR COSTA/@JNR_SCOSTA

HERMANO HENNING

Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

Escrevi aqui no começo
da semana que o comparecimento à convenção petista,
no domingo, havia deixado
uma certa decepção pelo
número de militantes que foi
eleger a vereadora Genilda
presidente do partido.
Dos vinte e cinco mil filiados, só dez por cento compareceram.
Só que, pensando bem,
dois mil e quinhentos convencionais é um número que
nenhum outro partido de
Guarulhos tem condições de
reunir para uma eleição como
aquela. O evento mostrou
que o PT é a sigla, de longe,
mais organizada e estruturada que se tem notícia por
aqui. E isso não é novidade.
No caso de Guarulhos, os
dezesseis anos que o partido
de Lula exerceu o poder na
Prefeitura e o apoio expressivo junto aos sindicatos, fizeram dele uma força que não
pode ser desprezada. Exatamente por isso considero a
convenção de domingo extremamente importante dentro do quadro político local.
Em termos de militância,
não tem para o MDB, PSDB,
DEM, e muito menos o partido do presidente Bolsonaro, o
PSL, que não tem nem ideia do
que pretende em Guarulhos.
Sem falar do PSB de Guti,
o prefeito, cuja linha em nível
estadual não tem nada a ver
com o que impera entre seus
filiados na cidade.
Em termos de Brasil, mais
ainda. Falo isso diante da desconfiança que o partido se

desidrate cada vez mais por
aqui. Há profunda diferença
ideológica entre Guti e as lideranças nacionais. Isso pode até
empurrar o prefeito para outra
agremiação na tentativa de se
reeleger.
Voltando ao PT, acho que
dificilmente terá a performance que teve no passado. Áureos tempos com os sindicatos
em pleno vapor, as centrais
sindicais com força total, e os
movimentos sociais trazendo
seu natural vigor para as ruas.
As verbas minguaram. Os sindicatos estão mais pobres, as
Centrais, também.
O PT que se prepare para
enfrentar os novos tempos.
Os sobreviventes
Na próxima quinta-feira
eles vão se reunir novamente. É
o pessoal que gosta de lembrar
aquela Guarulhos que ficou
para trás e que alguns conseguem trazer de volta nos agradáveis papos dos encontros no
restaurante Guaru-Center.
O restaurante é, por si, uma
bela lembrança.
Não é o primeiro, pois quando foi inaugurado existia o Recanto Amigo, no lugar onde
hoje está instalada a Universidade criada pelo Professor Veronezi. Sem falar no Roda Viva,
da Via Dutra, que costumava
dar de brinde um imenso pão
de semolina a quem enchesse
o tanque no posto.
Mas o Guaru-Center, na
entrada da cidade, é pioneiro.
E está pronto para receber os
sobreviventes para o jantar
de quinta.
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BAIRRO - Vista da região do Parque Cecap com suas áreas verdes contrastando com as construções do local

ACONTECE
iPhone 11: Apple lança três novos celulares; câmera tripla é destaque
A Apple apresentou ontem uma série de
novidades em evento realizado em sua sede na
Califórnia. O principal destaque, como era de se
esperar, ficou com a nova geração do iPhone.
São três novos aparelhos: o iPhone 11, o iPhone
11 Pro e o iPhone 11 Pro Max. Eles custarão respectivamente a partir de US$ 700, US$ 1.000 e
US$ 1.100 – os preços variam por conta do armazenamento. Em 2018, o iPhone mais barato
lançado, o iPhone XR, tinha preço de US$ 750.
Além disso, a empresa também anunciou
novos modelos de iPad e Apple Watch, bem

como detalhes para os serviços de games Apple
Arcade e de vídeo Apple TV+ – os dois últimos
chegam ao Brasil em setembro e novembro,
respectivamente, por R$ 10 por mês, confirmou
a assessoria da Apple ao Estado. Já os iPhones
“chegam ainda este ano ao Brasil”, mas sem
data de lançamento prevista, informou a Apple
à reportagem. Por enquanto, a Apple já cortou
até R$ 900 de modelos antigos do iPhone em
suas lojas oficiais no Brasil. Nos EUA, a pré-venda começa na sexta-feira, enquanto a venda
nas lojas se abre no dia 20 de setembro.

Ensino Integral: escolas interessadas em aderir ao programa têm até esta 6ª
As escolas estaduais de São Paulo interessadas
em aderir ao Programa de Ensino Integral (PEI) têm
prazo até esta sexta-feira (13). A expectativa da Secretaria Estadual da Educação é atender pelo menos 100 unidades escolares, que tenham, em média, 500 estudantes cada. Atualmente 417 escolas
da rede estadual já funcionam nesta modalidade.
Neste programa, os estudantes passam a

ter uma matriz curricular diferenciada que inclui
orientação de estudos, práticas experimentais,
tutoria personalizada com um professor, além
dos clubes juvenis, em que os alunos se auto-organizam de acordo com seus temas de interesse
como dança, xadrez, debates etc. A carga horária
é de até nove horas e meia – na rede regular a
jornada é de cinco horas e quinze minutos.

Inscrições para a palestra Direitos Humanos e Sustentabilidade estão abertas
A prefeitura, por meio da Escola Municipal de Administração Pública de Guarulhos
(Esap), está com inscrições abertas para o
terceiro encontro do 3º Ciclo de Palestras: Políticas Públicas e Direitos Humanos, que acontecerá no dia 8 de outubro, das 9h às 12h, no
auditório da Secretaria de Educação, com o
tema Direitos Humanos e Sustentabilidade.
A palestrante Nádia Pontes, jornalista correspondente da Deutsche Welle no Brasil e mestre
pelo Programa de Ciência Ambiental do Instituto

de Energia e Ambiente da USP, abordará sustentabilidade e direitos humanos. Já Indyamara Massaro
Machado, internacionalista, mestranda em Resolução de Conflitos, Paz e Desenvolvimento pela Universidade para a Paz, estabelecida em assembleia
pela ONU, trará para o encontro reflexões sobre
a perspectiva de gênero e o protagonismo juvenil
para mudanças estruturais pela aplicação de objetivos do desenvolvimento sustentável. Inscrições
e informações:http://portaleducacao.guarulhos.
sp.gov.br/esap/formulario/cadastro.php.
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Câmara aprova PL de anistia aos devedores
FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - Por unanimidade, a Câmara aprovou ontem
o projeto de lei de anistia fiscal
- o Programa de Parcelamento
Incentivado (PPI). A proposta
segue agora para a sanção do
prefeito Guti. Com a aprovação
de uma emenda modificativa,
o valor mínimo da parcela poderá ser de R$ 40.
O texto prevê que o cidadão
que tiver débito com a administração municipal ou com

o Serviço Autônomo de Água
e Esgoto (Saae) de Guarulhos
poderá pagar o valor sem os
juros e multa se for realizado
à vista ou com desconto de forma parcelada. Como este ano
ainda não se encerrou, as dívidas de 2019 não estão previstas
no projeto, somente a de anos
anteriores. Ainda diferente dos
PPIs anteriores, este possibilita
efetuar também o parcelamento dos honorários advocatícios

no mesmo número de parcelas
dos débitos.
A solicitação do programa
poderá ser realizada em uma
das unidades da Central de
Atendimento ao Cidadão (Fácil)
que funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto a unidade Bom Clima, que
atende nos mesmos dias com o
horário estendido até 20h, e aos
sábados das 8h às 13h.
A adesão será dividida em
três fases. Na primeira, que se
encerra no dia 22 de novembro,
haverá descontos que variam
de 100% para pagamento à vista até 20% para parcelamentos
em 120 vezes; a segunda etapa
que vai até o dia 20 de dezembro, proporciona reduções que
vão de 90% a 10%, e a terceira
e última fase, na qual o beneficiário poderá aderir até 31 de
janeiro, conta com deduções
de 80% a 5%, dependendo da
quantidade de parcelas.

Alunas do programa Bolsa Trabalho
auxiliam na manutenção de locais públicos
DA REDAÇÃO - As atividades dos
alunos do programa Bolsa Trabalho continuam a todo vapor.
Nesta edição, os 110 estudantes estão realizando serviços
de pequenos reparos e jardinagem em mais de dez locais
espalhados por toda cidade,
incluindo as regionais São
João e Cumbica, praça Oito de
Dezembro, Viveiro Cabuçu,
Cemitério da Vila Rio de Janeiro, hortos Água Azul e Bosque
Maia, Zoológico e nos CEUs
Pimentas, Paraíso/Alvorada,

Ponte Alta, Parque São Miguel
e Presidente Dutra.
No CEU Presidente Dutra,
sete alunas do curso de pequenos reparos são responsáveis,
até o mês de novembro, por
auxiliar na manutenção do
complexo, que engloba as escolas municipais Zélia Gattai e
Jorge Amado.
Entre os serviços realizados
pelas alunas alocadas no complexo CEU Presidente Dutra, o
que mais chama a atenção da
maioria é a pintura.
FOTO: SIDNEI BARROS

Prefeito visita curso de auxiliar de

Prefeitura suspende punições de decreto que
cozinha na praça Getúlio Vargas
regulamenta o transporte por aplicativo até o dia 23
O prefeito Guti, nos diz de quais profissionais
DA REDAÇÃO -

reunião
na noite de ontem, no Paço Municipal, o prefeito Guti estendeu
o prazo de suspenção da aplicação de multa para os motoristas
em desacordo com o decreto
regulamentador de transporte
por aplicativo. A medida deve
ser mantida até a segunda-feira
(23). O texto foi publicado em
março no Diário Oficial e as
multas, para quem está fora
das regras, seriam aplicadas a
partir da semana passada.
Isso aconteceu, de acordo
com o vereador líder do governo, Eduardo Carneiro, porque
as associações não entravam
em acordo. “Na realidade a
nossa conclusão é que não
há um consenso entre os vários representantes, cada um
está com um pensamento. Há
quem pedia suspensão, outros
a manutenção, nessa divergência é melhor que as associações
entreguem suas pautas de reinvindicações”, defendeu. O prazo para entrega do documento
se encerra na sexta-feira (13). O

FOTO: CRIS BRIDA

LUCY TAMBORINO - Após

Executivo deve então, junto a
uma equipe técnica, avaliar a
possibilidade de alterações na
semana seguinte.
Pontos como a exigência
de certidão negativa de débitos com a Fazenda Municipal
devem ser estudados, porém
Carneiro acredita que a medida
não é absurda. “Nós acabamos
de aprovar um Programa de
Parcelamento Incentivado e é
importante que os motoristas
estejam com as dívidas com o
munícipio em dia. Todo aquele quem tem débito com a cidade, se adere ao programa já
fica com o cadastro positivo.
Aceitar não pagar fica muito

ruim”, argumentou. Já quanto à
apólice de Seguro de Acidentes
Pessoais e Passageiros (APP) a
posição é diferente. “A parte do
seguro já está implícita nos próprios aplicativos”, declarou.
Ainda o vereador João Dárcio
(Podemos) destacou a relevância
da ocasião. “Importante essa reunião com o prefeito de maneira
que sejam atendidas as reinvindicações da categoria, bem como
dos vereadores que abraçaram a
causa, afim de que seja regulamentado de maneira uníssona
o transporte por aplicativo, trazendo segurança ao motorista e
principalmente a nós que somos
os usuários”, destacou.

acompanhado da secretária do
Trabalho, Telma Cardia, visitou
ontem a turma do curso de auxiliar de cozinha, oferecido gratuitamente pela Prefeitura de
Guarulhos em parceria com o
governo do estado de São Paulo. As aulas estão acontecendo
na Carreta Via Rápida, instalada na praça Getúlio Vargas.
No local, 60 pessoas estudam sobre manuseio e preparação dos alimentos, como
verificar se um alimento está
saudável e bom para consumo,
diversos tipos de receitas, além
de métodos para reciclagem de
óleo de cozinha.
“Os cursos oferecidos aqui
são fruto de um estudo que

o mercado está precisando,
ou seja, quais profissões terão
mais facilidade para conseguir
uma colocação no mercado de
trabalho”, disse Guti.
O prefeito aproveitou a
oportunidade para dar dicas de
novos empreendimentos que
estão chegando a Guarulhos,
nos quais os alunos podem buscar uma recolocação no mercado de trabalho na área estudada. “Estão chegando diversos
restaurantes na cidade, além
dos hotéis que já existem aqui e
que já deixaram claro para nós
que auxiliares de cozinha qualificados estão muito difíceis de
encontrar, então vocês têm uma
ótima chance”, disse.
FOTO: MARCIO LINO
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Mais de 130 mil motoristas burlaram pedágios
das rodovias que cortam Guarulhos neste ano
Um total
de 133.662 motoristas já burlaram os pedágios das rodovias que cortam Guarulhos
neste ano. Os dados foram
obtidos, com exclusividade
pela Folha Metropolitana,
junto às concessionárias que
administram as vias.
A rodovia Presidente
Dutra é a via que registrou
o maior número dessas
ocorrências. Entre janeiro
e julho deste ano, aconteceram 102.097 evasões nas
praças de pedágio localizadas na região do Alto Tietê (Arujá e Guararema). O
número superou o mesmo
período do ano passado,
quando foram contabilizadas 101.902 evasões.
Já na Ayrton Senna foram contabilizados, no
mesmo período, 28.060 caLUCY TAMBORINO -

sos de evasão de pedágio,
contra 29.293 ocorrências
no ano anterior. Ainda na
Fernão Dias, de janeiro a
abril deste ano foram somadas 3.505 evasões aos
pedágios. A Arteris Fernão
Dias, não informou o número de casos neste período em 2018, mas no ano
todo afirmou que ocorreu
cerca de 35 mil episódios.
Para lidar com essa problemática, na segunda-feira
(09), uma operação contra
evasão de pedágio foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com
participação da Agência
Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) e apoio
da CCR NovaDutra. Ao
todo foi flagrado um total
de 14 veículos (entre veículo de passeio, caminhão

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

e moto) com histórico de
evasão de pedágios na via
Dutra. Em um dos casos,
um ônibus intermunicipal
tinha um total de 687 evasões e uma dívida acumulada de R$ 4,3 mil.

De acordo com o Código
de Trânsito Brasileiro esta
é uma infração considerada
grave. A multa para esses casos é de R$ 195,27, além de
cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

5

Aumento nos casos de
sarampo alerta para o
reaparecimento da caxumba
LUCY TAMBORINO - O aumento
no número de casos de sarampo em todo o país traz um alerta para o retorno de outras doenças, dentre elas a caxumba.
Segundo a Secretaria de Saúde,
o último registro da doença se
deu em 2017 quando foram registrados quatro surtos, que, de
acordo com a pasta, é a situação
de dois casos ou mais em um
determinado local. Em 2016 foram contabilizados 65 surtos e
um ano antes cinco surtos.
Mesmo sem registros nos
últimos dois anos na cidade,
a enfermidade causa preocupação já que a vacina é a
mesma do sarampo - que registrou até o último balanço,
na quinta-feira (05), 83 casos.
A cobertura vacinal deste ano
da SCR – vacina que engloba
a proteção contra o sarampo,
caxumba e rubéola, é de 92,
48%, inferior ao ano passado
quando foi de 95,34%.
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Extinção da Dersa é aprovada na Assembleia de SP
FOTO: JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA

DA REDAÇÃO - A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp)
aprovou ontem a extinção da
empresa
Desenvolvimento
Rodoviário S/A, a Dersa. O
placar foi de 64 a 15, com duas
abstenções. Segundo o texto aprovado pelos deputados
estaduais, o governo de João

Doria fica autorizado a realizar a dissolução, a liquidação
e a extinção da empresa, que
é responsável por desenvolver
projetos de rodovias e outras
infraestruturas em transporte.
A proposta de extinção foi
apresentada após a empresa
se tornar foco de denúncias de

corrupção. Além disso, a estatal
conta com um prejuízo acumulado de R$ 405,4 milhões,
apesar de um lucro de R$ 29,3
milhões no ano passado (que
resultou de alienação de imóveis), segundo ofício enviado
por Doria à Assembleia. O governo diz que as atividades
de orçar, contratar e vistoriar
obras de infraestrutura, hoje realizadas pela empresa, devem
ser assumidas pela administração direta, “sem prejuízo à continuidade do serviço público”.
A Dersa completa 50 anos
de existência em 2019 - ela
foi criada em 1969 para a
construção da Rodovia dos
Imigrantes e, desde então, já
executou 16 grandes obras,
como as rodovias Ayrton
Senna e Bandeirantes.

Número de mortes violentas no país caiu 10,43% de 2017 para 2018
DA REDAÇÃO - O Brasil registrou

57.341 mortes violentas intencionais em 2018, redução de
10,43% em relação ao ano anterior, quando o número chegou a 64.021. Os dados fazem
parte do Anuário Brasileiro
de Segurança Pública 2019,
divulgado ontem pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública. O total de 2018 é o menor
desde 2013 (55.847 casos).
A taxa de homicídios para
cada grupo de 100 mil habitantes chegou a 27,5 no país
em 2018, enquanto em 2017
era de 30,8 – uma redução
de 10,8%. No recorte por unidades federativas, as maio-

res taxas estão em Roraima
(66,6), no Amapá (57,9), no
Rio Grande do Norte (55,4)
e no Pará (54,6). Já as menores foram registradas em São
Paulo (9,5), Santa Catarina
(13,3), Minas Gerais (15,4) e
no Distrito Federal (16,6).
O estudo associa a taxa
de homicídios em Roraima
e no Amapá à atuação de
facções criminosas nessas
regiões. No caso do Amapá,
o anuário destaca o cenário
como “ainda mais dramático”. Os dados mostram que a
taxa de mortes violentas por
100 mil habitantes cresceu
1.10% em sete anos.

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juíza manda governo de SP devolver
apostilas recolhidas por ordem de Doria
DA REDAÇÃO - O Tribunal
de Justiça do Estado de
São Paulo concedeu liminar anulando o ato
do governador João Doria que recolheu apostilas da rede pública
estadual. Segundo a
decisão, o governo tem
48 horas para devolver
as apostilas. Na ocasião
do recolhimento, o governador
considerou
que o material didático,
destinado aos alunos do
8º ano do ensino fundamental, fazia apologia
ao que chama de ‘ideologia de gênero’.
“Diante do exposto,
defiro a medida liminar requerida para determinar a suspensão
do recolhimento das
apostilas do programa
‘SP Faz Escola’ destinadas aos alunos do 8º
ano do ensino fundamental da rede pública estadual, material
relativo ao terceiro bimestre do ano letivo de
2019”, escreve a juíza
Paula Fernandes Souza
Vasconcelos Navarro.
“Determino,
ainda, que as apostilas já
recolhidas não sejam
descartadas ou destruídas, bem como sejam
devolvidas aos estudantes que tiveram o material recolhido, no prazo
de 48 horas, de modo

que possam ser utilizadas pelos professores
que delas necessitarem,
sob pena de multa a
ser fixada em caso de
descumprimento da ordem”, continua a nota.
A ação contra o recolhimento é de um grupo de professores de
universidades públicas
paulistas. Os professores são das Universidades de São Paulo (USP),
Estadual de Campinas
(Unicamp), Federal do
ABC (UFABC), Federal
de São Paulo (Unifesp),
Federal de São Carlos
(UFSCar) e do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). Eles afirmam
que a retirada da apostila foi um ato de “censura” e argumentam
que o material apresenta diferentes formas de
expressão da sexualidade humana.
No último dia 3,
Doria escreveu em seu
perfil no Twitter que o
governo havia sido alertado sobre um “um erro
inaceitável no material
escolar dos alunos do 8º
ano da rede estadual” e
pediu apuração sobre os
responsáveis pela apostila. “Não concordamos
e nem aceitamos apologia à ideologia de gênero”, declarou, na rede
social, o governador.

Mais de 21 mil bilhetes com QR Code são vendidos na 1ª semana de teste

FOTO: DIVULGAÇÃO/STM

Na primeira semana de testes em estações da
CPTM e do Metrô, o bilhete
unitário com QR Code tem
tido boa aceitação entre os passageiros. De terça-feira (03) até
as 16h45 desta terça-feira (10),
já foram vendidos 21.847 bilhetes com QR Code, um tipo
de código de barras. Desse total, 91% foram comprados em
bilheterias, 6,1% em máquinas
DA REDAÇÃO -

de autoatendimento e 3% no
aplicativo VouD.
Para facilitar a vida de quem
quer comprar pelo app, mas
sem gastar com pacote de dados, um serviço de navegação
gratuita no VouD, para todas as
operadoras de telefonia celular,
deve ser disponibilizado aos
passageiros em cerca de 20 dias.
Sete estações, quatro da
CPTM e três do Metrô, partici-

pam do teste, que será feito durante 45 dias. As estações com
leitores de QR Code nas catracas são: na CPTM: Autódromo
(Linha 9-Esmeralda), Tamanduateí (Linha 10-Turquesa),
Dom Bosco (Linha 11-Coral) e
Aeroporto-Guarulhos (Linha
13-Jade); no Metrô: São Judas
(Linha 1-Azul), Paraíso (linha
1-Azul e 2-Verde) e Pedro II (Linha 3-Vermelha).

www.fmetropolitana.com.br

Mourão: ‘Dois primeiros anos de
governo são para reequilibrar crise fiscal’
DA REDAÇÃO - O presidente
da República em exercício,
Hamilton Mourão, afirmou
ontem que os dois primeiros
anos do governo Jair Bolsonaro servirão para “reorganizar a crise fiscal”. Ele admitiu
que, apesar de não haver previsão de contingenciamento
em 2020, o orçamento do
próximo ano ainda não será
suficiente para destravar projetos do Executivo.

“A ideia é que ano que
vem não terá contingenciamento, porque o financeiro
vai acompanhar a dotação.
Essa é a previsão do Ministério da Economia. Nós
vamos ter menos recursos,
mas a gente já sabe que desde o começo vai ter aquele
recurso”, disse. Questionado
se recursos serão suficientes
para destravar projetos de
pastas como o Ministério da
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FOTO: ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Defesa, Mourão negou. “Não
vai ser o suficiente”, avaliou.
“A gente sabe que esses
dois primeiros anos do governo são para reorganizar
a crise fiscal que o país passa. Essa crise tem características muito claras, porque
nós temos uma quantidade
de despesa obrigatória muito grande. E a gente tem
que tentar reverter isso aí”,
acrescentou.

Bolsonaro apresenta melhora, mas não tem previsão de alta
DA REDAÇÃO - O presidente Jair Bolsonaro apresenta “contínua melhora de seu estado de saúde”, mas não há previsão de alta, segundo boletim médico divulgado ontem pelo Hospital Vila Nova Star. Bolsonaro deu entrada no hospital, localizado na zona sul da capital paulista, na noite do último sábado (7)
para ser submetido a uma cirurgia para tratamento de hérnia incisional na região do abdome. Essa é a quarta cirurgia a qual Bolsonaro é submetido desde
que foi esfaqueado em um ato de campanha eleitoral em setembro de 2018.
De acordo com o boletim, na manhã de hoje, Bolsonaro tomou banho de chuveiro e estava prevista uma caminhada pelos corredores do hospital. Ele
dormiu bem, acordou disposto e não tem sinais de febre 48 horas após a cirurgia. Bolsonaro segue se alimentando com uma dieta líquida, com água, chá,
gelatina e caldo ralo. Estão sendo administradas medidas de prevenção à trombose venosa, com uso de meia elástica e medicamentos anticoagulantes.

lavrasimoveis@yahoo.com.br
IMÓVEIS RESIDENCIAIS

CHÁCARAS

C A S A BOM
TÉRR
E A L AV
R A S , ao
Terreno
5 x
CHÁCARA JD.
EM MORRO
GRANDE
/ NAZARÉ
TSÍTIO
E R R EEM
N O CRIBERÃO
I D A D E S DE
O B ECIMA
R A N A/, ESCRIIMÓVEIS
RESIDENCIAIS
CASA SOBRE
CASA CONDOMÍNIO GIRASSOBRADO
STA INÊS
/ JD BELA
VISTA,
APTO
CLIMA,
próximo
Hospital– Bom
NAZARÉ
40 – Quarto, Sala, Cozinha, Banheiro, La - - Escritura – 6.600 m² – 100 metros do As - TURA 05 x 30 = 150 m² - R$ 130 mil
SOL, LAVRAS - ESCRITURA ( Aceita Financia- vanderia
ESCRITURA
(ACEITA
FINANCIAMENTO)
Clima, 75 +m²2- comados
ESCRITURA
(aceita
financiamento)
PAULISTA
–
5.000
m²
Casa
com
3 Quartos, Sala,
nos
Fundos
–
ÓTIMA
falto
Casa
com
Quarto,
Sala,
CZ,
Banhei
APTO DUPLEX BOM CLIMA, 98 m² ESCRITU-

mento e FGTS ) próximo ao ponto final de ônibus -2
RA (FINANCIA) 03 Dormitórios, Piso Laminado, Sala,
quartos,Cozinha,
Suíte, Sala
Cozinha,com
Lavanderia,
BanheiSacada,
2 Banheiros
Box, lavanderia,
ros, G -Garagem
valor R$coberta,
135 MILElevador – De R$ 280 MIL
Terraço,
APTO VALE VERDE, 63 m² ( 7° ANDAR) CASA TERRÉA,
JD BELA
VISTA, ESCRITURA
ESCRITURA
(aceita
financiamento)
02 Dormitó-rios,
Terreno
7Porcelanato,
x 20, 02 DORM,
01 SUÍTE,com
SALA,
CZ,
Piso
Sala,
Cozinha
armários
LV, 3 BANHEIROS, 3 VAGAS - R$ 250 MIL (Ótima
e
aquecedor,
Banheiro
com
Box,
lavanderia,
Localização)
Garagem, Elevador Lazer completo com Quadra,
Piscina
e criança)
playground,
APTO (adulto
NOVO COND.
VALE
VERDE, Salão
JARDIMde
festas, Churrasqueira
- Valor(FINANCIA)
R$ 240 MIL02 DorTESTAE,
63 m² - ESCRITURA
mitórios,
Piso Laminado,
Sala, Sacada,
com
APTO DUPLEX
BOM CLIMA,
98 m²Cozinha
- ESCRITUaquecedor, Banheiro com Box, lavanderia, Garagem,
RA
(aceita
financiamento)
03
Dormitórios,
Piso
Elevador, Piscina (Adulto e Infantil) Churrasqueira,
Laminado,
Sala,02Cozinha
armários,Portaria
2 BanheiSalão
de Festa,
Quadras,com
Playground,
24
ros –com
Box,
lavanderia, Garagem Coberta,
HRS
De R$
230 MIL
Elevador - Valor R$ 260 MIL
APTO GOPOUVA
(prox. á Av.- Terreno
Emilio Ribas)
CASINHA
PQ PRIMAVERA
5,5 x- Área
32 –
ESCRITURA
(FINANCIA)
- 01 Dormitório,
Útil
50 m²Cozinha,
Quarto,
Banheiro,R$
80
MIL
Sala, Cozinha com armários , Banheiro com Box, Sem
Garagem
- Valor
160 MIL- Terreno 9,5 x 21 –
CASINHA
JD R$
MAMÃE
Quarto, Cozinha, Banheiro, nos fundos
APTOS
COND. PHENIX 5, VILA RIO - ESCRITUR$
160 MIL
RA (FINANCIA) Área Útil 70 m² - 02 Dormitórios, Sala,
Cozinha
Planejada,
Banheiro,50
lavanderia,
Elevador,
APTO PQ
PRIMAVERA,
m² - 02 G,
Dormitórios,
Salão
Festa, Salão
de Jogos, Academia,
Sala, de
Cozinha
com armários,
Banheiro Playgroucom Box,
nd,
Elevador,Garagem,
Portaria 24HRS
- Valor
R$ 200R$MIL
lavanderia,
Elevador
- Valor
128 MIL

03 Dormitórios, Piso
Laminado,
LOCALIZAÇÃO
- R$
125 MILSala, Cozinha com
armários, Banheiro com Box, lavanderia, Garagem,
Elevador
C A S A T- Valor
E R R ER$
A 270
J D MIL
F O R TA L E Z A , (Próximo ao Ponto Final do Micro ónibus) Ter APTO
COND.
HAWAI
(prox.
Carrefour)
- Área
reno - 05 x 25 – 2 Quartos,aoSala,
Cozinha,
Útil 55 m² ESCRITURA
- 02 DormitóBanheiros,
G – ÓTIMA(FINANCIA)
LOCALIZAÇÃO
- R$
rios,MIL
Sala, Cozinha, Lavanderia, Banheiro com Box,
85
Elevador, Garagem - Valor R$ 175 MIL
C A S A T E R R E A J D M U N I R A , Terreno JD -ADRIANA,
Terreno
134 m² –
05CASA
x 25TÉRREA
= 125 m²
Quarto, Sala,
Cozinha,
2 Quartos, Lavanderia,
Sala, Cozinha,2Banheiro,
Lavanderia,
Banheiro,
vagas– ÓTIMA
LO - 3
vagas + 2 comados
CALIZAÇÃO
- R$ nos
130 Fundos
MIL – ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$ 180 MIL
C A S A EDIFICIO
T E R R E A J D TGUARULHOS,
R A N Q U I L I D AJardim
DE APTO
Terreno
10 x 40 NOVA
= 400 m² - ESCRITURA
Itapuã, 55 m² -Rua
Escritura
(FINANCIA)
Dona(Aceita
Dica Financiamento)
- Casa com 502
Dormitórios,
Sala,Sala
Cozinha
com armários,
Banheiro
quartos,
Suíte,
Cozinha,
3 Banheiros,
Box, –lavanderia,
Garagem - Valor -R$R$180
MIL
5com
vagas
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
490
MIL
3 CASAS para RENDA PQ. SANTOS DUMONT
- CESCRITURA,
A S A S O B ROPORTUNIDADE
E C A S A C O N-Terreno
D . G I R5AxS25,
quartosPORTUGAL
Sala Cozinha
S1°O LCasa:
, JD 2NOVO
- 2Lavanderia
DORM,
banheiro,
2° BANHEIRO
Casa: quarto Sala
Lavande
SALA,
CZ,
COMCozinha
BOX, LV,
G,
ria banheiro,
3° Casa:QUADRA,
quarto Sala
Cozinha
SALÃO
DE FESTA,
PORT
24
HRS
- R$ 100
MIL (Ótima
Lavanderia
banheiro,
Sem Localização)
garagem, Ótima
Localização - Valor R$ 170 MIL

Terreno
05 x para
25 – 2Cavalos,
Quartos, Suíte,
Sala,
Sacada
ro,
3 Baias
plator,
riozinho
Cozinha,
2 Banheiros,
Churrasqueira,
nos
fundos
– Ótima Lavanderia,
Localização
- R$ 100
2 vagas
– ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$ 280 MIL
mil
.
SOBRADO JD. IRENE, Terreno 06 x 20 – 3
C H A C Suíte,
Á R A –Sala,
TA Sacada
PERA G
R A N D E3 Banhei- ESQuartos,
Cozinha,
CRITURA – 27.000 m², água e luz, 800 me ros,
Lavanderia,
2
vagas
–
ÓTIMA
LOCALIZAÇÃO
tros do Asfalto, Valor R$ 110 MIL
– aceita apto de menor valor, R$ 280 MIL
S Í T I O EMOBILADO
M M O R R OVILA
G RCAIÇARA,
ANDE / NA
ZAKITNET
PRAIA
RGRANDE,
É – 2 ALQUEIRES
(54
mil
m²) –ESCRITURA
2 km do
EM
FRENTE
AO
MAR,
Asfalto – Escritura, Casa com 02 Quartos,
(ACEITA
30 m² de
- Banheiro
com
Sala,
CZ,FIANCIAMENTO)
Banheiro + (Casa
Caseiro)
box, Garagem
- Valor R$
120 MILcom 160 m²)
Campo
de Futebol,
(Galpão
Trifásico
Ótima
Localização
R$ 400
mil
3 CASAS–NO
QUINTAL
/ JARDIM- BELA
VISTA
–- Aceita
permuta
Imóvel
menor valor.
ESCRITURA
Bom de
para
CONSTRUTOR,
Terreno
10 x 27 , 1° CASA 3 quartos sala cozinha banheiro
lavanderia,
2° CASA quarto sala cozinha lavandeTERRENOS
ria banheiro, 3° CASA quarto sala cozinha lavanderia
Valor 250 Mil DA
T Ebanheiro
R R E N O, Ótima
G O Plocalização
O U VA , TRAVESSA
ÁV. MÃE DOS HOMENS 220 m², VALOR R$
120 mil
CHALÉS

T E R R E N O J A R D I M M A M Ã E (ESCRITUVENDO
CHALE
EM CONDOMÍNIO
DA
RA)
PROX.
AO DEPOSITO
CEARÁ,VALE
05 x 25
-CAPELA
R$ 180 Chale
MIL grande possui deck com churrasqueira, Entrada toda de vidro, 2 dormitórios, Sala,
CHÁCARAS
TERRENO RURAL,
de 800 m²BAIRRO
pomar de TANQUE
frutas,Lago
SOBRADO COND. JATOBÁ, JD SÃO JOAO - CozinhaTerreno
- R$ 45tamanhos,
mil
SÍTIO EM (ACEITA
MORRO FIANCIAMENTO)
GRANDE / NAZARÉ
- GRANDE
APTO PADRE
CENTROBENTO,
– PROX.JDATranquilidade,
PÇA GETÚLIO48VARAPTO
m² - ESCRITURA
de pesca, 1.000
piscinasm²diversos
campo de
2 DORM,
– 5.000 COM
m² – BOX,
100 metros
do As GAS
- ESCRITURA
(ACEITA
FINANCIAMENTO)
02 Dormitórios
com
armários,
Sala, CozinhaÁrea
com ESCRITURA
futebol, trilha para automotores, Playground.
SALA, CZ, BANHEIRO
LV, G,CHURRAT E R R E N OnaJ DEstrada
A N Ç Ade
LCA
(ESCRITURA)
- Casa com 3 Quartos, 1 Suíte, Sala,
Útil
50 m² - Banheiro
1 Dormitório
com
armários,
Sala,Garagem
(piso de falto
armários,
com
Box,
lavanderia,
Localizado
Nazaré,
Próximo á
QUEIRA
INDIVIDUAL SALÃO
DE FESTA,
QUADRA,
x 25,Soberana
rua asfaltada
-130
BOM
PARA CONS 3 Banheiros,
Piscina,,
2 Tanques
de 10
madeira)
com
Armários,
coberta -Cozinha
Valor R$
135
MIL Banheiro com Box, CZ,
Cidade
Valor
Mil
PORT
24
HRS
R$
270
MIL
(Ótima
Localização)
Pesca, Campo de Futebol – Ótima Locali - TRUTOR, VALOR R$ 170 mil
lavanderia, Elevador, G coberta – R$ 200 MIL
zação - R$ 200 mil .

Cozinha,
e TA
Água
T E R R E NBanheiro,
O – J D Luz
FOR
L E Zencanada,
A , 05 x Poço
25
Campo de
Futebol
– Próximo
= Artesiano,
125 m² - Piscina,
ESCRITURA,
Valor
- R$
85 MIL ao
Pier da represa de Nazaré, Ótima Localização - R$
parte
T310
E Rmil
R E.Naceita
O Cveiculo
I D A D Ecomo
SOB
E R AdeN pagamento
A - rua
asfaltada, 05 x 40 = 200 m² R$ 90 MIL
SÍTIO MORRO GD - Guarulhos / Nazaré - 2
ALQUEIRES ( 54 mil m² ) ESCRITURA, 2 km do
Asfalto,
Casa com 02 Quartos, Sala, CZ, Banheiro +
ALUGUEL
(Casa de Caseiro) Campo de Futebol, (Galpão com
A
P TO
C O N D . Ótima
VA L ELocalização
D O S P ÁR$
S S450
R O Smil –
160
m²) Trifásico
TESTAE – 02 Quartos com armários, Sala,
Cozinha comTERRENOS
armários, Garagem, Lazer
Completo,
24 FORTALEZA
HRS - SÓ R$
1.150,00
TERRENOPort.
JARDIM
(ESCRITURA)
(incluso
condomínio)
PROX. AO
PONTO FINAL DO MICRO- ÔNIBUS,
05 x 25 - R$ 90 MIL
A P TO C O N D . N O VA G U A R U L H O S – JD
ITAPUÃ – 02 QTOS,
SALA, COZ COM ARA ALUGUEL
MÁRIOS, LV, BANHEIRO COM BOX, PORT.
CASA
JD
MAMÃE
–
2 Quartos,
2 Suítes,
Sala,
24 HRS - SÓ R$ 900,00
(incluso
condomí
Cozinha, lavanderia, 3 Banheiros, Sem Garagem nio)
SÓ R$ 900,00
C a s a J a r d i m M o n t e C a r m e l o , Quarto,
CASA JDe Banheiro,
MAMÃE – sem
3 Quartos,
Sala
grande,
Cozinha
G, (nos
Fundos)
Cozinha,
Valor
R$ lavanderia,
600,00 2 Banheiros, Sem Garagem SÓ R$ 1.000,00
Casa (independente) Jardim Pinhal,
CASA JDSala,
PRES.
DUTRALavanderia,
– Quarto, Sala,
Quartos,
Cozinha,
Ba Cozinha,2lavanderia,
SemR$
Garagem
- SÓ
nheiro,
GaragensBanheiro,
cobertas,
1.200,00
R$
550,00
(incluso IPTU)
CASA JD BOM CLIMA – Quarto, Sala, Cozinha,
S a l ã o C o m e r c i a l , Av. Brigadeiro Faria
lavanderia,
Banheiro,
Sem Garagem
- SÓ
Lima,
180 m²,
2 Banheiros,
Ecritório
- VaR$
600,00
lor R$ 3.000,00
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UNIÃO DOS APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS DE GUARULHOS
FUNDADA EM 09/JUL/85, ATÉ A CONQUISTA
DA VERDADEIRA JUSTIÇA SOCIAL

Sede - Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 517
Vila Pedro Moreira - CEP 07020-001 - Guarulhos - SP
Fone.: (11) 2087-7788

Benefícios Oferecidos aos Nossos Associados
Desconto em mensalidades das Faculdades (UNG, FIG e
Universidade Brasil); Descontos em Especialidades
Médicas; Descontos em Laboratórios; Descontos
exclusivos com Drogaria São Paulo e Pacheco e programas
especiais para associados em todas as unidades; Eventos
– Baile, viagens nacionais, internacionais, passeios

Desconto especial
no Plano de Saúde
Hospital Bom Clima
Clínico Geral
(3 meses de carência)
Quarta-feira a partir das
13h30
Atendimento: Marcar a
data com antecedência

Assistência Jurídica
Segunda a sexta-feira das
9h às 16h
Informações e assistência
sobre aposentadoria,
revisão de salário, etc.
Dr. Obede/Dr.Flavio

Casseg Seguros
Segunda à sexta-feira das
9h às 16h30
Isabella para Sócios e
Não Sócios

Atividades
Ginástica em Grupo
Quarta-feira das 14h50 às 16h20
Pilates
Terça-feira das 14h às 15h, 15h às
16h e Quinta-feira das 14h às 15h
Dança de Salão
Quinta-feira das 15h às 16h30

Viagens – Pacotes Turismo
Descontos e preços
especiais
Consultar roteiros e
valores no Depto. Social
Para Sócios e Não Sócios

Ginecologista
(3 meses de carência)
Segunda-feira da 2ª e 4ª
semana do mês a partir
das 14hs
Atendimento: Marcar a
data com antecedência

Atendimento Psicológico
(3 meses de carência)
Terça e quinta-feira a partir
das 13h. Atendimento com
hora marcada (Lista de
espera) Consultas para
Sócios e Não Sócios

PONTO
DE VISTA
VERA GOMES
coordenadora
do Procon
Guarulhos

Procon Guarulhos
comemora o aniversário
do Código de Proteção
e Defesa do Consumidor
Considerado uma das melhores
legislações do mundo, o Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (lei federal 8.078/90) completa 29 anos trazendo aos brasileiros a garantia de sua defesa. O
código deve ser visto na construção de uma sociedade mais justa,
ética e equilibrada na luta pela
proteção dos direitos coletivos e
difusos de todos os consumido-

O código deve ser visto na
construção de uma sociedade
mais justa, ética e equilibrada
res. As empresas e prestadores de
serviços que não se adequarem à
lei e à obrigatoriedade de manter

em seu estabelecimento o exemplar à disposição do consumidor,
em local de fácil acesso, sofrerão
as penalidades previstas na lei
12.291/10.
Com o rigor da lei, um fator de
extrema importância tem sido a
educação e conscientização para
o consumo. Para muitos, falar em
defesa do consumidor ainda causa
estranheza e incompreensão, pois
ainda desconhecem seus direitos
e, mesmo quando os sabem, limitam as suas reivindicações, preferindo “deixar pra lá” ao invés de
exigir o seu cumprimento.
A partir do momento em que
o consumidor conhece seus direitos, passa a comparar preços
e qualidade, confere a data de
fabricação e a validade do produto, exige e guarda notas fiscais e
certificados de garantia. Quando
reclama e reivindica, ele está buscando uma melhor qualidade de
vida para si e consequentemente
para os outros.
Para mim, o código surgiu
como uma nova esperança, na luta
por um mundo mais justo e equilibrado trazendo o poder de fiscalização para os órgãos de defesa.
Com ele, podemos multar e exigir
o comparecimento nas audiências
conciliatórias, fazendo cumprir o
que determina a legislação.

Massoterapia
Massagem e Ventosa
Segunda, quarta e
sexta-feira das 8h às 12h
e das 14h às 16h
Atendimento com hora
marcada

Dentista
(3 meses de carência)
Segunda, quarta e sexta-feira
das 8h às 12h
Terça e quinta-feira das 8h às
12h e 14h às 16h
Atendimento com hora
marcada
*Consulta para Sócios e Não
Sócios (alguns procedimentos são
pagos a parte, mas com desconto)

Salão de Beleza

(Gratuito 1 vez por mês)
Segunda a sexta-feira das
9h30 às 16h30
Corte de cabelo grátis,
outros procedimentos
consultar valores.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ASSOCIAR-SE
APOSENTADOS E PENSIONISTAS:
RG, CPF, COMPROVANTE DE ENDEREÇO
Nº DO BENEFÍCIO DO INSS 1% DE DESCONTO EM FOLHA
NÃO APOSENTADOS, ACIMA DE 50 ANOS:
RG, CPF, COMPROVANTE DE ENDEREÇO VALOR R$ 15,00 MENSAIS

Roberval Trajano Barros Cavalcante
Presidente
Gestão 2018 a 2023

ANOTE
A edição desta sexta-feira (13) do Cine
Cultura apresenta o longa-metragem Nise:
O Coração da Loucura, às 20h, no Cineclube
do Adamastor Centro. A entrada é gratuita e
a classificação, livre. Sob direção de Roberto
Berliner, o filme foi lançado em 2016 e conta
com Glória Pires, Fabrício Boliveira e Simone
Mazzer no elenco. A obra reúne um conjunto de
dramas baseados na vida real da psiquiatra Nise
da Silveira, que rejeita a terapia de eletrochoque
para tratar seus pacientes esquizofrênicos e os
encoraja a criar arte. Ao voltar a trabalhar em
um hospital psiquiátrico no subúrbio do Rio de
Janeiro após sair da prisão, a doutora Nise da
Silveira (Gloria Pires) propõe uma nova forma
de tratamento aos pacientes que sofrem da
esquizofrenia, eliminando o eletrochoque e a
lobotomia.

A partir desta quarta-feira (11) três
importantes ruas da Vila Silveira, na região
do Picanço, terão mudança no sentido de
circulação, passando de mão dupla para única
para dar mais fluidez ao trânsito nas imediações
da avenida Doutor Timóteo Penteado. A
Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria
de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), vai
mudar para mão única a rua Domingos Magno
no trecho compreendido entre as ruas Soldado
João Batista dos Reis e Madame Curie. A rua
Silvio Maia, outro importante acesso à região
norte da cidade, passará, na mesma data, de
mão dupla para única no trecho entre as ruas
Maria Aparecida e Madame Curie. Na mesma
ocasião, a rua Soldado João Espinardi, também
na Vila Silveira, vira mão única no trecho entre
as ruas Madame Curie e Maria Aparecida.

A prefeitura distribui nesta sexta-feira (13),
das 9h30 às 11h30, senhas para o mutirão do
Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)
e Bolsa Família no CEU Jardim Cumbica. As
senhas são limitadas. O mutirão, promovido pela
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência
Social, será realizado no dia 21 (sábado), a
partir das 9h. A ação visa ainda a informar e
orientar a população sobre outros programas,
como Carteira do Idoso, Tarifa Social de Energia
Elétrica e BPC/Loas (Benefício da Prestação
Continuada/Lei Orgânica da Assistência Social).

O programa Ilumina Guarulhos da prefeitura
continua a todo vapor. Na próxima sexta-feira (13)
será entregue a modernização da iluminação da
quadra da avenida Armando Bei, em Bonsucesso.
Além disso, será entregue também a 2ª fase da
iluminação do entorno da comunidade Tijuco Preto
e finalizadas as instalações no Jardim Marilena.
Com a utilização das lâmpadas de LED, a Prefeitura
economiza mais de 50% dos valores gastos com
energia, além de resultar em ganhos significativos
de desempenho na reprodução de cores, vida útil e
resistência a vandalismo.

www.fmetropolitana.com.br

Cultura Geek deverá reunir mais de
16 mil pessoas no Adamastor Centro
FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - Música, arte,
cultura, games, RPG, cosplay, K-pop, arte e cultura
em um evento que reúne
mais de 16 mil fãs da cultura
Geek. Nos dias 14 e 15 de setembro, sábado e domingo, a
partir das 11h, o Adamastor
Centro será palco do Anime
Guarulhos Festival 2019. O
evento tem entrada gratuita
e seus organizadores solici-

tam a doação de 1kg de alimento não perecível, itens
que serão doados para o projeto Entre Nessa Onda.
Os ilustradores Felipe Watanabe, Lucas Ribeiro e Murilo Araújo e escritores como
Wagner Mota são alguns dos
nomes já confirmados nesta
edição. Prata da casa, a guarulhense Marjorie Yamada,
prêmio revelação da última

CIDADE
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Moradores do Paraventi realizam 3ª corrida de carrinho de rolimã

edição do troféu HQ Mix,
também é presença confirmada. Em meio a importantes
nomes, o Anime Guarulhos
Festival2019 espera a participação de mais de 50 artistasda cidade e de outras regiões,
que vão mostrar trabalhos ligados às artes gráficas, como
desenhos, livros e esculturas.
E a grandeza do evento
não para por aí. No segmento dublagem, o Anime Festival apresenta artistas de peso
como Gilberto Baroli, profissional com mais de 50 anos de
carreira e responsável por dar
voz a personagens como Papai
Smurf, Dodoria (Dragon Ball
Z) e a personagens do seriado
Jaspion como Zamurai, Gasami1, Aigaman e Silk. Orlando
Viggiani marca presença com
sua voz imortalizada no personagem Martin McFly em De
Volta para o Futuro.

MAYARA NASCIMENTO - Para relembrar os velhos tempos de
diversão, os moradores do Jardim Paraventi organizaram a
3ª Festa do Rolimã, que aconteceu no domingo (08). A avenida Avelino Alves Machado foi
fechada para carros, e os participantes puderam usar carrinhos de rolimã e curtir um
domingo de alegria em família.
A festa contou com 215 pessoas, entre crianças e adultos.
A equipe organizadora, formada por oito pessoas, ficou
responsável pela confecção dos
carrinhos feitos de madeira. O
evento é anual e acontece sempre em setembro. “O objetivo

é mostrar para as crianças as
nossas brincadeiras de antigamente e tirar elas da internet.
Elas ficam muito tempo no
computador e dentro de casa.
Precisam se divertir de outras
formas”, contou Elaine Araújo,
uma das organizadoras.
Além da corrida, os visitantes puderam aproveitar
barracas de algodão-doce e
cachorro-quente, brincadeiras
infantis, churrasco e pintura
facial. O evento contou com
patrocínio e doação de moradores e amigos. Ao final da
festa, as famílias levaram um
copo personalizado e as crianças ganham saquinho de doce.
FOTO: DIVULGAÇÃO

PRECISA-SE
COSTUREIRA/GUARULHOS
PARA TRABALHAR COM CAMISETAS
EMPRESA LOCALIZADA EM GUARULHOS
EXPERIÊNCIA COM AS MÁQUINAS OVERLOQUE ,
GALONEIRA OU PONTO CORRENTE PARA
EMPRESA DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS .

BENEFÍCIOS: CAFÉ DA MANHÃ, CAFÉ DA
TARDE, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE
TRANSPORTE , CONVÊNIO MÉDICO,
CONVÊNIO ODONTOLOGICO E PREMIAÇÃO
POR PRODUÇÃO.

VAGAS APENAS P/ COSTUREIRAS
HORÁRIO DE TRABALHO:
SEG Á SAB – 6H ÀS 14H (CAFÉ DA MANHÃ + BENEFICÍOS)
SEG A SAB – 14H ÀS 22H (CAFÉ DA TARDE + BENEFICÍOS)
INTERESSADOS LIGAR NO RH :
(FALAR COM JÉSSICA)
(11) 2229 1241 /
(11) 9 7450 3971

Favor entrar em contato somente
de 2ªa 6ª das 9hr as 18hr
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Gravações da 5ª temporada
de ‘Lucifer’ já começaram
DA REDAÇÃO - A Netflix anunciou que a quinta e última
temporada de Lucifer entrou
em produção no último sábado (7), com uma foto de Tom
Ellis e o restante do elenco
reunido durante uma leitura
coletiva de roteiro.
A série foi transmitida pela
Fox até 2018, quando a emissora decidiu cancelar série
após a terceira temporada. No
mesmo ano, a atração foi res-

gatada pela Netflix. A quarta
temporada já está disponível
no streaming. Já a quinta temporada ainda não tem data de
estreia, mas terá seis episódios
a mais que o normal, totalizando 16 episódios.
A série se desenvolve ao
redor de Lucifer Morningstar,
que está entediado e infeliz
como o Senhor do Inferno.
Ele renuncia seu trono e abandona seu reinado para tirar

férias em Los Angeles, onde
dá início a uma casa noturna
com a ajuda de sua aliada demoníaca chamada Mazikeen.
Depois que uma celebridade
a quem Lucifer ajudou a alcançar a fama é assassinada,
ele se envolve com a polícia
de Los Angeles, onde começa
a ajudar a Detetive Chloe Decker a resolver casos de homicídio e encontrar os responsáveis para que possa “puni-los”.

PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS
PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS

www.coquetel.com.br
Em (?): exausto
(pop.)
Ingrediente do
"cupcake" (Cul.)
Furadeira
(?): é
usada em
metais

© Revistas COQUETEL

Flor-símbolo da
Holanda (pl.)
Ferramenta do
afiador de facas

(?) cuff,
moderno
modelo de
brinco

Que se
estende
até o
calcanhar

Ivan Lessa,
jornalista
e cronista
paulistano

Promovem cursos de
Sede do aprimoragoverno mento proargentino fissional

Setores
da escola
de samba
Peça
móvel
do sino
Veste de
indianas
Tecido
felpudo
de lã

Título
nobre de
Isaac
Newton

Acaloradas; inflamadas
Acessório
para guardar bolsas
de mercado

Tempero
da pipoca
Cosmético
dos cílios

Base da
relação
conjugal
perfeita

FOTO: DIVULGAÇÃO

Marca do
sistema
de castas
hindu

Palmeira de
vassouras
Descrente
em Deus
Cultivo
agrícola
de subsistência
A 8ª letra
grega
"Terra", em
"geologia"

Líder da
oposição
aos jacobinos (Hist.)

Tubo cirúrgico para
escoar
líquidos

Regime
Adicional
de Serviço
(sigla)

Instalação
como a
Central
do Brasil

Barcos
atracados em
marinas
Aparelho
como o
Nintendo
Corretivo
do solo
Preparo do
tabuleiro
para bolos

Cortar
galho de
planta
Augusto (?),
dramaturgo
Rita (?),
cantora

Colocar
Inicia o
diálogo
telefônico

Cidade
francesa
Time do
RJ (fut.)

(?) na Rua,
grupo
teatral
carioca
Seres;
criaturas
(?) Oliveira, atriz de
"A Dona do Pedaço"
Nativos do país
dos fiordes
34

Solução

SAGITÁRIO: As grandes reflexões podem fazer você ir
além daquilo que esperava neste momento da sua vida.
Pensamentos ruins podem trazer alguns problemas.

CÂNCER: O que vem acontecendo dentro da sua família
neste momento será fundamental para você seguir em
frente.

CAPRICÓRNIO: Suas prioridades ficarão concentradas
em demasia no seu trabalho, afastando as possibilidades
emocionais.

LEÃO: As coisas das quais você pode valorizar tranquilamente se encontram no campo da moral. Tende a
melhorar sua reputação com as pessoas mais próximas.

AQUÁRIO: Você irá identificar todas as possibilidades
que existem no ambiente familiar. O planeta Marte irá
trazer uma grande possibilidade de superar problemas.

VIRGEM: Tudo tende a ficar dentro da melhor forma possível onde você teria uma grande chance de demonstrar
todas as suas virtudes.

PEIXES: Eventuais movimentos tendem a lhe causar
problemas de ordem bem mais complicada. Tende a agir
com atos de deselegância nesta sua atual jornada.

A

GÊMEOS: Em Marte você tende a receber muitas coisas
para lhe auxiliar neste momento tão marcante para você.
Caso venha a mexer o seu corpo poderá ir mais além.

P

ESCORPIÃO: A sua percepção ficará um pouco mais
conturbada nesta fase da sua vida e sendo assim poderá
ter senso crítico.

I C A
L A S
S S
S A CO
I R I
R O ÇA
S Õ
D AD E
R A S
E
D
N I CE
O A L
T A
T E S
E S ES

TOURO: Tenha todas as suas coisas muito bem organizadas, para agir sem indiferença. Agir de forma mais firme
é o que te fará muito bem neste dia.

A T
A
E L
X A
A R
L
T A
A L
D
A M
S
B
L A
E N
E GU

LIBRA: Você pode vir a demonstrar alguns elementos
emocionais mais conturbados com toda essa agitação.
Pode vir a ter problemas ante aquilo tudo que você fala.

T
E U M
A L O
R I
P U
T A
S A
T
R
E
I G U
M E
E O G
L
A
P R
O
A D E
L A
O R U

ÁRIES: Notará que há muitas mudanças no modo como
as coisas vem acontecendo na sua vida, precisará ter um
pouco mais de foco.

P N
B A D
S A
T R
B A E
A C
A M O
D E S
R
V I D
C A
A N
U N T
P A O
N

HORÓSCOPO

3/ear. 4/nice — teta. 5/ariri. 6/danton. 10/pneumática.

BANCO

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro
www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de
jornal impresso
da cidade leem a

TURISMO

www.fmetropolitana.com.br
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Estado de São Paulo lança Rota Cervejeira
FOTO: DIVULGAÇÃO

Região; Sorocaba; Serra da
Mantiqueira e Ribeirão Preto.
No total, há 218 fábricas de cervejas no Estado, que já está em
2º lugar no Ranking do Brasil
em número de cervejarias.
Além do lançamento da

rota, o estande paulista chama
atenção para outros destinos
turísticos de São Paulo, como
os Parques Temáticos e das Cavernas do Vale do Ribeira.
O Mondial de la Biere – Festival Internacional de Cervejas

é aberto ao público e atrai em
média 45 mil pessoas entre
visitantes e turistas. Também
reúne manifestações artísticas,
musicais, opções gastronômicas aliadas à temática de cervejas artesanais e premium.
FOTO: DIVULGAÇÃO/TURISMO

DA REDAÇÃO - Os turistas têm
mais um incentivo para viajar
pelo Estado de São Paulo, com
o lançamento da Rota Cervejeira paulista. O lançamento
e a divulgação dos destinos
que contemplam esta rota
ocorreram no Mondial de la

Biere – Festival Internacional
de Cervejas, realizado desde
quarta-feira (04) até domingo
(08), no Píer Mauá, na cidade
do Rio de Janeiro.
O Estado de São Paulo já
tem cinco Rotas Cervejeiras:
capital e região; Campinas e

CLASSIFICADOS
EMPREGO

IMÓVEIS

Contrata-se

Vende-se

PROFESSORES

COTA CONTEMPLADA
Crédito Imobiliario R$ 400
Mil , Quero R$ 48 Mil +
Divida (11) 94372-6658
TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há
apenas 2 km da praça
8 de dezembro. peq.
entr. e mensais de R$
720,00 Últimas unid.
não percam. F:49694226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
VDO. APTO.
Trav Timóteo penteado - R$
145.000 1 - dorm., sala,
coz., lav, 1 vaga, quintal
A/C - financiamento/ Fgts.
F.: 94766-8524

Estamos
selecionando
Professores na área
de Pedagogia,
Língua Portuguesa
e Matemática com
experiência.
Enviar CV para
coliseuobjetivo@
gmail.com
(colocar a
disciplina no
campo assunto).
Colégio Coliseu

COSTUREIRA
Preciso de uma pessoa c/
conhecimento em corte
costura reg. de Cumbica
F.:)99690-4938 whats.
TELEMARKETING
Admite se Moças C/
Experiência em Vendas.
Que more em Guarulhos
Contato F.: (11) 930016474
AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO
Residir próximo Vila
Galvão - Guarulhos.
Curriculum para dmpabril@
gmail.com.
ADMITE -SE
Conhecimento em sistema
e Rotina de escritório
formação Superior ou
cursando Av. Julio Prestes,
99 Torres de Tibagi

VENDO OU PASSO O
PONTO
Linda loja em ótima
localidade não vou levar
nada fica tudo pronta pra
quem assumir a loja
Motivo estou me
Mudando para o interior e
vendendo tudo ótima
oportunidade de negócio
pronta para entrar e já
fatura - Tel:(11)98762-8973 kauana ou
(11)98437-7401 Zeziel
Av Dr Renato de Andrade
Maia 692 Pq Renato Maia

VENDO APTO.
no Parque Cecap.
Oportunidade. R$ 200
mil Fs.: 94013-7411 /
99506-9537
APTO. PRÓX SHOPP. INT.
Minha casa Minha Vida.1
ou 2 dorms. c/ sacada.
Sonha com a casa própria
? esta na hora de realizar
! a partir de 149 Mil. Use
seu FGTS. 97179-4295 c/
Meireles.
APTO. VL. FÁTIMA
2 Dorms, sl,coz,área
de serv, wc, gar., lazer
completo R$ 215.000 F.:
94758-6566.
VENDE TERRENO
c/ 2 Casas Jd. Carmela
Ótima localização
R$150.000 AC. Entrada /
carro/parcelas F.: 947586566.
TERRENO 10 X 25
Presidente Dutra, ou ½
Lote, Escrit., Ótimo Loc..
3 côm. fds., 235 Mil. F.:
98204-3992
VENDO URGENTE APTO.
Av. Papa J. Paulo, lado
trevo 110 Mil, quitado ou 55
+ parc. F.: 98204-3992
APTO. CECAP
220 Mil, Sobrado próx. Bom
Clima 3 dps., 270 Mil. Ac.
financ. F.: 98919-5686.

APTO. V. FÁTIMA
2 Dorms, sala,coz, area
de serv, wc, gar., lazer
completo R$1.200 COND
INCLUSO . F.: 94758-6566
LOJA DE CONVENIENCIA
c/ instalações em posto de
gasolina ótima localização
Tel : 94758-6566

NEGÓCIOS
Oportunidade
COMPRA/VENDA

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

PUBLICIDADE LEGAL

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

Relax
ACESSE O SITE

Bruna 20 anos Paranaense
tel. 2382 2002 /

94474-1019

www.elasmassagens.com.br

EXTRAVIO

MASSAGEM TERAPÊUTICA
E Sensual F: 2422-1986/
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer R. Diogo
Farias 230 Centro Gru.
2408-8532/ 94133-9823
ESPAÇO MASTER
As melhores e + belas
massagistas a sua espera.
Aproveite Promoção de
Inauguração 24856374/93358-0823

ANUNCIE AQUI
97380-7685

VEÍCULOS

ANUNCIE AQUI 97380-7685

Autos
FIESTA CLASS 2008
4 Portas, completo , R$
11.900,00. F.: 94805-7644

SERVIÇOS

Aluga-se

Recados

CASA JD PARAISO
Independente, 1 dorm., gar.
p/ 2 autos R$ 950,00. F:
97272-7232 whats

EVANGÉLICO
da CCB 42 A., procura uma
companheira 96210-0486
c/ Davi.

PUBLICIDADE LEGAL
EXTRAVIO

Mercado Iporanga LTDA - ME
(CNPJ 05.203.829/0001-05)
Declaramos o extravio do equipamento ECF modelo 7000IE V
1.6, fabricação 2002254, nº de
ordem 02, no dia 09/09/2019.

Comunico o extravio dos equipamentos ECF da
empresa RODRIGO DE FREITAS DELGADO,
CNPJ:
06.042.917/0001-35,
I.E.
336.845.704.112 endereço Av. José Miguel
Ackel, nº 2075, Pq. Industrial, Guarulhos – SP.
Maquinas ECF- 103276734, Marca - ZPM
modelo ZPM/2EFC LOGGER versão - 03.04.00,
classe - ECF-IF, nº de fabricação - ZP
030811259. ECF – 105244651, marca - ELGIN,
modelo - K, versão - 01.00.05, Classe - ECF-IF,
nº de fabricação 51100000000005746. ECF –
105749958, marca - ELGIN, modelo - K, versão 01.00.05, classe -ECF-IF, nº de fabricação
EL051200000000010842. ECF – 105970417,
marca – ELGIN, modelo – K, versão – 01.00.05,
classe
ECF-IF,
nº
de
fabricação
EL051200000000010842.
Formato Transportes Ltda.

CNPJ nº 13.727.240/0001-34 - NIRE nº 35225786345
Memorial Descrito - Armazém Geral
A sociedade empresária Formato Transportes Ltda., registrada na Junta Comercial
do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35225786345, inscrita no CNPJ
nº 13.727.240/0001-34, localizada no endereço Rua Rio Grande do Piauí, 130,
Cidade Aracília, Guarulhos-SP, CEP 07250-250, Descreve sua atividade de
Armazenamento de Mercadorias da seguinte forma: Capital: R$ 200.000,00
(duzentos mil reais). Capacidade: A área de armazenagem do galpão 1 é de 2.500
m² (dois mil e quinhentos metros quadrados) e do galpão 2 é de 2.800 m² (dois mil
e oitocentos metros quadrados). Comodidade: A unidade armazenadora
apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e
funcional, com condições de uso imediato. 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
profissional no laudo técnico. Natureza e Discriminação das Mercadorias:
Serão recebidos para armazenamentos mercadorias gerais embaladas, nacionais
e ou nacionalizadas, inclusive produtos químicos. Após assinado o termo de
responsabilidade desta unidade armazenadora, a sociedade se comprometerá a
obter junto aos órgãos responsáveis as autorizações necessárias para tais
armazenamentos. Descrição Minuciosa dos Equipamentos do Armazém:
As mercadorias a serem acondicionas no armazém são paletizadas. Constarão no
armazém os seguintes equipamentos: 10 paleteiras manuais com capacidade de
1 tonelada; 3 empilhadeiras a gás capacidade de 2,5 toneladas. Operações e
Serviços a que se Propõe: A Formato Transportes Ltda. tem como objetivo a
prestação de serviços de armazém geral para guarda e conservação de
mercadorias em geral pertencentes a terceiros, compreendendo a carga e
descarga de mercadorias bem como a movimentação interna. 10 de maio de
2019. Formato Transportes Ltda.: Luis Felipe Machado - Sócio Diretor. JUCESP nº
470.649/19-7 em 03/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ANUNCIE AQUI 97380-7685
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