
Quinta-feira, 12 de setembro de 2019 Ano 48 Nº 553

o jornal de Guarulhos

Va1

jornalfolhametro folhametropolitanagru 99643-2765 Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Cotações Selic (ano)
6% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

O mais importante para nós é que o 
jovem saia daqui com um norte para o 
futuro dele”, Guti, prefeito de GuarulhosBovespa
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Bolsonaro descarta recriação 
da CPMF e aumento de tributos
Presidente afirmou, em mensagem no Twitter, que não haverá novo imposto ou qualquer aumento na proposta do governo de mudança na arrecadação; 
ele repercutiu, ainda, a exoneração de Marcos Cintra, que defendia a criação de um novo tributo sobre movimentações financeiras Pág. 7
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‘Abigail e a Cidade 
Proibida’ estreia hoje 
nos cinemas do país
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Vereadores devem votar hoje plano de 
carreira da Guarda Civil Municipal 
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Senado iniciará votação da reforma da 
Previdência no próximo dia 24
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Primeiro dia da 
‘Feira do Estudante’ 

atrai jovens da cidade
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Esse assunto de metrô em 
Guarulhos é velho, mas pra co-
mentar aqui é sempre atual por-
que traz atrás dele várias saca-
nagens. Acho que, a principal é 
aquela que mostra a cara de pau 
dos políticos e suas promessas.

Tenho um amigo aqui de 
Guarulhos que não cansa de 
dizer que “todo político é men-
tiroso”. Completa afirmando 
que “uns mentem mais que os 
outros, mas basicamente, esta 
é uma característica da classe”. 
Não me arrisco a tanto, mas que 
há um pouco de verdade nisso 
não tem dúvida.

Isso aí me vem à lembran-
ça porque essa história do 
metrô voltou.

Voltou com uma foto de gen-
te de Guarulhos distribuída nas 
redes sociais, nos corredores do 
Palácio dos Bandeirantes, acom-
panhada de mais uma dessas 
promessas que estamos cansa-
dos de ouvir: O metrô vem aí!

Quem está garantindo desta 
vez é o governador João Doria.

Ele não aparece na foto, mas 
lá está um de seus assessores 
acompanhado dos políticos. Po-
líticos de Guarulhos alinhados 
com Doria que esperam rece-
ber dele um bom empurrão na 
campanha para a eleição ano 
que vem. Os celulares da bolha 
receberam a propaganda pelo 
serviço de WhatsApp.

Mas, será que o apoio do 
governador é assim tão im-
portante?

Não sei, mas a julgar pelas 
promessas não cumpridas, 
tenho minhas dúvidas. Em lu-
gar do discurso, seria melhor 
ele aparecer com decisões, 

não é mesmo?
Quais?
Primeiro: Liberar rapida-

mente a ordem para este 
metrô ser iniciado. O povo 
de Guarulhos só vai acredi-
tar nele se puder enxergar as 
máquinas funcionando.

Segundo: Resolver logo o 
problema do Rodoanel Norte 
que está com suas obras para-
das e abandonadas. As invasões 
ali já começaram e, daqui a pou-
co vão se tornar irreversíveis.

Fora isso tem muito mais. 
A questão de fundo é lem-
brar que Guarulhos existe.

Guaru News
A manchete do jornal que 

antecedeu esta Folha Metropoli-
tana nos anos 70 e 80 do século 
passado chamava atenção: “O 
Metrô para Guarulhos será Ofi-
cial em 20 Dias”. Foi na edição 
de uma sexta-feira, dia 12 de ju-
lho de 1.974. São 45 anos!

Vou além.
Ao lado de uma nota que 

chamava atenção para os aci-
dentes na rodovia Presidente 
Dutra, com apenas duas vias, 
e a foto em preto e branco de 
um caminhão tombado com as 
rodas para o alto, o jornal então 
dirigido por Sylvio de Souza Pi-
nheiro, festejava a boa nova:

-- Em Brasília, o prefeito Mi-
guel Colassuonno, em encontro 
mantido com o ministro Dir-
ceu Nogueira, dos Transportes, 
anunciou que a Linha Norte do 
Metrô paulista deverá sair de 
acordo com os estudos que es-
tão sendo feitos e a solução será 
em 20 dias.

Promessa velha, hein?

RETICÊNCIAS

PEDRO NOTARO 
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900

José Carlos Maruoka - provável can-
didato ao Legislativo - está atuando 
como arauto da prefeiturável Fran 
Corrêa (PSDB). Alguns mestres da ir-
mandade afirmam que irão ouvir to-
dos os prefeituráveis...

Sentido!
Com a junção do PHS com o Pode-

mos, o vereador João Dárcio e o secre-
tário Americano (Governo) ficaram no 
mesmo partido. Indagado (ou instiga-
do?) quem seria o cacique do partido, 
JD, militar do Exército, usou a máxima: 
“Antiguidade é patente”...

Drible
O secretário Americano (Governo) 

foi hábil e antecipou a reunião com 
vereadores e motoristas de aplicati-
vos. A marcada para hoje, 11h, na Casa 
Branca, iria se transformar em concen-
tração de motoristas insatisfeitos…

Bafafá!
Além de empoderadas na política, 

a mulheres estão ficando irritadas. As 
vereadoras Carol Ribeiro (MDB) e San-
dra Gileno (PSL) entraram em rota de 
colisão com a advogada Márcia Tas-
chetti, ativista e provável candidata à 
Câmara. Se bloquearam nas redes so-
ciais. O plenário deverá ser pequeno 
para as três…

Comigo, não!
Foi o deputado estadual pedetista 

Márcio Nakashima que reagiu indigna-
do à filiação - pela internet - do ex-de-
putado estadual petista Auriel Brito ao 
PDT. Eis porque a direção do partido 
emitiu nota oficial que Auriel não terá 
legenda para tentar ser vereador…

Sem chance!
No embalo da rejeição a Auriel Bri-

to, o presidente do PTB, Wagner Frei-
tas, afirma que também foi procurado 
pelo ex-deputado petista. WF afirma 
que seu partido não dará legenda 
para Auriel ser candidato a vereador 
em 2020…

Na lata!
Indagada (ou instigada?) se Auriel 

Brito seria bem-vindo de volta ao PT, a 
presidente, vereadora Genilda Bernar-
des, foi ,digamos, objetiva: “Não!”...

Influentes
Médico e maçom, o ex-vereador 
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Câmara deve votar hoje plano de carreira da GCM
LUCY TAMBORINO - Os vereado-
res devem votar hoje uma de-
manda antiga da Guarda Civil 
Municipal (GCM): o projeto 
de lei que reestrutura o plano 
de cargos e salários. Se apro-
vada, a proposta passará por 
uma segunda votação e, após 
isso, seguirá para sanção do 
prefeito Guti.

“A expectativa é voltar 
hoje sem dúvidas, existem al-
gumas controvérsias de dois 
artigos de poder de fiscaliza-
ção, mas como não chegamos 
a um consenso a gente resol-
veu não votar na terça-feira”, 
afirmou o líder do governo, 
Eduardo Carneiro (PSB).  

De acordo com ele ain-
da haverá reuniões e alguns 
parlamentares indicam que 
devem apresentar emendas, 
porém ele acredita que a cor-
poração deve ter sim poder 
de fiscalização, como está no 
projeto original. 

Entre as propostas pre-
vistas no texto ainda está au-
mento salarial de mais de R$ 
1 mil para o nível hierárqui-
co mais alto (inspetor chefe 
– grau H) e R$ 51,21 para os 
profissionais de 2ª classe grau 
A. O salário inicial da corpo-
ração é pouco mais de R$ 2 
mil e pode ultrapassar R$ 8 
mil para classe, nível e catego-

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: KARINA YAMADA

Guti participa de evento sobre 
aviação no Aeroporto de Cumbica

CEI da GRU Airport recebe representantes da Cetesb

ria mais alta, com a aprovação 
da propositura. 

A progressão e promoção 
poderá se dar de duas manei-
ras. Na vertical, o GCM sairá da 
categoria em que se encontra 
para a imediatamente superior. 
Já na horizontal, o profissional 
sairá do grau para o imediata-
mente posterior, do mesmo ní-
vel e categoria. É necessário ter 
dois anos efetivos na categoria 
no primeiro caso, e no segun-
do o mesmo tempo, só que em 
exercício no mesmo grau. Ou-
tras exigências são necessárias 
na progressão, como horas em 
cursos de aperfeiçoamentos re-
lacionadas à área de atuação. 

FINANCIAMENTO SEM
 BUROCRACIA DIRETO COM

O PROPRIETÁRIO

PISCINA PRAIA COM BORDA INFINITA
PISCINA OLÍMPICA
SAUNA
CANTINHO DA PIZZA

OFURÔ
CAMPO DE FUTEBOL
QUIOSQUE COM CHURRASQUEIRA

LAGO PARA PESCA
REDÁRIO
PLAYGROUNG

AGENDE SUA VISITA!

1194767-0611 RECANTO BELA VISTA CHALES
CHALES_BELAVISTA_

VEJA MAIS FOTOS EM NOSSAS REDES SOCIAIS

DA REDAÇÃO - A Comissão Espe-
cial de Investigação (CEI) que 
avalia possíveis irregularidades 
cometidas pela GRU Airport 
na administração do aeroporto 
internacional realizou na terça-
-feira (10) reunião ordinária, 
com a participação de represen-

DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
participou ontem, no GRU 
Airport – Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo, em 
Cumbica, do Ibas – Inter-
national Brazil Air Show, 
principal evento da aviação 
que reúne players do setor 
aeroespacial e especialistas 
nacionais e internacionais. 

Primeiro evento brasi-
leiro voltado à indústria 
aeroespacial internacional 
e à infraestrutura aeropor-
tuária, o IBAS se destina a 
debater o desenvolvimen-

Outro projeto que consta 
na Ordem do Dia é a lei, de 
autoria da prefeitura, que pre-
vê a compensação de créditos 
tributários e não tributários de 

Guarulhos com o Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto (Saae). 
De acordo com Carneiro, a pre-
feitura deve cerca de R$ 800 
milhões para autarquia.

tantes da Companhia Ambien-
tal do Estado de São Paulo-Ce-
tesb para saber se o consórcio 
possui licença de impacto am-
biental do órgão para operar.

Mayla Fukushima, gerente 
da companhia, explicou que 
a GRU Airport está dentro da 

legalidade do ponto de vista 
ambiental. “A concessionária 
está regular, solicitou a reno-
vação de sua licença em 2016 
e desde então tem atendido a 
solicitações e apresentado rela-
tórios que temos pedido para 
o novo licenciamento, que não 
tem um prazo para ser dado”, 
explicou. Os vereadores da CEI 
questionaram os convidados 
sobre possíveis multas. Meron 
Petro Jazac, assistente execu-
tivo da Diretoria de Avaliação 
do Impacto Ambiental da Ce-
tesb, informou que não houve 
aplicação de multas, reiterando 
que a empresa tem cumprido 
os prazos e ações estabelecidas.

to do setor, que represen-
ta 1,4% do PIB nacional, 
cerca de R$ 25 bilhões, de 
acordo com informações 
da Associação Internacio-
nal de Transportes Aére-
os (IATA). “Estamos hon-
rados em sediar um dos 
maiores eventos do setor 
no GRU Airport. Iniciati-
vas importantes como essa 
contribuem para o desen-
volvimento da aviação”, 
enfatizou Gustavo Figuei-
redo, presidente do GRU 
Airport.
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DA REDAÇÃO - Balanço infor-
mando a inscrição de 402 
projetos para a Semana do 
Conhecimento 2019, divul-
gado pela Prefeitura nesta 
segunda-feira (9), revela uma 
contínua trajetória de cres-
cimento do evento realizado 
para fomentar a ciência, a tec-
nologia, a inovação e o empre-
endedorismo em Guarulhos.

Organizada pela secre-
taria de Desenvolvimen-
to Científico, Econômico, 
Tecnológico e de Inovação 
(SDCETI), a Semana do Co-
nhecimento recebeu 201 
inscrições em 2017 e 341 
em 2018, registrando, neste 
período, crescimento supe-
rior a 70%. Para 2019, con-
siderando que a quantidade 
de trabalhos submetidos já 
supera a do ano passado e 
as inscrições para três ativi-
dades seguem abertas até 16 
de setembro, o crescimento 
deverá ser ainda maior.

Inscritos para a Semana do Conhecimento 
2019 já superam os do ano passado

A ação da SDCETI mo-
biliza universitários, em-
preendedores, estudantes 
do ensino médio e infantil, 
professores, pesquisadores e 
lideranças acadêmicas, pro-
movendo interação entre di-
versas áreas do conhecimen-
to. Instituições de ensino, 
associações e entidades de 
classe também participam 
ativamente da organização. 
O evento conta com quatro 
atividades principais: a Feira 
de Ciências e de Engenharia 
de Guarulhos (Feceg), que já 
está com as inscrições encer-
radas; a Semana Municipal 
de Ciência e Tecnologia (Se-
mcitec); a Mostra de Econo-
mia Criativa; e a ExpoCria-
tividade. As inscrições para 
essas três últimas podem ser 
feitas pelo site https://sema-
nadoconhecimento.guaru-
lhos.sp.gov.br/2019 https://
semanadoconhecimento.
guarulhos.sp.gov.br/2019.

Com muita informação, primeiro dia da 
Feira do Estudante atrai jovens da cidade
MAYARA NASCIMENTO - Decidir 
qual graduação cursar ou qual 
carreira seguir não é uma ta-
refa fácil. Pensando em ajudar 
os jovens, pela nona vez entrou 
em ação a Feira do Estudante 
de Guarulhos, que acontece no 
Adamastor Centro. No primei-
ro dia, o evento recebeu diver-
sos jovens e contou com a pre-
sença do prefeito Guti.

“O jovem muitas vezes 
não tem noção do que quer 
para o futuro por não conhe-
cer as possibilidades. Essa fei-
ra busca trazer esse leque de 
oportunidades, para ele se in-
formar melhor e para que ele 
consiga entender o papel que 
vai desenvolver no futuro. O 
mais importante para nós é 
que o jovem saia daqui com 
um norte para o futuro dele”, 
comentou Guti.

Além de palestras, oficinas, 
dicas de empreendedorismo, 

brincadeiras e estandes de fa-
culdades de Guarulhos e região, 
a feira também oferece teste vo-
cacional e cadastro para vagas 
de estágio. “Eu pretendo fazer 
Letras, mas vim aqui porque é 
interessante, tem várias facul-
dades mostrando seus cursos e 
oferecendo prêmios. Ainda não 
sei em qual instituição irei cur-
sar, então o evento está me aju-
dando a decidir”, contou Nata-
lia Silva Monteiro, de 20 anos. 

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

A feira atraiu não só jovens que 
pretendem entrar na faculdade, 
como também pessoas que es-
tão cursando graduação, já que 
entre os 60 parceiros estavam 
estandes de intercâmbio e de 
escolas de idiomas. 

O evento acontece das 8h 
às 22h e vai até hoje. A feira é 
realizada no Adamastor Cen-
tro (avenida Monteiro Lobato, 
734 – Macedo) e tem entrada 
gratuita.
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DA REDAÇÃO - Guarulhos re-
cebeu ontem o infectologista 
da Divisão de Imunização do 
Centro de Vigilância Epide-
miológica do Estado de São 
Paulo e do Instituto Emílio 
Ribas, Eder Gati. Ele foi con-
vidado pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde para ministrar 
a palestra “Sarampo: manejo 
clínico, vacinação e orienta-
ção aos profissionais de saú-
de”, evento que reuniu cerca 
de 200 pessoas, entre médi-
cos e enfermeiros da rede pú-
blica e privada do município e 
também de algumas cidades 
da região do Alto Tietê, no Te-
atro Padre Bento (Gopoúva).

O infectologista também 
traçou um panorama da evo-
lução do sarampo no estado 
de São Paulo, no Brasil e no 
mundo. Segundo o especialis-
ta, o país sofre uma pressão 
externa, o que favoreceu a 
reintrodução do vírus no ter-
ritório nacional, uma vez que 

Infectologista do Emílio Ribas faz 
palestra sobre sarampo em Guarulhos

em 2018 a Europa registrou 
84.462 casos, sendo que no 
primeiro semestre deste ano 
foram cerca de 90 mil, além 
da Ucrânia, que teve 84 mil 
no mesmo período.

Enquanto isso, o Brasil re-
gistrou dez casos de sarampo 
no período de 2001 a 2005, 
56 casos em 2006 (no estado 
da Bahia), nenhum registro 
entre 2007 e 2009, 114 nos 
anos de 2010 a 2012, 1.310 
entre 2013 a 2015 e aproxi-
madamente 10 mil casos no 
ano passado, sendo 9.700 no 
Amazonas. Neste ano, dos 
2.753 casos confirmados até 
o dia 31 de agosto, 98,3% es-
tão concentrados no estado 
de São Paulo, onde já foram 
registrados 2.708 infectados.

Desde 2001 o município 
não tinha registro de saram-
po, o que voltou a ocorrer 
somente neste ano, quando a 
cidade confirmou 83 casos até 
o dia 5 de setembro.

Vendas:www.ticket360.com.br

Flash Back
Revival 70 80 90

DJ MUTLEYDJ eduDJ bam bam

djs tocando as melhores

12outubro
a partir das 21h

SÁBADO

festaflashrevival

Apoio:

VENDA VENDA VENDA
APTO – PROX SHOPPING 

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

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

- DE ENTRADA MAIS 
PARCELAS DE R$ 1.600,00

APTO – PROX. 

CARREFOUR – R$ 170.000 

(VAG0) REF.0

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, ELEVADOR

A/C – FINANC/FGTS

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

SACADA, GARAGEM, COM 
PALNEJADOS

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL I –

 R$ 270.000 – REF 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 2 VAGAS A/C – 

FINANC/FGTS

APTO -  JD SANTA MENA – 

R$ 165.000 – REF.04

1 DORMT, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

APTO – VILA AUGUSTA – 

R$ 265.000 – REF. 04

3 – DORMTS, SALA AMPLA, 

COZ, 1 VAGA COB

COM (75 MTS).

A/C – FINAC /FGTS

APTO – JD TRANQUILIDADE 

– R$ 175.000 (VAGO)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO – TRAV.

 ALAMEDA YAYA 

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA - R$1.250 – 

COND + IPTU – INCLUSO

APTO – VILA ROSALIA –
 R$ 290.000 - 

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

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

GALPÃO – 

COMERCIAL – 

RUA NOSSA SENHORA MÃE 

DOS HOMENS- 250 MTS, 

6 VAGAS, COM MEZANINO

R$ 5.000,00

APTO – GOPOUVA –

 R$ 195.000 (REF 02)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COM 

ARAMRIOS PALNEJADOS

A/C – FINSC/FGTS

CASA TERREA 

CONTINENTAL III 

1 DORMT, SALA, COZ

R$ 600.00

LOCAÇÃO

Com extinção da Dersa, trecho Norte do Rodoanel ficará sob 
responsabilidade da Secretaria de Transportes e Logística

LUCY TAMBORINO - Com a ex-
tinção da Desenvolvimento 
Rodoviário S/A (Dersa), apro-
vada nesta terça-feira (10) na 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo (Alesp), as obras 
remanescentes do trecho 
Norte do Rodoanel devem fi-
car a cargo da Secretaria de 
Transportes e Logística. Em 
abril, a Folha Metropolitana 
visitou as intervenções na 
região do Santos Dumont. O 
cenário era de total abando-

no: mato alto, poeira e ponto 
de descarte de lixo. Morado-
res ouvidos ainda afirmaram 
que desde dezembro não 
viam máquinas ou trabalha-
dores no local. 

Prometido para 2016, o 
trecho Norte do Rodoanel 
permanece ainda sem prazo 
de entrega. O primeiro edi-
tal, da obra foi lançado em 
janeiro de 1998, pelo então 
governador de São Paulo, 
Mário Covas (PSDB), a pre-

FOTO: LUCY TAMBORINO

visão era entregar todo o 
anel viário metropolitano 
em oito anos. O trecho Nor-
te, que inclui três lotes em 
Guarulhos, está em constru-
ção desde 2013 e atualmente 
ainda passa por uma reava-
liação. Todo ele tem 44 km 
de extensão e ainda conta 
com uma ligação de 3,6 km 
com o GRU Airport – Aero-
porto Internacional de São 
Paulo, em Cumbica. 

Um relatório do Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP), divulgado 
no mês passado, aponta o 
empreendimento como um 
dos atualmente paralisados 
pelo Governo do Estado. A 
intervenção que, além de 
Guarulhos, passará pela ca-
pital e Arujá, já está com o 
custo 50% maior do que o 
previsto inicial que era de 
R$ 4,3 bilhões e agora chega 
a R$ 6,3 bilhões. 
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No Twitter, Bolsonaro descarta recriação 
da CPMF e aumento de tributos

DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro descartou ontem, 
em mensagem no Twitter, a 
recriação da Contribuição Pro-
visória sobre Movimentação Fi-
nanceira (CPMF) ou o aumento 
da carga tributária.

Ele repercutiu ainda a exo-
neração do secretário especial 
da Receita Federal, Marcos Cin-
tra. De acordo com a publicação, 

a saída de Cintra do cargo está 
ligada à defesa que o agora ex-
-titular da Receita fazia da cria-
ção de um novo imposto sobre 
movimentações financeiras.

“Paulo Guedes exonerou, 
a pedido, o chefe da Receita 
Federal por divergências no 
projeto da reforma tributá-
ria. A recriação da CPMF ou 
aumento da carga tributária 

FOTO: ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL DA REDAÇÃO - A reforma da Pre-
vidência começará a ser votada 
no plenário do Senado, em pri-
meiro turno, na terça-feira (24).  
À Agência Brasil, a presidente 
da Comissão de Constituição 
e Justiça, senadora Simone Te-
bet (MDB-MS), explicou que 
o relator da proposta, senador 
Tasso Jereissati, ainda receberá 
as emendas de plenário e vai 
preparar um relatório referen-
te a essas emendas. Enquanto 
isso, corre o prazo de cinco ses-
sões em plenário para discus-
são do tema. A primeira sessão 
foi nesta terça-feira (10).

Segundo Simone Tebet, o 
prazo de cinco sessões termi-
nará na próxima quarta-feira 
(18), na quinta-feira (19) o rela-
tório relativo às emendas será 
lido na comissão e votado na 
terça-feira (24). A votação da 
PEC no plenário do Senado, 
segundo a senadora, acontece-
rá já na terça-feira (24).

DA REDAÇÃO - A direção dos 
Correios afirmou, em nota, que 
a greve aprovada pelos traba-
lhadores da empresa na terça-
-feira (10) ainda não afetou os 
serviços postais, financeiros e 
de conveniência prestados nos 
mais de 12 mil pontos de aten-
dimento espalhados pelo país.

Em nota, a diretoria  classifi-
ca a iniciativa dos empregados 
da estatal de “paralisação par-
cial”. Segundo a diretoria, 82% 
do efetivo total das agências es-
tão trabalhando normalmente. 
Em Brasília, o percentual é de 
88,47%, de acordo com a em-
presa. Para minimizar eventu-
ais impactos futuros à popula-
ção, os Correios colocaram em 
prática seu Plano de Continui-
dade de Negócios, que prevê 
medidas como o deslocamento 
de empregados administrati-
vos para auxiliar na operação, 
remanejamento de veículos e a 
realização de mutirões.

Senado inicia votação 
da reforma da 
Previdência no dia 24

Direção dos Correios 
diz que greve não 
afeta serviços postais

estão fora da reforma tributá-
ria por determinação do Pre-
sidente”, escreveu Bolsonaro.

Na nota em que anunciou 
a exoneração do secretário, o 
Ministério da Economia des-
tacou “que não há um projeto 
de reforma tributária finaliza-
do” e que a equipe econômica 
“trabalha na formulação de 
um novo regime tributário 
para corrigir distorções, sim-
plificar normas, reduzir cus-
tos, aliviar a carga tributária 
sobre as famílias e desonerar 
a folha de pagamento”.

Bolsonaro segue internado 
no Hospital Vila Nova Star, em 
São Paulo, onde foi submetido 
a uma cirurgia para correção 
de uma hérnia incisional. O 
procedimento é parte do trata-
mento relacionado ao ferimen-
to de faca sofrido pelo presiden-
te há um ano, durante um ato 
de campanha eleitoral.
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       Com o tema “Velho é seu preconceito”, 
Guarulhos realiza a 21ª Semana da Pessoa Idosa 
de 23 de setembro a3 de outubro com diversas 
atrações como palestras, atividades físicas e 
artísticas, sessão de cinema, caminhadas, mostra 
cultural e um grande baile com a presença da 
tradicional orquestra Casino de Sevilla. A iniciativa 
é do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa (CMDPI) com apoio da Prefeitura e a 
abertura oficial acontecerá no próximo dia 23, a 
partir das 8h30, no Teatro Adamastor. 

       As inscrições para sete cursos gratuitos 
de formação profissionalizante da Prefeitura 
abrem nesta quinta-feira (12), às 9h, no 
Restaurante Escola Praça Gourmet (praça 
Getúlio Vargas, s/nº, Centro). Ao todo são 
disponibilizadas 235 vagas: panificação 
artesanal com ênfase em pizzas (30 vagas), 
doces e sobremesas (15 vagas), culinária 
para buffet (15 vagas), culinária japonesa (20 
vagas), corte e costura (15 vagas), manicure e 
pedicure (40 vagas) e depilação (100 vagas). 

ANOTE

Você já cultivou uma árvore por 
tempos e depois descobriu que 
ela deu outro fruto?

Reconhecemos um gigante quando 
ele se curva para ouvir ou cumprimen-
tar alguém de menor porte. São seres 
raros e possuidores de um coração pro-
porcional ao seu tamanho. Sem se dar 
conta, eles melhoram o caminho por 
onde passam, alimentam esperanças, 
sorriem, plantam sonhos, distribuem 
braço e abraços ajudando na colheita 
da vida. Apesar de sua grandeza, passa 
despercebido por entre o povo. Eles são 
raros nos dias atuais, se alimentam da 
gratidão recebida e não carregam o peso 

de culpa, de mágoas, nem a tristeza de 
ver seus amigos vencendo a subida. Os 
anões morais são mais estridentes, fa-
zem de tudo para aparecer, mesmo que 
isso prejudique a vida de seu semelhan-
te, sem perceber isso os diminui dia a 
dia até ficarem rente ao chão.

O agradecer, a gratidão são atos res-
tritos a poucos, geralmente a gigantes. 
Às vezes percebo que não agradeci um 
favor, um bom dia, um ato de bonda-
de. Ah! Vida acelerada nos impede de 
sermos mais humanos, de percebê-la se 
esvaindo pelas horas do dia enquanto 
enfrentamos uma fila para jogar na lo-
teria nosso pouco tempo de vida.

Somos a soma de átomos e células, 
mas também de ações, omissões, re-
núncias. O que faz a beleza de uma vila 
ser maior ou menor não é a natureza, 
nem o relevo à sua volta, nem as gran-

des construções. O esplendor do lugar 
será idêntico à natureza das pessoas. 
Essa métrica pode ser utilizada à sua 
rua, à sua vida, à um lugarejo. A cidade 
é o conjunto, a soma dos atos e da aura 
de cada cidadão. Um povo amargurado 
tornará seu lugar sem cor, sem vida, 
sem vibração. Experimente! Quando 
você sorri, seu corpo reage para melhor. 
Quando uma inverdade é dita, o corpo 
reage negativamente.

Você já cultivou uma árvore por 
tempos e depois descobriu que ela deu 
outro fruto? Vez por outra isso aconte-
ce com pessoas. Na primeira colheita, 
descobrimos o que plantamos:  ami-
zades desleais geralmente se mostram 
amargas, tipo fruta que amarra a boca.  
As amizades mais doces e leais demo-
ram para amadurecer.

Existem dois métodos para chegar 
ao topo da montanha em primeiro lu-
gar: se esforçar ao máximo e vencer 
seus concorrentes, ou tentar atrasar 
quem está à sua frente. A tática de 
atacar os adversários mais eficientes 
é própria dos preguiçosos, incompe-
tentes, desleais; pessoas que no fundo 
não confiam em seu potencial. Assim, 
acreditam que a sua única saída, a úni-
ca chance seria destruir os outros com-
petidores. Mas vencer dessa forma, é o 
mesmo que seguir a vida destruindo as 
pontes, apagando rastros, fechando as 
portas e trilhas pelas quais passou. Caso 
precise refazer a estrada, o recomeço 
será amargo, pois quem te ajudou um 
dia já evoluiu e não retrocedeu.

Temos o espírito interligado uns 
aos outros, tipo a internet. Ao levantar 
calúnias, criar mentiras sobre quem 
você não gosta, a sua aura diminui e a 
cidade fica menos bonita. Ser do bem 
é a regra. O mal, embora pareça bem 
humano, não é de nossa natureza. Não 
aceite mentiras, nem meias verdades. 
Acredite a Terra não é plana. As fofocas 
dos tempos de nossa vó hoje são conhe-
cidas como Fake News. Essas ações não 
ajudam a melhorar a vida de ninguém. 
Quem vive distribuindo taças de vene-
no, um dia se engana e bebe da própria 
peçonha. 

Sobre gigantes 
e anões

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL

jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

PRECISA-SE
 

COSTUREIRA/GUARULHOS
PARA TRABALHAR COM CAMISETAS

EMPRESA LOCALIZADA EM GUARULHOS

      
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 

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

Favor entrar em contato somente
de 2ªa 6ª das 9hr as 18hr

EXPERIÊNCIA COM AS MÁQUINAS OVERLOQUE , 
GALONEIRA OU PONTO CORRENTE  PARA 
EMPRESA DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS . 

VAGAS APENAS P/ COSTUREIRAS

0

5

25

75

95

100
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Duração 110min Dub. 2D
Horários - 14h / 16h50 / 19h30 / 22h10

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 12 a 18 de setembro de 2019)

IT – CAPITULO 2 VAI QUE COLA 2 –
 O COMEÇO 

Horários - 13h (somente sábado e domingo) / 
14h (cinematerna somente terça-feira) / 14h20 
/ 15h15 (exceto terça-feira) / 16h30 / 17h30 / 
18h50 / 19h45 / 21h / 22h

Nac. 2D 88min

Horários - 13h30 (somente sábado e domingo) 
/ 14h10 / 14h30 / 15h / 17h / 17h45 / 18h10 
/ 18h40 / 20h40 / 21h15 / 21h45 / 22h20

Dub.Leg 2D/4DX/
MacroXE

169min

ERA UMA VEZ EM HOLLYWOOD 

Horários - 13h45 (somente sábado e domingo) 
/ 17h15 / 20h45

Leg. 2D 161min

O REI LEÃO

Horários - 19h / 21h45 (exceto sexta-feira e 
sábado)

Dub. 2D 120min

CORGI – TOP DOG

Horários - 14h30 / 16h40

Dub. 2D 87min

YESTERDAY

Horários - 14h / 16h45 / 19h30 / 22h15

Leg. 2D 116min

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
ABIGAIL E A CIDADE PROIBIDA
Abigail é uma garota de oito anos que vive 
em uma pequena cidade que foi isolada por 
causa da epidemia de uma misteriosa doen-
ça mortal. Seu pai, um famoso engenheiro e 
inventor, foi levado junto com outras pessoas 
infectadas para fora da cidade. Dez anos se 
passaram. e Abby encontra então uma fagu-
lha de esperança de reencontrar seu pai com 
vida e desvendar de uma vez por todas o que 
acontece na cidade. Junte-se à rebelião.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

MIDSOMMAR – 
O MAL NÃO ESPERA A NOITE 

DIVALDO – 
O MENSAGEIRO DA PAZ

Duração 147min Duração 118min Dub. Nac.
2D 2D

Horários - 21h45 (somente sexta-feira e 
sábado)

Horários - 15h30 / 18h15 / 20h50

www.fmetropolitana.com.br

ESTREIA
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ÁRIES: Deverá tentar agir de acordo com as suas habili-
dades, portanto é bom que se encaminhe para frente de 
forma natural. 

TOURO: Determinados assuntos você deverá repensar a 
forma de atuar, contudo não abandone a sua essência, 
pois pode vir a perder um pouco de confiança.

GÊMEOS: A sua constelação vem mostrando que você 
precisa se afastar de algumas preocupações que não são 
necessariamente suas. 

CÂNCER: Faça com que as suas emoções estejam 
profundamente controladas, pois um descontrole poderá 
lhe complicar. 

LEÃO: Com o planeta Netuno a seu favor, irá alcançar 
um nível profissional inestimável, então procure tirar 
vantagem disso.

VIRGEM: Provavelmente irá titubear em alguns momen-
tos mais críticos, o seu sucesso dependerá de um esforço 
de organização acima do esperado. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 40

CGC
FECHAMENTO

XIITAARM
IAURAEP
BFNIOBIO

MIUDOSANI
S

ACNECA
NHOT

O

ICPADSR
NOIVADOSM
INOCUAARI

INTELAN
SAPATODE
MRSECII

JOIOSARAR
OBST

ACULO

Semente
de (?): é

usada em
dietas

A facção
islâmica 

dominante
no Iraque

Interjei-
ção típica
do gaúcho

Metal em-
pregado

em soldas
elétricas

Parte não
destacável
do cheque

Classifica-
ção do
nitrato

de prata

A medida
política

sem efeito
(fig.)

Letra-
símbolo do
tamanho
pequeno

Beijo na
(?), gesto
de respei-
to e afeto

Alvo do
polimen-

to do
engraxate

Como é
servido o
peixe no
ceviche

(?) Catra,
cantor 
de funk
carioca

Othon
Bastos,

ator
brasileiro

102, em
algarismos
romanos

Curar
(doença)

Erva que cresce na
plantação de trigo

Barreira física 
em um caminho

Afecção
cutânea

Festas pré-
casamento

(?) Peixoto,
repórter
Vontade

(fr.)

Temas de
reunião

Almofada,
em inglês

Senhor
(abrev.)
Tipo de
pneu

Essência 
de xaropes
Prática em
piscinas

Brisa
Segue o

regimento 
da empresa

Praticante de 
roubo (bras.)

Iguaria típica da
Galícia, na Espanha

Braço, 
em inglês
Ana Néri, 
enfermeira

Lô Borges, Vermelho
ou Wagner Tiso

Atividades de aprimo-
ramento de atletas

Diminutos

Benjamin
Franklin,
um dos

Founding
Fathers
dos EUA

Par
perfeito
(gíria)

Parafilia comple-
mentar ao 
voyeuris-

mo

3/arm — pad. 4/élan. 5/xiita. 6/nióbio. 9/mariscada.

LIBRA: O poder de convencimento será uma movimenta-
ção fundamental na construção de um próspero futuro. A 
ambição de Saturno será uma forte aliada.

ESCORPIÃO: Algumas coisas que você já havia esqueci-
do, irão voltar como fatores de grande importância para 
o seu crescimento pessoal. 

SAGITÁRIO: Uma inesgotável energia de Júpiter virá em 
direção da sua constelação para alimentar um grande e 
forte esperança de vencer.

CAPRICÓRNIO: Com o apoio considerável de Marte, 
os capricornianos irão encontrar uma caminhada mais 
tranquila em busca dos objetivos mais críveis. 

AQUÁRIO: As melhores coisas que podem vir a acontecer 
na sua vida, se darão por causa da sua grande paciência. 
Poderá diminuir alguns problemas.
 
PEIXES: A Lua será uma grande amiga na sua busca por 
bons resultados, este auspicioso satélite natural fará você 
seguir em frente com bastante energia. 

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Os aficionados 
por cinema poderão conferir 
na próxima edição do Cine 
na Praça, que acontece neste 
sábado (14), às 19h, a versão li-
ve-action do clássico Dumbo, 
uma das animações de maior 
sucesso da Disney. A exibição 
do longa-metragem, que acon-
tece na Praça Nossa Senhora 
Aparecida, no Jardim Vila 
Galvão, tem entrada gratuita 
e classificação de 10 anos.

Após 78 anos do lança-
mento, o desenho ganhou 
uma versão live-action, traba-
lho realizado por atores reais, 
e dirigida por ninguém me-
nos que o premiado Tim Bur-
ton. A edição 2019 do filme 
recria a jornada do elefanti-
nho com um elenco de atores 
bastante especiais em uma 
aventura imperdível cheia de 
tecnologia e efeitos visuais.

O Cine na Praça é uma re-
alização da Quest/Kling e da 
Secretaria de Cultura do Es-
tado São Paulo via Programa 
de Ação Cultural do Estado 
de São Paulo (ProAC), com 
patrocínio da Tecfil e apoio 
da Prefeitura de Guarulhos.

Dumbo é uma ex-estrela 

Cine na Praça apresenta live-action do 
clássico ‘Dumbo’ no Jardim Vila Galvão

de circo que, ao retornar da 
Primeira Guerra Mundial, 
encontra seu mundo virado 
de cabeça para baixo. Além 
de perder um braço no front, 
sua esposa faleceu enquanto 
estava fora e ele agora precisa 
criar os dois filhos. Soma-se a 
isso o fato de ter perdido seu 
antigo posto no circo, sendo 
agora o encarregado em cui-

dar de uma elefanta que está 
prestes a parir. Quando o bebê 
nasce, todos ficam surpresos 
com o tamanho de suas ore-
lhas, o que faz com que, de 
início, seja desprezado. Cabe 
então aos filhos de Holt a ta-
refa de cuidar do pequenino, 
até que eles descobrem que 
as imensas orelhas permitem 
que o elefante Dumbo voe.

SIGA-NOS NO

@folhametropolitanagru

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a



VEÍCULOS

PUBLICIDADE LEGAL

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

ACESSE O SITE
Bruna 20 anos Paranaense
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

Recados

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

TELEMARKETING 
Admite se   Moças C/ 
Experiência em Vendas.  
Que more em Guarulhos  
Contato  F.: (11) 93001-
6474
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

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se
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COTA CONTEMPLADA 
Crédito Imobiliario R$ 400 
Mil , Quero R$ 48 Mil  + 
Divida (11) 94372-6658
VDO. APTO. 
Trav Timóteo penteado - R$ 
145.000   1 - dorm., sala, 
coz., lav, 1 vaga, quintal  
A/C - financiamento/ Fgts. 
F.: 94766-8524
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.
VENDE TERRENO 
c/ 2 Casas Jd. Carmela 
Ótima localização  
R$150.000 AC. Entrada /
carro/parcelas F.: 94758-
6566.

Aluga-se

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

FIESTA CLASS 2008 
4 Portas, completo , R$ 
11.900,00. F.: 94805-7644
SUZUKI VITARA 2012 
Urgente, lindo.  km 66.000  
R$ 10.000. mais doc.   
F.48046663

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE 
AQUI  

97380-7685

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

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
APTO. VL. FÁTIMA 
2 Dorms, sl,coz,área 
de serv, wc, gar., lazer 
completo R$ 215.000 F.: 
94758-6566.
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.
TERRENO VILA 
CARMELLA 
c/2 casas de 2 com. c/ wc, 
área de serviço, quintal,  
gar. coberta, 2 vgs, 130,000  
Aceita entrada, carro, 
parcelas F.94758-6566
CHÁCARA 1.500MTS² 
a 20 minutos de Guarulhos  
Cercada, ótima localidade. 
Casa com 3 dorm, sala, 
coz, 2 banheiros, água, luz, 
tel  120 mil F. 94758-6566

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

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

LANCHONETE NOVA 
Movi. 25.000. Contrato bom  
Aluguel 1.800.00. Temos 
outras F.: 99228-2723

ESPAÇO MASTER 
As melhores e + belas 
massagistas a sua espera. 
Aproveite Promoção de 
Inauguração  2485-
6374/93358-0823

Seja um(a) consultor(a)
 Lady Griffe 

Adquira sua independência 
financeira Revenda 

Maquiagens e perfumes 
importados.

Oferecemos
* Bonificação *  Premiação

 * Ajuda de Custo
Ganhos de R$ 500,00 à 

R$ 5.000,00 mês.
Central:  

(11) 9.5804-3540 / 
2737-7047

www.ladygriffeoficial.com.br 

$$ AUMENTE
SUA RENDA $$

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

EXTRAVIO

EXTRAVIO
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.

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

ATENÇÃO

A empresa Urbano Agroindustrial Ltda recruta 
portadores de necessidades especiais para 

trabalhar em diversas àreas da empresa

www.urbano.com.br

Interessados(as) enviar currículo 
para e-mail:

curriculo@urbano.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ 09.218.761/0001-99

O Diretor Presidente Marcio Leme Valerio uso de suas atribuições 
conforme estatuto social convocam os cooperados da COOPER AÇÃO  
– Cooperativa de Serviços de Transporte  em condições de votar, para 
comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que se fará 
realizar em sua sede social à Rua Antonio Martins,  nº 49 – sala 01 - Pq 
Santos Dumont – Guarulhos (SP), às 08 horas do dia 28 de setembro 
de 2019, em primeira convocação ás 08 (oito) horas, com 2/3 (dois 
terços) dos seus cooperados; caso esse número não seja atingido, 
reunir-se-á em segunda convocação, às 09 (nove) horas, com metade 
mais um dos seus cooperados, ou em terceira convocação às 10 (dez) 
horas com o mínimo de 10 cooperados. Serão deliberados os assuntos 
da Assembleia Geral Extraordinária para tratar dos seguintes assuntos 
da ordem do dia: a) proposta para liquidação e dissolução da 
cooperativa; b) Eleição do liquidante e conselho �scal para liquidação; 
c) Alteração da razão social com acréscimo à denominação da 
expressão “Em liquidação” e d) Outros assuntos de interesse social. 

São Paulo, 12 de setembro de 2019.
MARCIO LEME VALERIO

Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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Prefeitura pavimenta 
rua na Vila Galvão

DA REDAÇÃO - A prefeitura ini-
ciou nesta semana o trabalho 
de adequação para pavimenta-
ção da rua José Joaquim Relvas, 
na Vila Galvão. No endereço já 
foram instalados 110 metros de 
guias. A próxima etapa é a pre-
paração do solo para receber o 
pavimento. Após a conclusão 
desta fase, a via, que possui 
120m² de área, será pavimenta-
da com piso intertravado.

A benfeitoria é viabilizada 
pelo programa Mãos à Obra, 
desenvolvido pela Secretaria 

de Serviços Públicos. O tra-
balho está sendo executado 
com apoio de servidores da 
Administração Regional Vila 
Galvão e deverá contar com 
a participação dos moradores 
locais na fase de assentamen-
to dos blocos.

Nesse sistema de pavimen-
tação, a prefeitura arca com a 
execução da drenagem (quan-
do necessária) e das guias e sar-
jetas. A comunidade participa 
na etapa de colocação dos blo-
cos intertravados.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - A Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Carmela vai 
abrir neste sábado (14), das 8h 
às 16h, pelo Programa Saúde 
Agora. Além de consultas mé-
dicas e outros procedimentos 
de enfermagem, a UBS vai 
aproveitar a data para colocar 
em dia os exames de hemoglo-
bina glicada para os pacientes 
diabéticos da unidade, que fa-
zem uso de insulina. O exame 
tem por objetivo medir a quan-
tidade de glicose no sangue.

Durante o sábado tam-
bém haverá coleta de papa-
nicolau (exame de prevenção 
ao câncer do colo de útero), 
pesagem do programa Bolsa 
Família, bem como ações de 

UBS Carmela vai pôr em dia exames 
de pacientes diabéticos no sábado

promoção à saúde, com pa-
lestras sobre sarampo e do-
enças respiratórias. Na parte 
da tarde a UBS Carmela ofe-
recerá mesa de café e frutas 
aos usuários, com doações de 
um supermercado da região.

Ainda à tarde a unidade 
vai promover um bingo dan-
çante, dentro da programa-
ção do Setembro Verde, mês 
dedicado à população idosa. 
A animação ficará por conta 
de um paciente idoso da UBS 
Carmela, que irá cantar e tocar 
violão durante o evento. Para 
os interessados em conferir a 
programação, a UBS Carmela 
fica na avenida Serra da Man-
tiqueira, 585, Vila Carmela.
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