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Estamos empenhando todos os esforços 
para ampará-los. É uma força-tarefa”, 
Guti, prefeito de GuarulhosBovespa

Gastronomia Pág. 7

Guti lidera força-tarefa em incêndio 
em comunidade no Jardim Ipanema
Prefeito esteve à frente das equipes da Coordenadoria de Defesa Civil, Proguaru, Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e 
Sabesp para ajudar os moradores que ficaram desabrigados após as chamas atingirem o local no início da tarde de ontem Pág. 9
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Prefeito desmente 
fake news e nega 
venda da Proguaru
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Casos de dengue 
sobem mais de 8.000% 
em relação a 2018
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Município ultrapassa 100 casos de sarampo; 
34 deles foram identificados em uma semana
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Após sanção, 1ª fase do programa de anistia aos 
devedores da cidade se encerra em novembro
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Guarulhos recebe 
12 viaturas para 
atendimento em saúde
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O advogado Jean Pierre 
Hermann de Moraes Barros, 
que exerceu as funções de 
prefeito de Guarulhos entre os 
anos de 1970 a 1974, contou 
a história num dos encontros 
que velhas figuras da cidade 
promovem mensalmente no 
restaurante Guaru Center. Não 
gosto do nome, mas os per-
sonagens que participam do 
costumeiro jantar são autode-
nominados “sobreviventes”.

Considero-me um dos 
mais novos. E já passei dos se-
tenta. Diante disso, acho que 
há boas razões para o uso do 
nome. Fazer o que?

O fato aconteceu logo no 
primeiro ano da administração 
do interventor Jean Pierre. Ele 
conta que, convidado pelos 
diretores da Olivetti para um 
almoço na fábrica do Itapegi-
ca - ou seria bairro da Tranqui-
lidade? - recebeu um daque-
les pedidos que todo prefeito 
recebe. A reclamação era a 
de que estava difícil o tráfego 
de caminhões na entrada da 
fábrica pela má qualidade da 
pavimentação.

Antes de expor a reivindi-
cação, os diretores da fábrica, 
multinacional italiana conhe-
cida no mundo todo, fizeram 
questão de acompanhar o 
chefe do Executivo num pas-
seio por todas as dependên-
cias da linha de montagem na 
unidade fabril. E chamaram 
atenção para o grande volu-
me de máquinas de escrever 
ali fabricadas que eram ex-
portadas para praticamente o 
mundo inteiro.

Eram pilhas e mais pilhas. 

Nas embalagens, a inscrição: 
Olivetti, Made in Brazil.

Pois bem. Ao receber o 
pedido para manutenção das 
ruas que davam acesso à fá-
brica, um belo edifício que de-
pois se transformou no Shop-
ping Internacional, Jean Pierre 
fez uma exigência: Mandaria 
asfaltar as ruas sim, mas a di-
reção da empresa precisaria 
mudar as inscrições das em-
balagens.

Desse dia em diante, as má-
quinas de escrever produzidas 
no bairro de Itapegica passa-
ram a ser recebidas nos Es-
tados Unidos, Japão e países 
da Europa envoltas numa bela 
embalagem onde se lia: Olivet-
ti – Made in Guarulhos, Brazil.

 
Preservação
A Olivetti ainda resistiria 

com sua fábrica em Guaru-
lhos até os anos noventa. As 
máquinas de escrever, hoje, 
são objetos de museu, mas 
elas dominavam o mundo 
nos anos cinquenta quan-
do o prédio foi erguido. Foi 
quando a empresa fundada 
pelo italiano Camillo Olivetti 
iniciou suas atividades aqui. 
1957 pra ser exato.

Na adequação do shop-
ping houve preocupação de 
preservar as características do 
projeto original. Principalmen-
te o teto, admirado por quem 
passa pela Via Dutra e pela 
avenida Guarulhos.

Daquele prédio visitado 
por Jean Pierre nos anos se-
tenta saíram 10 milhões de 
unidades. Muitas levando o 
nome de Guarulhos.

CAUSOS 
E CAUSAS

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

-presidente, Carlos, após pedir licença na Câma-
ra Municipal do Rio de Janeiro, no dia seguinte 
voltou às redes sociais para se defender da po-
lêmica criada, agora dizendo que foi mal inter-
pretado e que apenas entendia que “por vias de-
mocráticas as coisas não mudam rapidamente”, 
oportunidade em que chamou os jornalistas de 
“canalhas” por espalharem que ele prega a dita-
dura, o que julgo ser verdade.

Noutro episódio, na última quarta-feira, o 
Deputado Estadual Capitão Assumção (PSL-ES) 
usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Espírito Santo para pregar a violência, 
para incentivar a caça com ordem de morte de 
um ser humano, ainda que criminoso, mas um ser 
humano com todos os direitos de responder con-
forme a justiça brasileira e de não ser executado 
sumariamente, tendo afirmado que “A jovem lá, 
quero ver quem vai correr atrás para matar esse 
vagabundo. R$ 10 mil daqui do meu bolso para 
mandar matar esse vagabundo... Eu tiro do meu 
bolso para quem matar esse vagabundo. Não 
vale localizar o cara, tem que trazer morto”.

Não bastasse isso, o Deputado Assumção vol-
tou às redes sociais para dizer que pagaria mais 
se tivesse dinheiro para isso, assim transmitindo 
de forma clara que a atual política é de execu-
ção, sem perdão ou perda de tempo e, pior ainda, 
com a oferta de remuneração pelo assassinato.

Ora, não se pode aceitar nem as falas de Car-
los Bolsonaro, que começa a pregar a ditadura 
abertamente, contrariando o regime democrá-
tico previsto pela Constituição, quanto menos 
admitir a incitação ao crime, pregada de forma 
clara e induvidosa pelo Capitão Assumção, pois, 
em ambos os casos, excederam a liberdade de 
expressão de que gozam os parlamentarem, co-
locando em risco os mais comezinhos princípios 
democráticos de qualquer país civilizado, espe-
cialmente de justiça e cidadania.

A democracia está realmente em risco, como 
jamais percebido.

Realmente vivemos um momento incomum 
e delicado para as garantias sociais, que não per-
mite pensar em estabilidade política e obediência 
à Constituição, realidade sequer vivenciada no 
período de exceção, onde as mazelas praticadas 
aconteciam na surdina, longe do conhecimento 
popular, cujo descaramento de agora se ampara 
na liberdade de expressão (parlamentar) para 
atentar contra o regime democrático e contra o 
direito de defesa de qualquer cidadão, como se 
quisessem tornar natural a possibilidade de um 
autogolpe ou o justiçamento de pessoas.

Na toada das besteiras ditas no cotidiano da 
atualidade política não é que somos surpreendi-
dos por duas afirmações grotescas que marca-
ram a semana, desferidas por figuras públicas, 
que nos impõe uma boa reflexão acerca do mo-
mento e do que se espera do Brasil enquanto 
nação civilizada e democrática. 

Pois bem, na última segunda-feira, o verea-
dor Carlos Bolsonaro, filho do presidente da re-
pública, se envolveu em nova polêmica ao afir-
mar que “por vias democráticas a transformação 
que o Brasil quer não acontecerá na velocidade 
que almejamos”, ou seja, claramente apontou 
que a saída seria um golpe na democracia, ou 
melhor, um autogolpe de Estado, pois, não se 
presume que a intenção seria de tirar seu pai da 
presidência para que outros ditadores assumis-
sem o poder.

Contestado no meio político e jurídico e até 
mesmo pelo General Hamilton Mourão, vice-

A democracia em risco
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LUCY TAMBORINO - Guarulhos já 
registrou até o momento 117 
casos de sarampo, conforme 
balanço atualizado ontem pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de. Desde a última quinta-feira 
(05), 34 novos casos foram con-
firmados. Ninguém foi a óbito 
na cidade, mas no Brasil quatro 
mortes já foram confirmadas.

Para lidar com a doença na 
cidade, agora a vacina só está 
sendo aplicada em pessoas que 
não possuem as doses recomen-
dadas em dia. “É importantíssi-
ma à vacinação e conhecer sua 
situação vacinal e tomar as do-
ses não só de sarampo, se hoje 
você é um adulto ou um ado-
lescente, tem a vacina contra o 
HPV, a antitetânica, por exem-
plo. Nós temos que manter es-
sas vacinas em dia, porque não 
sabemos o que pode ocorrer e 
as epidemias estão voltando”, 
destacou a secretária de Saúde, 
Ana Cristina Kantzos. 

Diante do surto da enfermi-

DA REDAÇÃO - Os anestesistas do Hos-
pital Stella Maris (HSM) paralisaram 
as atividades ontem devido ao atraso 
no pagamento dos salários. Segundo a 
reportagem apurou a situação vem se 
arrastando há meses e o corpo clínico 
também ameaça entrar em greve. 

Em nota o HSM informou que é 
uma instituição filantrópica, sem fins lu-
crativos, que atende a população de Gua-
rulhos há 54 anos e “que, assim como 
todos os hospitais filantrópicos do Bra-
sil que dependem de recursos do SUS 
(em nosso caso 80% dos atendimentos), 
também vem enfrentando dificuldades 

MAYARA NASCIMENTO - Do começo do ano 
até a última quarta-feira (11), Guarulhos 
registrou 6.294 casos de dengue. Em re-
lação ao mesmo período do ano passa-
do, os números subiram 8.405%, já que 
a cidade contabilizou apenas 74 casos 
em 2018.

São Paulo é 5ª cidade com mais ca-
sos no estado, e Guarulhos é a 9ª. São 
José do Rio Preto é o município núme-

Guarulhos ultrapassa 100 casos de sarampo; 
34 deles foram identificados em uma semana

Sem receber salários, anestesistas do 
Hospital Stella Maris cruzam os braços

Casos de dengue sobem mais de 8.000% em relação a 2018

dade na cidade, seguir a reco-
mendação em caso de suspeita 
de sarampo pode ser um passo 
para conter a epidemia. “A pri-
meira coisa que a pessoa preci-
sa fazer é ir até uma unidade 
de saúde e lá será realizado um 
exame”, destacou Ana Cristina.

Secretaria da Saúde recebe novos veículos 

LUCY TAMBORINO - Em cerimô-
nia realizada ontem, no Paço 
Municipal, o prefeito Guti rece-
beu 11 viaturas, no modelo Re-
nault Kwid, para Secretaria de 
Saúde e um veículo para o Ser-
viço de Verificação de Óbitos 
(SVO). Até o final deste mês ou-
tros dois automóveis para SVO 
devem ser entregues. “É um 
avanço muito grande. A saúde 
de Guarulhos está avançando, 
temos muito a fazer mais no 
dia a dia a gente vai avançan-
do”, afirmou o prefeito Guti. 

As viaturas devem atender 
a população, por exemplo, para 

visitas domiciliares e abaste-
cimento de vacina. As regiões 
contempladas neste momento, 
de acordo com a secretária de 
Saúde, Ana Cristina Kantzos, 
serão Ponte Alta, Jurema, Ui-
rapuru, Cecap, Marcos Freire, 
Cidade Martins, Jardim Pau-
lista, Nova Bonsucesso, Parque 
Jandaia, Santo Afonso e Tran-
quilidade. 

Já os veículos para a STVO, 
desenvolvidos pela Zetta Fro-
tas, empresa que presta serviço 
para oito estados, foram desen-
volvidos com características 
únicas.  “Eles possuem uma 

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: MARCELLO CAMARGO JR/AGÊNCIA BRASIL

ergonomia adequada para os 
funcionários não terem um 
peso excessivo na hora de re-
colher os cadáveres. A viatura 
também é toda vedada então 
não tem a questão do cheiro. É 
o primeiro carro que está sendo 
lançado para recolhimento de 
cadáveres com obesidade mór-
bida”, afirmou Ana Cristina. 

Todo o investimento foi re-
alizado por meio de emendas 
parlamentares dos deputados 
Major Olímpio Gomes, Re-
nata Abreu, Eli Corrêa Filho 
e Gilberto Nascimento. Cada 
viatura custou R$ 37.227,18, 
sendo que a compra totalizou 
R$ 409.498,98. O restante do 
recurso será utilizado para a 
aquisição de mobiliário e equi-
pamentos para a atenção bási-
ca, entre eles armários, autocla-
ve, balança, cadeiras, câmaras 
para imunobiológicos, apare-
lho de pressão, geladeira, laser 
e ultrassom para fisioterapia, 
mesas de reunião, otoscópio e 
oxímetro de pulso.

ESTRADA GUARULHOS DE NAZARÉ, 550 -  SÃO JOÃO 

(11) 2229-4890 /        98121-9183

financeiras e sofre dos acúmulos de défi-
cit operacionais”. O hospital está revendo 
todos os seus custos e passando por uma 
profunda reestruturação, dada a atual si-
tuação de recessão do país. 

O HSM foi comunicado na quarta-
-feira (11) sobre a situação e a diretoria 
está tomando as providências neces-
sárias para a resolução do problema o 
mais breve possível. Os pacientes foram 
todos avisados com antecedência. A 
unidade ressaltou, ainda, que o perfil 
cirúrgico do hospital é de cirurgias ele-
tivas, os casos de urgência e emergência 
estão sendo atendidos normalmente.

ro um em casos de dengue, somando 
32.461 pessoas com a doença. O estado 
registrou o maior aumento do Brasil, 
passando de 11.465 do ano passado 
para 437.047 neste ano. Até o momento 
apenas uma pessoa morreu na cidade, 
morador do Jardim Almeida Prado, que 
foi confirmada pela Secretaria de Saúde 
na semana passada e revelado com ex-
clusividade pela Folha Metropolitana.
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Guti desmente Fake 
News e afirma: ‘Proguaru 
não será vendida para 
iniciativa privada’

Primeira fase do programa de anistia aos 
devedores da cidade se encerra em novembro

LUCY TAMBORINO - O prefei-
to Guti, sancionou ontem o 
projeto de lei de anistia fis-
cal - o Programa de Parce-
lamento Incentivado (PPI). 
O texto prevê que o cidadão 
que tiver débito com a ad-
ministração municipal ou 
com o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) de Gua-
rulhos poderá pagar o valor 
sem os juros e multa se for 
realizado à vista ou com des-
conto de forma parcelada.  A 
população tem até o dia 22 
de novembro para aderir à 
primeira fase de iniciativa, 
que oferece descontos que 
variam de 100%, para paga-

mento à vista, até 20% para 
parcelamentos em 120 ve-
zes. O valor mínimo da par-
cela poderá ser de R$ 40. 

A solicitação do progra-
ma poderá ser realizada 
em uma das unidades da 
Central de Atendimento ao 
Cidadão (Fácil). Ainda há 
duas etapas: a segunda eta-
pa que vai até o dia 20 de 
dezembro, que proporciona 
reduções que vão de 90% a 
10%, e a terceira e última 
fase, na qual o beneficiário 
poderá aderir até 31 de ja-
neiro, conta com deduções 
de 80% a 5%, dependendo 
da quantidade de parcelas.

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA
DA REDAÇÃO - Em vídeo di-
vulgado ontem o prefeito 
Guti desmente veículos de 
comunicação que noticia-
ram de forma equivocada a 
intenção da administração 
municipal em privatizar a 
Proguaru. Segundo Guti, o 
Decreto Municipal 36.174 
foi criado apenas com o ob-
jetivo de formar um grupo 
de trabalho para estudar 
projetos de desestatização, 
como por exemplo a venda 
de áreas públicas sem utili-
dade, por conta das dificul-
dades financeiras da cida-
de, e que o decreto sequer 
menciona a Proguaru.
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Empresa especialista em audição abre as portas em Guarulhos

MAYARA NASCIMENTO - Com 
mais de 140 pontos de atendi-
mento no Brasil, e presente em 
100 países, a Audium, espe-
cialista em soluções audiológi-
cas, chegou a Guarulhos. Com 
o foco em conscientização, 
orientação e acompanhamen-
to de pessoas com perda audi-
tiva, o empreendimento garan-
te a satisfação dos clientes.

De segunda-feira (16) até o 
dia 21, a Audium irá realizar 
um Open House com promo-

ções especiais de inauguração. 
Os acessórios terão desconto 
de 40% e os aparelhos terão 
desconto igual a idade do pa-
ciente na aquisição do segun-
do equipamento. “Nós enten-
demos a queixa do paciente 
e buscamos a solução mais 
indicada. Aqui fazemos uma 
avaliação de audição, orienta-
mos os cuidados necessários 
para manter a audição saudá-
vel e temos assistência técni-
ca própria, o que traz para o 

FOTOS: MAYARA NASCIMENTO

paciente uma segurança na 
manutenção”, contou Rackell 
Iris Sacharo, fonoaudióloga da 
Audium Guarulhos.

O paciente pode chegar até 
a unidade por meio de uma in-
dicação médica ou então visi-
tar o local para uma avaliação 
auditiva gratuita. As salas con-
tam com equipamentos mo-
dernos e isolamento acústico 
para garantir um resultado fiel 
da situação do paciente. 

Os aparelhos de audição da 
Audium são de última geração. 
Um dos exemplos é o aparelho 
Lyric, que permite o uso con-
tínuo, 24 horas por dia e sete 
dias por semana, sem precisar 
retirar para dormir ou então 
para praticar atividades físicas.

Outro diferencial é a co-
nectividade com aparelhos 
eletrônicos, como celular e 
televisão, no qual o usuário 
conecta seu aparelho por 
meio do Bluetooth e conse-
gue ouvir o som diretamen-

Serviço:
Endereço: avenida Salgado Filho, 1.559 – Centro
Horário de funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira 
das 09h às 18h; sábado das 9h às 12h
Telefone: 4803-1301
Site: https://www.audiumbrasil.com.br/

te, como um fone de ouvido. 
Além disso, um dos modelos 
possui recarga automática.

As manutenções, consultas 
de acompanhamento e orien-
tações estão inclusas ao adqui-
rir os aparelhos de audição. 

A empresa também está no 
mundo virtual, e o site conta 
com mapa interativo para des-
cobrir a unidade mais perto do 
paciente e até um teste online 
de audição: https://www.au-
diumbrasil.com.br/
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       Uma turma de 25 pessoas, 
moradoras do entorno do Restaurante 
Popular Solidariedade Josué de Castro, 
no Taboão, participou nesta terça-
feira (10) da aula inaugural do Projeto 
Curso Padaria. Esta é a primeira turma 
do curso, cuja carga horária é de 
32 horas. A ação é da Prefeitura de 
Guarulhos, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistência Social 
(SDAS), em parceria com a Associação 
Paulista de Supermercados (Apas) e o 
Fundo Social de Solidariedade, e visa a 
capacitar os moradores para trabalhar 
como auxiliar em padarias e confeitarias 
de supermercados, restaurantes e 
panificadoras. 

       O médico Marco Akerman, especialista 
em Saúde Pública e Medicina Social pela 
Universidade Federal de Minas Gerais, com 
PhD em Epidemiologia e Saúde Pública pela 
Universidade de Londres, conduziu na tarde desta 
terça-feira (10) uma roda de conversa no auditório 
da Secretaria de Saúde, em Guarulhos. Durante 
sua explanação, voltada para trabalhadores da 
área, o palestrante defendeu que o conceito de 
saúde deve ir além do que se imagina. “Saúde 
é ciência, cuidado, sentimento, prazer, é fazer o 
que gosta. No entanto, o conceito de saúde está 
introjetado em nosso inconsciente como algo 
relacionado aos serviços prestados e conectado 
com a questão de consumo. É fundamental ter 
acesso a eles, mas só isso não é suficiente”, 
destacou o especialista. 

ANOTE

O celular faz com 
que a vida pareça 
mais corrida do que já é

Os dias têm sido muito diferentes 
de outrora. A vida parecia mais len-
ta quando eu era menino; ficou um 
pouco mais agitada quando ingressei 
no mercado de trabalho e precisei 
conciliar o ‘ganha-pão’ com os estu-
dos. E lá se vão 42 anos. Aluno apli-
cado, eu me lembro do dia em que 
saí correndo (literalmente) do antigo 
curso ginasial, na Escola Homero 
Rubens de Sá, onde estudava pela 

manhã. Cheguei ao Lar a tempo de 
tomar banho ligeiro, comer alguns 
cereais e frutas e seguir para o em-
prego de meio expediente.

Por vezes, a minha atuação pro-
fissional incluía carregar caixas de 
documentos de um andar para o 
outro do prédio. Aliás, na edificação 
não havia elevador. Naquela opor-
tunidade, em especial, voltei para 
casa supercansado e não fiz a lição 
de matemática. No dia seguinte, a 
professora perguntou quem não ha-
via feito a tarefa. De forma ética – e 
surpreendente para os colegas – eu 
levantei o braço e disse a verdade: 

“Eu não fiz os exercícios, ‘fessora’”. 
Ponto negativo para José Augusto. 
Jamais me arrependi de ter feito o 
que é certo.

Hoje o cotidiano é totalmente di-
ferente. A telefonia móvel, de tem-
pos a esta parte, tornou-se realida-
de presente na existência de quase 
100% das pessoas. Eu só conheço um 
ser humano que, por opção, não tem 
celular. Esse aparelho fez com que a 
vida parecesse mais corrida do que 
já é. Os momentos de introspecção 
tornaram-se raros. A sociedade su-
põe que você esteja sempre pronto 
para atender – quer seja nas redes 
sociais ou em conexões telefônicas, 
nas quais aquele que ligou já não diz 
mais o seu nome no início da con-
versa. Espera-se que o nome esteja 
na tela, quando a campainha toca. 
E como toca. Sei que remar contra a 
maré é muito difícil, mas eu quero 
propor um exercício que não envol-
ve cálculos: tente ficar sem o celular 
por algum tempo. Até quando? Até 
o desconforto tomar conta de você. 
Pouco a pouco, a duração do exercí-
cio poderá ser ampliada...

... Com o tempo livre (sim, isso 
ainda existe), eu proponho um se-
gundo exercício: levante a cabeça 
e observe se alguém a sua volta 
está triste e abatido. No passado, as 
pessoas conversavam. Uma prática 
comum há algumas décadas era os 
amigos se abraçarem, dizerem pala-
vras de afeto e perguntarem ‘como 
vai você’. A resposta era a senha 
para saber se ‘estava tudo bem’ ou 
não. O diálogo é um santo remédio 
para evitar a depressão – mal tão 
comum nos tempos modernos, nos 
quais a comunicação (ação de tor-
nar conhecida uma mensagem) está 
em vertiginosa extinção. Em tempo 
– Divulgue o número do CVV: 188. 
Ajude a salvar vidas!!!

A vida como 
ela é: simples e 
muito bonita

PONTO
DE VISTA

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
56 anos, é coach e orador 
da Academia Guarulhense 
de Letras; jaugusto.pinheiro.
com.br

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

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

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

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

VENDE VENDE VENDE LOCAÇÃO
IMÓVEIS PARA TROCA CASAS
Tenho vários imóveis 
para trocas: Terrenos/ 

Casas/ Sobrados/ Aptos/ 
Chácaras e imóveis na 

praia. REF: 02.

SOBRADO SANTA CLARA
3Dorms c/suíte máster, sala 

2 ambiente, 2 vagas, 
Doc.Ok R$550.000 Ref 

Daniel

SOBRADO HAROLDO 
VELOSO

Condomínio Fechado, 3 
Dorms, sala,cozinha, área 

de serv, edícula, 2 
banheiros, garagem, 

R$180.000, Troca por 
imóvel na praia REF : 02

SOBRADOS

IMÓVEIS PARA RENDA

TERRENOS

CASAS
CASA JD IPANEMA

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

vaga p/ 2 carros+ edícula 
(aceita apto menor 

valor+carro) R$590.000 
REF 20

CASA MONGAGUA
10x25 2 dorms, sala, coz, 
A. serviço, 2 banheiros, 

garagem 6 vagas troca por 
imóvel Guarulhos 

R$180.000 REF 02

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

Aceita carro como parte de 
pagamento e imóvel de 

menor valor REF : DANIEL

INDUSTRIAIS

APARTAMENTO

APARTAMENTO

GALPÃO BONSUCESSO
TERRENO 2.250M² A/C 

1.200 M²R$2.500.000,00 
REF DANIEL

GALPÃO COM RENDA 
4.000 M² terreno, 4.300 M² 

de AC Consulte-nos
 REF: DANIEL

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

CHACARA MAIRIPORÃ
A 20 minutos de Guarulhos 

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

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

fundos ótima localização 
R$150.000 REF 02

CHÁCARA SANTOS 
DUMONT 

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

Ac Auto REF: DANIEL.
GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C 

R$5.000 REF :DANIEL

GALPÃO PRÓX ÁO 
AEROPORTO

Galpão com elevador de 
carga 1.000 m² 

consulte-nos REF:DANIEL.

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

Ref :Daniel

APTO AV GUARULHOS
47M² 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro e 

lavanderia OBS: cozinha e 
quarto do casal moveis 
planejados R$245.000

 REF 03

APTO BOM CLIMA
2 Dorms,sala,cozinha, wc, 

1 vaga de garagem R$ 
185.000 REF: 20.

APTO MACEDO
Próximo a Av Tiradentes, 2 

dorm sendo 1 suite, 2 
banheiros R$300.000 ref 03

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

financiamento) R$295.000 
REF 20

APTO BONSUCESSO
2 dorms, 1 vaga R$30.000 

+ parcelas Ac. Carro
 REF DANIEL

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

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

CASA JD ADRIANA
3 comodos grandes com 1 

vaga R$750,00 REF 20

CASA JD ADRIANA
3 dorms, sala, copa, coz R$ 

1.500,00 REF 20

CASA COCAIA
3 dorms, 2 salas, coz, WC, 

A. serviço, Garagem 
R$1.000 REF 02

CASA JOVAIA
1 dorm, sala, coz, a. serviço, 

WC R$550,00 REF 02

COMODO COM BANHEIRO 
BELA VISTA

Mobilhado R$550,00 
incluso Agua e Luz REF 02

CASA VILA FLORIDA
3 Comodos. Otimo p/ casal 

R$700,00 REF 20

CASA CARMELA 
2 Casas de 2 comodos e 

banheiros R$145.000 REF :20.

CASA ITANHAÉM
 (Vende ou Troca)

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

R$250.000 REF: DANIEL.  

IMÓVEL AVENIDA OTÁVIO 
BRAGA 

10 X 30 salão de 140 M² +4 
Casas todas alugadas 
R$950.000 REF: 02.

CASA JD. NORMANDIA
Terreno 10x25 com 03 
casas no quintal tudo 

separado, entrada 
individual R$250.000

 REF 20.

CASAS  JD. MONTE 
CARMELO 

Terreno 8 X 27 com 6 casas 
alugadas, R$400.000

 REF: 02
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Um OGRO na cozinha
SERGINHO FREITAS - Em 2016 
dias antes de rolar o Festival 
Donna Gourmet tive o prazer 
de conhecer, e trabalhar, com 
um cozinheiro COMPLETA-
MENTE ao avesso dos que 
eu já conhecia: Jimmy Mc-
Manis, ou como é conhecido 
“Jimmy Ogro”.

Confesso que me assustei 
com aquele cara de mais de 
dois metros de altura, com um 
porco tatuado em cada braço 
e dentro de um deles a frase: 
“Deus deu asas aos anjos, mas 
nos deu bacon”.

Mas ele, que nasceu no Te-
xas nos Estados Unidos, é de 
uma simpatia fora do normal 
e logo de cara me ofereceu 
uma cerveja, passou uma faca 
e começou a explicar o que ele 
queria que eu fizesse. Na boa, 
aquele cara de ogro não tinha 
nada. Papo vai e vem conheci 
mais sobre a história daque-
le “grandalhão” que em 2010, 
junto com outros três “ogros”, 

montou OGROSTONOMIA. 
O projeto, que se transfor-

mou primeiro em um site de 
receitas e depois vídeos, foi o 
jeito de mostrar que preparar 
alguns tipos de pratos não era 
uma tarefa impossível, afinal 
de contas, se três Ogros conse-
guiam, qualquer um poderia.

O projeto, que explodiu nas 
redes sociais e hoje conta com 
mais de 80 mil pessoas acom-
panhando no Facebook e mais 
de 20 mil no Instagram, virou 
sucesso. Em julho do mesmo 
ano, Jimmy participou do “Jogo 
de Panelas”, exibido no “Mais 
Você”, da Rede Globo, e conse-
guiu ficar em último lugar. Mas 
o jeito sem firulas e com muita 
propriedade em suas falas fez 
com que a equipe da apresenta-
dora Ana Maria Braga o convi-
dasse para fazer um quadro no 
programa Mais Você.

No quadro, que está no 
ar até hoje, ele viaja para lu-
gares do Brasil cozinhando 

FOTO: DIVULGAÇÃO

sem frescura em qualquer lu-
gar que estiver. Já fez isso nas 
ruas da Liberdade em sampa 
e até em feiras livres.

Atualmente ele desenvolve 
o projeto ReaPROVE, que tem 
como principal objetivo dimi-
nuir a quantidade de alimen-
tos descartados, mas ainda 
frescos, ajudando a acabar com 
o desperdício e fome. Jimmy 
também corre o Brasil, minis-
trando palestras e workshops, 
e com o projeto BURGERTO-
PIA, descontruindo receitas e 
pratos clássicos da culinária 
brasileira e reapresentando em 
forma de hambúrguer.

Atualmente ele lançou uma 
linha SENSACIONAL de facas 
pela Imperial Cutelaria, (www.
imperialcutelaria.com.br), e me 
prometeu que em breve ele vai 
dar uma escapada das grava-
ções para passar um final de 
semana por aqui e mandou um 
recado a nossos leitores: “Sergi-
nho, eu adoro Guarulhos. Uma 

cidade de muitas possibilidades 
e um povo que merece o inves-
timento de tempo e recursos 
em apresentar uma boa gas-
tronomia. Tenho certeza que 
nos próximos anos mais bares 
e restaurantes de grande porte 

e qualidade internacional ater-
rizarão por aí. Ainda vou ouvir 
muita coisa boa sobre vocês”.

E se o OGRO falou quem 
sou eu para duvidar né! Um 
abração e até semana que vem 
com mais uma coluna galera!
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ÁRIES: Caso se mostre de forma muito ansiosa, poderá 
criar graves problemas para o seu desenvolvimento, é 
melhor que você então aja com muita paciência. 

TOURO: Fazer uma breve avaliação sobre o seu com-
portamento ajudará você a superar os mais diversos 
problemas que estão ocorrendo na sua vida.

GÊMEOS: Mostrar-se-á uma pessoa aberta a realizar 
tudo aquilo que parecia praticamente impossível para 
você nessa longa caminhada.

CÂNCER: Muitos desafios irão se por na sua direção, para 
conseguir superá-los, irá necessitar agir com todo vigor 
que tiver. 

LEÃO: Transmitirá muita energia para quem venha a se 
mostrar favorável as tuas proposições. Só precisará tomar 
cuidado para não se enganar com os bajuladores.

VIRGEM: Encontrará as respostas que precisa nos lugares 
mais inesperados possíveis, isso irá lhe proporcionar um 
maior nível de experiência. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 41
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ATHNS
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GORROCASO

Período de
promoções
em super-
mercados

Elemento
mecânico
de rodas
dentadas

Poema
lírico com
estrofes

simétricas
Empresa 
perten-
cente ao
Governo

(?)-
sagrada,
planta
laxante

Órgão diri-
gido por
Tedros

Adhanom

Pronome 
possessivo
masculino

Prática 
de Madre
Teresa de 
Calcutá

Upper (?)
Side, bair-
ro de Nova

Iorque

A moda
que se

inspira no
passado

Tão
grandes
(fem.)

Em (?):
em

posição
erguida

Animal
como o
dogo

argentino

(?) de
leite:

função de
mucamas

Nascido
no país de

capital
Zagreb

(?) 
Alexandre,

modelo
brasileira

Cada in-
vestigação

de um
detetive

Chapéu
do Saci
(Folc.)

Resina
aromática

Dar um
(?): re-

preender

Fruto da
videira

Quebrar;
dividir

Supressão
de termo
na frase

Marsupial 
da Oceania

Ondas
Médias
(abrev.)

Expressão
de ânimo
Ferramen-
ta agrícola

Excitação
(fig.)

Sofrer
prejuízo

Busca
Sucesso
de Rita

Lee

Nesse (?): ao longo de
Marca arquitetônica
do prédio da Fiocruz,

no Rio de Janeiro

Molho que acom-
panha churrascos 
Unidade de ângulo 

no transferidor

Possível efeito do
calor intenso (pl.)
Reduto eleitoral 
de Collor (sigla)

3/oms. 4/mari. 5/mirra — riste. 6/elipse. 7/frenesi.

LIBRA: Tende a perseguir as coisas mais importantes 
para você nessa atual fase, deixando de lado elementos 
insignificantes. 

ESCORPIÃO: Você irá precisar se libertar daquilo que 
pode acabar lhe gerando um desentendimento um 
pouco maior nessa jornada. 

SAGITÁRIO: Este signo irá mostrar uma grande força de 
transformação, lhe proporcionando as melhores possibili-
dades de seguir em frente. 

CAPRICÓRNIO: Receberá de Júpiter algo que irá modifi-
car o rumo da sua vida, te levando para um bom caminho 
de prosperidade. 

AQUÁRIO: Mercúrio irá lhe criar algumas barreiras para 
reflexão, precisará fazer um pouco mais de esforço para 
seguir sua vida com maestria. 

PEIXES: Caso seja compelida em momentos técnicos 
profissionais, irá se comportar de forma mais manipula-
dora, principalmente durante a manhã.

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - Hollywood em 
Concerto é o nome do novo 
espetáculo da Orquestra Jo-
vem Municipal de Guarulhos 
(OJMG), que a prefeitura apre-
senta no próximo sábado (21), 
às 20h, no Teatro do Adamas-
tor Centro. A classificação do 
espetáculo é livre e os ingres-
sos gratuitos devem ser reti-
rados na bilheteria do teatro, 
uma hora antes da sessão.

Com um repertório re-
pleto de músicas que encan-
taram e continuam a emo-
cionar plateias de todo o 
mundo, Hollywood em Con-
certo retrata o surgimento e a 
trajetória da trilha sonora do 
cinema norte americano, a 
partir de canções compostas 

Orquestra Jovem apresenta ‘Hollywood em 
Concerto’ no Teatro do Adamastor Centro

para obras cinematográficas. 
Para garantir a magia 

e o encantamento da séti-
ma arte, em um período de 
grande efervescência que vai 
de 1939 aos dias atuais, o es-
petáculo vai explorar todo o 
potencial dos jovens instru-
mentistas em um contínuo 
orquestral e projeções de 
trechos de filmes para dar 
vida a enredos inesquecíveis 
como “Star Wars” (1977) e 
“Superman” (1978), “Forest 
Gump: O Contador de His-
tórias” (1994), “O Senhor dos 
Anéis” (2001) “Piratas do Ca-
ribe” (2003), “Os Vingadores” 
(2012), entre outros. 

De acordo com o maestro 
Emiliano Patarra, a proposta 

desse espetáculo é contar a 
história do cinema america-
no, projetando as imagens dos 
filmes enquanto a Orquestra 
relembra a trilha sonora asso-
ciada. “Toda arte mexe com o 
emocional das pessoas e a mú-
sica, em particular, tem uma 
carga muito forte e impactan-
te. A indústria cinematográ-
fica de Hollywood percebeu 
isso logo no seu nascimento, 
abrindo um amplo espaço 
para as mais diversas expe-
riências de associação entre 
música e imagem. Será uma 
verdadeira viagem no tempo, 
despertando em todos os pre-
sentes memórias e sentimen-
tos que só a magia do cinema 
é capaz de proporcionar”.

SIGA-NOS NO

@folhametropolitanagru

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a



VEÍCULOS
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

Aluga-se

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

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

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

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.
VDO. APTO. 
Trav Timóteo penteado - R$ 
145.000   1 - dorm., sala, 
coz., lav, 1 vaga, quintal  
A/C - financiamento/ Fgts. 
F.: 94766-8524

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.

ESPAÇO MASTER 
As melhores e + belas 
massagistas a sua espera. 
Aproveite Promoção de 
Inauguração  2485-
6374/93358-0823
CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
CAMILA MORENA 
Iniciante Safadinha, 
Massagem completa local 
discreto F.:  94288-5065

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.: 94758-
6566.
TERRENO 10 X 25 
Presidente Dutra, ou ½ 
Lote, Escrit., Ótimo Loc.. 
3 côm. fds., 235 Mil. 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

LINDO APTO. BOM 
CLIMA !!! 
2 dorms. + deps., sác/
elevs., gar/ Ótimo Local  R$ 
198 Mil. F.: 2382-8300
CASA B. VISTA 6X25 
2 Dorms. + deps., 2 vgs. + 
edicula R$ 200 Mil.  Ótimo 
Local F.: 2382-8300
APTO. HOME CLUB. 
LINDO Mobiliado , fino 
acab., 2 dorms. + deps., 
gar. Lazer completo R$ 315 
Mil, est. prop. F.: 2382-8300
LINDO TERRENO 10 X 25 
Bosque Maia, R. 
Tapaciquara , doc ok 470 
Mil, ac. prop. Imóvel (-) 
valor. F.: 2382-8300
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
VENDO URGENTE APTO. 
Av. Papa J. Paulo, lado  
trevo 110 Mil, quitado ou 55 
+ parc. F.:  98204-3992

Sexta-feira, 13 de setembro de 2019

DA REDAÇÃO - O Sindicato dos 
Metalúrgicos de Guarulhos e 
Região faz assembleia nesta 
sexta-feira (13) e vota a pauta 
de reivindicações da Cam-
panha Salarial. Será a partir 
das 18h, na sede, à rua Harry 
Simonsen, 202 – Centro. Po-
dem participar sócios ou não.

“Durante toda a semana, 
nossa diretoria entregou bo-
letim convocatório. No sindi-
calismo ou na vida nacional, 
nada avança se o povo não 
participar. Peço a presença de 
todos, sindicalizados ou não”, 
afirmou o presidente do sindi-
cato, José Pereira dos Santos.

A pauta geral vai agregar 
as reivindicações da catego-
ria em todo o Estado. Será en-
tregue à Fiesp e a outros gru-
pos patronais da indústria. A 
coordenação da Campanha 
está a cargo da Federação 
dos Metalúrgicos da Força 
Sindical. Data-base é 1º de 
novembro.

Metalúrgicos de 
Guarulhos definem 
nesta sexta pauta 
de reivindicações

Incêndio atinge comunidade na Vila Barros
LUCY TAMBORINO - Um grande 
incêndio atingiu ontem, por 
volta das 14h30, uma comu-
nidade na Vila Barros, próxi-
mo à rua Paulino Moino. Não 
houve vítimas graves, mas 
diversas pessoas ficaram de-
sabrigadas. O secretário de 
Desenvolvimento e Assistên-
cia Social, Alex Viterale, afir-
mou que aproximadamente 
100 famílias foram impac-
tadas. Além dele, o prefeito 
Guti também esteve presente 
na área após a tragédia. “Nós 
vamos identificar quantas 
famílias são e mapeá-las, 
para poder ofertar alimentos, 
roupa e verificar se consegui-
mos abrigar essas pessoas”, 
afirmou Viterale. 

Segundo moradores do 
local, o fogo começou após 
o curto-circuito num fio de 
uma das casas e se alastrou 
rapidamente. “Minha mãe 
e a minha irmã perderam 
tudo. O importante é a vida, 
mas é difícil começar do 
zero. Não deu tempo de ti-
rar nada”, afirmou a dona 

de casa, Maria Alexandra 
Silva de Lima, 27. 

Durante conversa com 
os moradores, o prefeito 
Guti sugeriu que uma co-
missão seja montada para 
discutir os problemas da re-
gião e buscar soluções. “Não 
vamos construir em uma 
hora tudo o que foi destru-
ído pelo fogo. Mas estamos 
empenhando todos os esfor-
ços para ampará-los. É uma 
força-tarefa”, disse. Ele can-
celou toda a agenda e foi ao 
local para liderar as equipes 
da Coordenadoria Municipal 
de Proteção e Defesa Civil 
(Compdec), Proguaru, Secre-
taria de Desenvolvimento e 
Assistência Social e Sabesp.  

Hoje a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Vila Barros pro-
moverá atendimento avança-
do às famílias atingidas, com 
apoio psicológico, na ONG 
Instituto de Cidadania Ipane-
ma, localizada na rua Laran-
jeiras, 3, Jardim Scyntila.  

Ainda em visita realiza-
da no final de maio ao local, 
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agentes da Compdec obser-
varam uma grande quantida-
de de materiais inflamáveis 
no solo e nas residências, 
como plásticos, fitas cassetes, 
DVDs, entre outros. A popu-
lação foi alertada sobre os 
perigos dos produtos, prin-
cipalmente durante a estia-
gem e temporada quente, e 

os cuidados necessários para 
evitar tragédias. A Secretaria 
Municipal de Habitação in-
clusive já realizou uma ação 
de cadastramento das mo-
radias construídas em áreas 
irregulares para possíveis re-
moções, conforme Termos de 
Ajuste de Condutas firmados 
com a Justiça.
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