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AVIÃO - Com o maior aeroporto da América Latina, em Guarulhos os aviões tocam o céu
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COLUNA LIVRE
HERMANO HENNING
Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

Desconfie dos empresários 
e políticos que criticam e ba-
tem na Lava Jato. Você pode 
até fazer uma distinção, no 
caso dos políticos. Há aqueles 
que detestam Sergio Moro não 
pela cruzada contra a corrup-
ção e os crimes das empreitei-
ras. Mas sim pela sentença que 
mandou Lula para a cadeia. E 
olha que a ordem de prisão foi 
confirmada por mais duas ins-
tâncias da Justiça.

Este é o pessoal do “Lula Li-
vre”. Gente que acredita que o 
ex-presidente é “preso político” 
e não político preso. Como o 
festejado poeta e cantor Chico 
Buarque de Holanda, que este-
ve ontem com o preso na ca-
pital do Paraná, acompanhado 
da noiva.

Chico jura que o tríplex do 
Guarujá nunca foi de Lula, o 
sítio de Atibaia também não 
e que o nosso ex-presidente 
é, na verdade, um perseguido 
das elites, a mando do governo 
capitalista americano.

Tenho dúvidas que as cúpu-
las e expoentes dos partidos de 
esquerda, o pessoal do “Lula 
Livre” tenha a mesma digni-
dade de Chico. Ele é sincero e, 
acredito, embalado por convic-
ções firmes e honestas.

Chego a admitir também 
que nossos amigos petistas 
de Guarulhos nada tem a ver 
com os malfeitos do partido 
em nível nacional, mesmo com 
a adesão total ao “Lula Livre”. 
Praticamente todos eles se 
fizeram líderes nos movimen-
tos populares, legítimos. Mas 
acreditam no pessoal de cima. 
E daí?

Tudo bem, mas custo a 
acreditar nos políticos profis-
sionais do partido de Lula que 
circulam na cúpula, muitos de-
les também alvos de proces-
sos por corrupção. Querem o 
poder e trazer Lula de volta. E 
continuar no saque às estatais, 
como o que ocorreu na Petro-
brás.

Esta é uma questão até me-
nor se comparada aos políticos 
profissionais que roubaram a 
Nação nesses últimos anos. 
Gente da direita, disfarçada, 
que quer acabar com a Lava 
Jato e (quem sabe?) botar 
Moro e os procuradores na ca-
deia.

Na tentativa deles há bons 
parceiros.

Estão aí os militantes dis-
farçados de jornalistas, os ad-
vogados que representam cor-
ruptos nos tribunais com seus 
polpudos proventos, e quem 
mais?

Ora, falta o povo.
Povo que continua acredi-

tando na Lava Jato. Continua 
acreditando na luta contra a 
corrupção que, só na Petrobrás, 
já conseguiu recuperar mais de 
dez bilhões de reais. Gente que 
vê pela ação dos hackers, nada 
mais do que um grupo de pes-
soas, no caso os procuradores, 
estabelecendo estratégias para 
colocar poderosos na cadeia. 
Políticos com poder e empre-
sários com dinheiro.

Querem transformar isso 
em crime.

O filme já foi visto na Itália 
com a Operação Mãos Limpas. 
Por isso, desconfie dos políti-
cos que batem na Lava Jato. 

CAUSOS 
E CAUSAS

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

dia 16, então considerando que o erro fora 
pensar em Heloisa como figura pública, que 
certamente não é, tamanha a sua discrição 
no noticiário nacional e na vida da família Bol-
sonaro, parecendo-me que a “desculpa” está 
mais para uma pré-defesa processual do que 
propriamente para o reconhecimento de cul-
pa, eis que inegável o ataque à honra da pro-
fissional em seu trabalho.

O simples fato da pessoa estar investida na 
função pública não torna legítimo a imprensa 
explorar matérias contra seus parentes e ami-
gos, notadamente quando entre eles não hou-
ver qualquer envolvimento as custas do poder 
público, quando a relação for unicamente de 
parentesco ou amizade; aliás, figura pública 
que desaparece quando pratica os atos da 
vida privada fazendo ressurgir o cidadão co-
mum, este com todos os direitos que a ordem 
constitucional lhe assegura e que devem ser 
respeitados porque garantia inalienável de sua 
personalidade.

Se por um lado a democracia impõe a am-
pla liberdade de imprensa e opinião para que 
as questões de interesse público sejam conhe-
cidas e debatidas pela população, igualmente 
se impõe à imprensa trabalhar suas informa-
ções com total respeito às demais liberdades 
e garantias consagradas pela carta constitu-
cional, como a honra, a imagem e a personali-
dade, assim exigindo que sopesem o exercício 
destes direitos, que não se excluem, pois, tão 
necessária quanto a liberdade de imprensa é a 
inviolabilidade da intimidade, da vida privada 
de qualquer cidadão.

Não se pode passar do ponto, não se pode 
atingir a honra alheia sob os pretextos da liber-
dade de expressão, principalmente para fazer 
política, situações em que a mídia revela um 
lado, perde a credibilidade, faz da crítica um 
mero panfleto partidário.

É necessário respeito.

Uma reportagem da Revista Época, realiza-
da pelo jornalista João Saconi, que sem pudor 
invadiu a vida privada da nora do Presidente 
da República, Heloisa Wolf Bolsonaro, mulher 
de Eduardo (03), nos traz o pior exemplo do 
que poderia fazer com a liberdade de expres-
são, tornando público particularidades das 
sessões online que a psicóloga orienta em seu 
curso de “coaching”, matéria que obviamente 
foge do interesse do cidadão comum porque 
em nada se relaciona com a vida pública de 
seu marido ou sogro, portanto, que não de-
veria servir de especulação para o jornalismo. 

O jovem Saconi se perdeu no entusiasmo 
de atacar a figura pública dos Bolsonaros, se 
perdeu no desvio ético de não informar que 
era jornalista e que estaria gravando o curso. 
Saconi se perdeu num trabalho simples, como 
deve ser jornalismo, verdadeiro, que deve ser 
desenvolvido com propósito tornar público in-
formações que realmente interessem à demo-
cracia, que contribuam para a cidadania, não 
questões de cunho privado como o trabalho 
retratado na matéria, que desdenha da profis-
sional apenas pelo fato dela pertencer à famí-
lia presidencial, sugerindo que o aumento no 
preço do curso após seu casamento decorre 
do nome e não de suas qualidades.

A repercussão negativa da matéria publi-
cada no dia 13 deste mês motivou o Conselho 
Editorial do Grupo Globo, responsável pela 
revista, a apresentar desculpas públicas, no 

Quando se passa do ponto
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Guarulhos registra quase 200 casos de sarampo; 
80 deles foram identificados em uma semana
FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
já registrou até o momento 
197 casos de sarampo, con-
forme balanço atualizado 
ontem pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. Desde a 
última quinta-feira (12), 80 
novos casos foram confir-
mados. Ninguém foi a óbi-
to na cidade, mas no Bra-
sil quatro mortes já foram 
confirmadas. 

A doença é altamente con-
tagiosa e só vem crescendo 
no munícipio. Na quinta-fei-
ra (29) do mês passado eram 
65 casos. Os registros da do-
ença mais do que triplicaram 
em menos de um mês. 

O Brasil não registrava 
casos de óbitos devido à en-
fermidade desde o último 
surto, em 1997. Para lidar 
com este problema, a Uni-

dade Básica de Saúde (UBS) 
Nova Cumbica abrirá neste 
sábado (21), pessoas que es-
tão com a carteira de vaci-
nação em atraso ou que não 
têm comprovação de imuni-
zação contra o sarampo po-
dem aproveitar para colocar 
as doses do calendário na-
cional. Nesta data, a unidade 
ficará aberta das 8h às 16h 
pelo Programa Saúde Agora. 

Casos de dengue 
chegam a 6.304

PM prende suspeitos de 
participarem de roubo a 
residência na Vila Galvão

MAYARA NASCIMENTO - Os no-
vos casos de dengue conti-
nuam oscilando. Nos últi-
mos sete dias a Secretaria de 
Saúde confirmou apenas 10 
casos. No total, 6.304 foram 
confirmados, superando os 
6.294 da semana anterior.

Do começo do ano até 
ontem, apenas uma mor-
te foi registrada, no Jardim 
Almeida Prado. As ações de 
combate ao mosquito trans-
missor foram intensificadas 
no local. 

No começo de setembro 
os funcionários da EDP pas-
saram a ajudar os agentes de 
Zoonoses na fiscalização de 
possíveis focos do Aedes ae-
gypti. Entre o dia 5 e o dia 19, 
os 65 funcionários identifica-
ram 21 imóveis com suspeita 
de criadouro do transmissor 
e tomaram as medidas neces-
sárias para evitar que a doen-
ça se propague ainda mais 
pela cidade.

LUCY TAMBORINO - Policiais mi-
litares do Comando do Policia-
mento de Área Metropolitano 
7 (CPA/M-7) prenderam quatro 
homens e apreenderam dois 
menores, que tentavam fugir 
com o veículo das vítimas de 
um roubo a residência. O caso 
aconteceu na madrugada de on-
tem na região da Vila Galvão. 
Os pertences da vítima foram 
encontrados no Jaçanã, na zona 
norte de São Paulo. 

A corporação foi acionada 
via Copom para atender uma 
ocorrência de roubo a residên-
cia na avenida Adelaide. No 
patrulhamento, a PM localizou 
um veículo Etios, vermelho 
com os suspeitos. Eles tentaram 
fugir, mas um deles foi captu-
rado e indicou uma residência 
onde o restante da quadrilha foi 
detida. Com eles foram apreen-
didos 639 papelotes de cocaína, 
quatro televisores, cinco celula-
res e R$ 2.838 em dinheiro.
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Prefeitura faz pesquisa arqueológica 
para restauro da Casa da Candinha

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Obras da Prefeitura de Guaru-
lhos e profissionais do Insti-
tuto de Arqueologia Brasileira 
(IAB) realizaram na quarta-
-feira (18), vistoria técnica para 
dar início aos serviços especia-
lizados de prospecção arque-
ológica na Casa da Candinha 
e no entorno. Os trabalhos 
fazem parte de uma etapa im-
portante do projeto de restau-
ro desta edificação histórica.

Na oportunidade, o IAB fez 
os primeiros registros fotográfi-
cos para o início da prospecção 
arqueológica. A pesquisa será 
determinante para o desenvol-
vimento do projeto de restauro, 
pois poderá evidenciar antigas 
estruturas anexas a casa e tam-
bém de apoio à antiga Fazenda 
Bananal; bem como, utensílios 
que podem contribuir para as 
pesquisas no que diz respeito à 
formação da sociedade colonial 

paulista da época.
Não há informações sobre 

a data de construção da casa-
-sede da fazenda Bananal, mas 
estima-se que seja entre o final 
do século XVIII e início do 
XIX. A parte original da casa 
é de taipa de pilão (construção 
de terra), técnica comum no 
período colonial. A fazenda 
Bananal era remanescente de 
uma propriedade maior que 
remonta de 1.717, ano em que 
o bandeirante paulista Ama-

dor Bueno da Veiga recebeu a 
carta de sesmaria, ou seja, um 
documento emitido pela auto-
ridade da época que permitia 
a doação das terras. Segundo 
historiadores, a descrição re-
mete à porção do território 
guarulhense entre a zona leste 
da capital paulista e Mairiporã, 
correspondendo aos bairros de 
Tanque Grande, Bananal, In-
vernada, Taboão, Vila Barros, 
Cecap e Várzea do Palácio, em 
Guarulhos.

Mancha de poluição avança e atinge 163 km 
do rio Tietê; qualidade em Guarulhos é ruim
LUCY TAMBORINO - Um estu-
do da Fundação SOS Mata 
Atlântica, lançado ontem, indi-
ca que o trecho morto do rio 
Tietê alcançou a marca de 163 
km neste ano, um aumento de 
33,6% em relação a 2018 (122 
km). Os dados estão muito 
longe da menor mancha de 
poluição já registrada na série 
histórica do levantamento, de 
71 km em 2014. No levanta-
mento, o índice da qualidade 
da água (IQA) do rio foi con-
siderado ruim em Guarulhos. 

Os dados são do relatório 
“Observando o Tietê 2019 -- O 
retrato da qualidade da água e 
a evolução dos indicadores de 
impacto do Projeto Tietê”. Par-
te deste resultado catastrófico 
deve-se a falta de investimentos 
das últimas gestões em Guaru-
lhos. O tratamento de esgoto na 
cidade correspondia no início 
de 2017 a 2,12% do total produ-
zido. Agora o percentual subiu 
para 12% ao final do primeiro 

semestre de 2019, o que signi-
fica um aumento de 566% du-
rante a gestão do prefeito Guti, 
que investiu, nesse período, 
R$ 53,7 milhões em coletores-
-tronco, que levam o esgoto até 
as três estações de tratamento.

O estudo apontou ainda que 
a condição ambiental do rio 
Tietê está imprópria para o uso, 
com a qualidade de água ruim 
ou péssima em 28,3% (os 163 
km) da extensão monitorada, 
que totaliza 576 km – de Salesó-
polis, na sua nascente, até a ju-
sante da eclusa de Barra Bonita, 
na hidrovia Tietê-Paraná. Nos 
demais 413 km monitorados 
(71,7%), o rio apresentou qua-
lidade de água regular e boa, 
condição que permite o uso da 
água para abastecimento pú-
blico e irrigação para produção 
de alimentos, por exemplo.  Os 
dados foram medidos em 99 
pontos de coleta monitorados 
mensalmente, entre setembro 
de 2018 e agosto de 2019.
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Jesus promete mudança para nova 
sede da Câmara em setembro de 2020
FOTOS: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - Com edital 
lançado hoje, o presidente da 
Câmara, Professor Jesus, se 
comprometeu em entregar em 
setembro de 2020 a nova sede 
do Legislativo, no prédio da an-
tiga fábrica de Tapete Lourdes, 
na Vila Augusta.

“Hoje será lançado o edital e 
começaremos a receber os pro-
jetos para, em seguida, iniciar-

mos a licitação e as obras do tão 
esperado prédio”, disse Jesus.

A medida possibilitará o 
fim do pagamento de aluguéis. 
Na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) deste ano, o se-
cretário de Administração da 
Câmara, Cesar Samsoniuk, re-
velou que a Casa de Leis gasta 
cerca de R$ 3,5 milhões anuais 
com os aluguéis dos imóveis 

onde as atividades legislativas 
acontecem no Centro. 

Para que de fato o novo pro-
jeto executivo da obra ficasse 
pronto, foram investidos, só 
pela gestão atual, cerca de R$ 
180 mil, uma vez que o anterior 
já estava ultrapassado. Estima-
-se que serão gastos ainda cerca 
de R$ 12 milhões, mas tudo de-
penderá dos valores ofertados 
pelas empresas. 

O imóvel foi adquirido em 
2011 por R$ 14 milhões num 
processo que se arrastou até 
2016. A Proguaru já chegou 
a ser contratada para realizar 
a obra, na gestão do vereador 
Eduardo Soltur (PSB). Porém, 
no ano passado, a Procurado-
ria da Câmara apontou vários 
erros no projeto, resultando na 
rescisão do contrato com a em-
presa de capital misto.

Vereador propõe pagamento da tarifa do 
ônibus com cartões de crédito e débito

Pedestres são os que mais morrem em acidentes de trânsito na cidade

LUCY TAMBORINO - Seguindo a 
tendência da capital, Guaru-
lhos poderá ter o pagamento 
das tarifas de ônibus com car-
tões de crédito e débito. A me-
dida faz parte de um projeto 
de lei apresentado pelo verea-
dor Eduardo Barreto (PCdoB). 

A propositura também 
prevê o sistema tecnológico 
de pagamento por aproxima-
ção do validador, seja por car-
tões plásticos, dos smartpho-
nes, smartwatches, pulseiras 
de pagamento, entre outros. 
Para passar a valer na cidade, 
o texto deve ser deliberado na 

LUCY TAMBORINO - Das 69 víti-
mas fatais por acidente de trân-
sito nos primeiros oito meses 
deste ano em Guarulhos, os pe-
destres foram os que mais mor-
reram. Para se ter uma ideia, es-
tas vítimas somaram 35% dos 
casos – representando um total 
de 24 pessoas. Os dados, divul-
gados ontem, são do Sistema de 

Câmara, analisado nas Co-
missões Técnicas Permanen-
tes, passar por duas votações 
na Casa de Leis e ser sancio-
nado pelo prefeito Guti. 

Informações Gerenciais de Aci-
dentes de Trânsito do Estado de 
São Paulo (Infosiga-SP).

Já pessoas que ocupavam 
motocicletas e veículos na cida-
de vêm logo atrás registrando, 
22 e 18 vítimas fatais, respecti-
vamente. Por último, nesse pe-
ríodo, figuraram ciclistas (três) 
e dados não disponíveis (dois). 

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
F.: 2497.1822    2451.0937

Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E 
DO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - 
COMARCA DE GUARULHOS - ESTADO DE SÃO PAULO - MANUEL 
SANCHES DE ALMEIDA - Oficial -  CNPJ nº 51.260.743/0001-31 - 
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - EDITAL DE NOTIFICA-

ÇÃO DAS CONFINANTES PLP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e S4 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, expedido no procedimento administrati-
vo de Retificação de Registro Imobiliário (art.213 da lei 6.015/73) requerido por PASCHOAL 
CASCELLO e sua mulher WANDA FIORI CASCELLO. MANUEL SANCHES DE 
ALMEIDA, Oficial Delegado do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos, Estado 
de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possam, especialmente as pessoas jurídicas PLP 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e S4 EMPREENDIMENTOS E PARTICI-
PAÇÕES LTDA que, por requerimento prenotado sob n.336.930 em 17/05/2019, neste 
Serviço de Registro de Imóveis (localizado na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, 
Jardim São Paulo, Guarulhos). PASCHOAL CASCELLO e sua mulher WANDA FIORI 
CASCELLO requereram com fundamento nos incisos I e II do art.213 da Lei Federal 
n.6.015/73 (redação dada pela Lei n.10.931 de 02/08/2004), a RETIFICAÇÃO DO 
REGISTRO do imóvel situado na Rua Turvolândia, n.829, Vila Nova Bonsucesso, nesta 
cidade, objeto da Matrícula n.19.927, desta Serventia, para suprimir, inclusive, deficiências 
quanto à especialização objetiva, ou seja, para apurar a área do imóvel, inserir medidas 
lineares e atualizar os confrontantes, conforme planta e memorial descritivo que integram o 
procedimento prenotado sob n.336.930. Como o imóvel retificando confronta, entre os 
pontos 08-16, com aquele que é objeto da Matrícula n.39.189, desta Serventia (de 
propriedade das pessoas jurídicas PLP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e 
S4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA), o § 2º do art.213, da Lei n.6.015/73, 
exige sua prévia notificação. As diligências efetuadas pelo Oficial de Títulos e Documentos 
desta comarca, objetivando as notificações pessoais, restaram infrutíferas, por não terem 
sido encontrados em nenhum dos endereços, razão pela qual, por este edital, ficam as 
mesmas (PLP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e S4 EMPREENDIMEN-
TOS E PARTICIPAÇÕES LTDA), notificados da mencionada pretensão retificatória e que, 
caso queiram, poderão impugná-la (fundamentadamente), desde que o façam dentro do 
prazo de quinze (15) dias contados da primeira publicação, sendo que a impugnação 
deverá ser apresentada (por escrito) diretamente no escritório registral localizado no 
município e comarca de Guarulhos, na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim 
São Paulo, no horário compreendido entre às 9:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. 
A ausência de impugnação implicará na anuência tácita à pretensão retificatória. Assim, 
expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será 
afixado no lugar de costume (no interior do escritório registral) e publicado, por duas vezes, 
em jornal de grande circulação. Guarulhos, 18 de setembro de 2019. MANUEL SANCHES 
DE ALMEIDA - Oficial Delegado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU, NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER, ao mutuário cujo nome, nº de Contrato e Endereço encontra-se 
abaixo descrito, atualmente em lugar ignorado, que por força de cláusula 
resolutória existente no INSTRUMENTO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSA 
COM OPÇÃO DE COMPRA E VENDA firmado com esta CDHU, deverá 
REGULARIZAR a ocupação do referido imóvel, bem como as prestações 
pendentes de pagamento, no prazo máximo de 30(trinta) dias, a contar da data 
desta publicação, sob pena de RESCISÃO ADMINISTRATIVA de seu vínculo 
contratual com a CDHU, por força da mencionada cláusula contratual.  

Secretaria de Habitação

NOME EMPREENDIMENTO CONTA ENDEREÇO COMPL. CEP CIDADE
DANEIRO 
SEVERIANO DA 
SILVA

GUARULHOS-C14 1871615
RUA JD REPOUSO 
DO SÃO 
FRANCISCO

B:32 E:B 
AP:11

07261-000 GUARULHOS

Não há informações de mortes 
de ocupantes de ônibus ou ca-
minhões. 

A tendência é diferente no 
estado de São Paulo, onde os 
motociclistas foram os que 
mais morreram após acidentes 
de trânsito, resultando 1.222 
óbitos – 34% dos 3.554 óbitos 
registrados por este motivo.

Em São Paulo começou 
nesta segunda-feira (16) um 
projeto piloto que prevê es-
tas medidas em 200 ônibus 
de 12 linhas. 
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       A Guarda Civil Municipal (GCM), por meio da 
Inspetoria de Patrulhamento Tático (Romu), iniciou 
nesta segunda-feira (16) o treinamento por um 
período de dez dias com guardas civis de Itapeva. 
A intenção é capacitá-los para que implantem o 
serviço na cidade, que conta com um pouco mais 
de 100 mil habitantes e fica a cerca de 300 km 
de Guarulhos. O treinamento, que contará com 
técnicas operacionais, controle de distúrbios 
civis e acompanhamento da rotina da Romu, é 
resultado de uma visita realizada em junho deste 
ano pelo então comandante da GCM de Itapeva, 
Alessandro Rodrigues Fonseca, à cidade de 
Guarulhos no intuito de firmar uma parceria, para 
que um grupo selecionado de guardas de Itapeva 
adquirisse conhecimento e experiência por meio 
de um curso de formação técnica voltado à 
implantação da ronda municipal na cidade. 

       As alunas dos cursos de formação 
profissionalizantes da Prefeitura estão oferecendo 
gratuitamente até quinta-feira (19) os serviços de 
manicure e depilação à população no Restaurante 
Escola Praça Gourmet (antiga Câmara Municipal, 
na praça Getúlio Vargas, s/nº), no Centro. Os 
atendimentos são realizados por ordem de 
chegada, com a supervisão dos formadores. A 
ação social iniciada nesta segunda-feira (16) 
acontece nos períodos da manhã e da tarde (das 
9h às 12h e das 13h às 16h) e envolve as cerca 
de 140 alunas, divididas em turmas. Gratuitas, 
as aulas são promovidas pela Prefeitura por meio 
da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência 
Social em parceria com o Fundo Social de 
Solidariedade, e são voltadas às pessoas de baixa 
renda visando à inserção no mercado de trabalho 
e servir como uma alternativa à renda familiar.

ANOTE

Gratidão a Roberto Leal (1951-2019) 
que, a exemplo de tantos ‘patrícios de 
além-mar’, enriqueceu a eternamente 
a jovem democracia brasileira

Fui gentilmente convidado pelo 
meu amigo Alexandre Anselmo, na 
quarta-feira (18), para participar de 
programa na TV Mundo Maior com 
o tema: “A família e o Evangelho na 
Educação, direitos e laicidade”. Gra-
tidão! Convite aceito, eu entendi que 
deveria estudar um pouco para não 
chegar completamente cru ao estú-
dio da emissora. Confesso que ao ob-
servar o substantivo laicidade, veio a 
minha mente o seu adjetivo utilizado 

da forma mais comum: ‘O Estado é 
laico’. O conceito parece ser simples, 
mas explicá-lo sem boa argumenta-
ção é, no mínimo, demonstração de 
imprudência intelectual. E fui à luta 
(ou melhor, à internet)!

Encontrei  texto intitulado “O que 
é a Laicidade?”, no site da Associação 
República e Laicidade – Por uma re-
pública secular e laica; por uma socie-
dade moderna, livre, aberta, inclusiva 
e justa. A entidade foi fundada em 
2003 e a sede está em Olivais, Lisboa, 

Portugal. Encontrei esta definição: 
“Laicidade é a forma institucional 
que toma nas sociedades democráti-
cas a relação política entre o cidadão 
e o Estado, e entre os próprios cida-
dãos. No início, onde esse princípio 
foi aplicado, a Laicidade permitiu ins-
taurar a separação da sociedade civil e 
das religiões, não exercendo o Estado 
qualquer poder religioso e as igrejas 
qualquer poder político.”

Em oposição, existe o Estado Con-
fessional, que é aquele no qual existe 
religião, por vezes mencionada como 
de Estado, mas que não deve ser con-
fundida com uma teocracia (governo 
de Deus), quando o poder  pode ser 
exercido direta ou indiretamente pe-
los clérigos de determinada religião.

Prossegue o texto: “Para garan-
tir simultaneamente a liberdade de 
todos e a de cada um, a Laicidade 
distingue e separa o domínio públi-
co, onde se exerce a cidadania, e o 
domínio privado, onde se exercem 
as liberdades individuais (de pensa-
mento, de consciência e de convic-
ção) e onde coexistem as diferenças 
biológicas, sociais, culturais. Perten-
cendo a todos, o espaço público é in-
divisível: nenhum cidadão ou grupo 
de cidadãos deve impor as suas con-
vicções aos outros. Simetricamente, 
o Estado laico proíbe-se de intervir 
nas formas de organização coletivas 
(partidos, igrejas, associações etc.) às 
quais qualquer cidadão pode aderir. 
A Laicidade garante a todo o indiví-
duo o direito de adotar uma convic-
ção, de mudar de convicção, e de não 
adotar nenhuma. Portanto, a Laici-
dade do Estado não é uma convicção 
entre outras, mas a condição primei-
ra da coexistência entre todas as con-
vicções no espaço público”. 

Viva a Sagrada Liberdade de Ex-
pressão!

A jovem democracia, a 
laicidade e a liberdade 
de expressão

PONTO
DE VISTA

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

LOCAÇÃO

IMÓVEIS PARA TROCA
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 ITANHAÉM 
(Vende ou Troca)

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

R$250.000 REF: DANIEL. 

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

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 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

CHÁCARASANTOS 
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

IMÓVEL AVENIDA 
OTÁVIO BRAGA 

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

CASA CARMELA 
2 Casas de 2 comodos e 

banheiros R$145.000 
REF :20.

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

IMÓVEIS PARA RENDA

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

APTO BOM CLIMA
Condominio já incluso 

R$1.100,00 REF 20

APTO BOULEVARD
Bonsucesso com 

condomínio incluso lazer 
completo R$850,00

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
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Acquazero realiza lavagem ecológica para automóveis em Guarulhos
FOTOS: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - A Acquazero 
está em Guarulhos para 
oferecer um serviço dife-
renciado para carros e mo-
tos, totalmente ecológico e 
econômico, sem agredir o 
meio ambiente e nem des-
perdiçar recursos naturais, 
como a água. 

O carro-chefe da marca 
é a limpeza ecológica, reali-
zada com apenas 300ml de 

água. A limpeza consiste na 
aplicação da cera de carnaú-
ba, que age amolecendo a su-
jeira, facilitando a remoção 
sem o perigo de arranhar ou 
riscar a pintura. O carro fica 
limpo, encerado e protegido 
contra os males do tempo. A 
cera também impede que a 
sujeira se acumule na lataria 
após a lavagem.

A empresa oferece outros 

serviços de conservação 
e restauração automotiva. 
Sempre utilizando produtos 
biodegradáveis de alta qua-
lidade. São mais de 15 servi-
ços, entre eles enceramento 
profissional, cristalização 
de vidros, limpeza técnica 
de motor, higienização in-
terna e de ar-condicionado, 
impermeabilização de es-
tofados, remoção de chuva 
ácida, polimento de faróis. 
Na Acquazero, cada limpeza 
realizada economiza cerca 
de 320 litros de água.

A unidade de Guarulhos 
conta ainda com serviço de-
livery, onde buscam o auto-
móvel, realizam os serviços 
contratados e devolvem o 
veículo no endereço combi-
nado. Para isso foi desenvol-
vido um aplicativo, onde o 
usuário cadastra seu auto-
móvel, a placa, agenda o dia 
e horário de atendimento 
e realiza o pagamento pelo 
próprio app.

Serviço:
Endereço: avenida Avelino Alves Machado, 467 – Jar-
dim Pinhal
Horário: de quarta-feira a sábado, das 8h às 18h; se-
gunda-feira das 8h às 17h
Telefone: 2441-5662
www.acquazero.com
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ÁRIES: Irá aprender muitas coisas durante este dia, as 
tuas experiências serão muito positivas neste dia. Ganha-
rá uma grande força para chegar onde quer.

TOURO: Não ir com muita sede ao pote será algo inte-
ressado, pois você precisará agir com muita cautela, uma 
vez que pode causar maiores danos a você mesmo. 

GÊMEOS: Apresente-se como alguém produtivo e ino-
vador, para que assim não permaneça em uma situação 
danosa. 

CÂNCER: Os teus sentimentos irão lhe proporcionar uma 
visão mais holística, abrindo muitas possibilidades para 
desenvolver-se.

LEÃO: Manter-se alegre será a melhor forma de você 
enfrentar os problemas, porém precisará acreditar mais 
em você. 

VIRGEM: Muitos eventos que estão rondando a sua 
constelação, farão você se sentir melhor, para que possa 
sair de uma situação adversa. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 63

ORCHPC
EQUILIBRIO
SUSPIRONN
TEORAEDGE

BISESMERIL
ALTAEBOVA

ORNATOSIM
CHATOIDADE

EOCARUN
ARENITOINATO

MCIREBELDE

ELMOALOG
TIPOIAEMO
ISLEGISLAR
CEUDLANDU

COSTÃOUSURA

Emprego
do que

está à dis-
posição

País
insular

mediter-
râneo

Ellen Ro-
che, mo-

delo e atriz
paulistana

Local de
filmagens

(Cin.)

The (?),
guitarrista

do U2

"Alto", em
relação a
"baixo"

Cartão (?):
o chip do
celular

Especiali-
dades de
Garrincha

(fut.)

Podem ser
de 2 tipos:
lunar ou

solar

Prefixo
grego que
significa
"novo"

O talento
que nasce

com a
pessoa

Poeta
como
Orfeu
(Mit.)

Raul (?),
apresen-

tador 
do SBT

(?) Tunas,
cidade
cubana

Possível
destino a-
pós a mor-
te (Catol.)
Formação
rochosa 
no litoral
marinho

Doris
Lessing,
escritora
britânica

Feijão 
do qual 

se faz chá

Lei da (?):
é desres-
peitada

por agiotas

Carro, 
em inglês
Italiano
(abrev.)

Indisci-
plinado
Óleo, 

em inglês

A 3ª (?):
a velhice

Bronzeado
(fig.)

Onda, em
espanhol

Apelido de
"Manoela"

A primeira
vogal

Suporte
para o

braço ma-
chucado

1.101, em
romanos
Capacete

do
cavaleiro
medieval

Estabi-
lidade

Som emiti-
do pelo a-
paixonado

Pedido 
da plateia

(?) alcoó-
lico: o do
uísque é

muito alto

Entediante
Rocha

usada em
alicerces

Bêbada
(fig.)

Adereço

Pedra pa-
ra amolar
lâminas
Feitiço

"O", em OSB
Característica 

da obra de James
Joyce (Lit.)

Peixe a-
mazônico
que se enterra duran-
te as estações secas "I", em EPI

Efeito da cripólise,
própria de clínicas

de beleza

Dever do 
Congresso
Uma Thur-
man, atriz

3/car — ebó — las — oil — ola. 4/andu — edge. 6/costão. 7/arenito. 9/piramboia.

LIBRA: Algumas coisas irão colocar você em um plano 
de vida repleto de falhas para o seu futuro, mas alguns 
desses elementos serão muito importantes. 

ESCORPIÃO: Encontrará diversas barreiras para perceber 
uma ligação entre diversos eventos que estão influen-
ciando você.

SAGITÁRIO: Haverá uma comunicação entre Marte e 
sua constelação de forma muito interessante, o que irá 
facilitar sua jornada. 

CAPRICÓRNIO: Poderá obter excelentes resultados para 
conseguir captar recursos para se tornar uma pessoa 
mais atraente. 

AQUÁRIO: Nada de surpreendente vai ocorrer durante o 
dia, por este motivo você deve fazer o possível para ficar 
bem relaxado. 

PEIXES: Muitas coisas se mostrarão contrárias ao seu 
avanço neste dia, mas poderá vir a apresentar grandes 
dificuldades. 

HORÓSCOPO

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

MAYARA NASCIMENTO - Com 
mais de 130 obras feitas total-
mente de peças Lego, a exposi-
ção The Art of the Brick come-
ça hoje e traz personagens da 
DC, entre eles Mulher-Maravi-
lha, Flash, Superman e Corin-
ga. A mostra acontece na Oca 
do Parque Ibirapuera e fica 
em exposição até novembro, e 
também faz parte da comemo-
ração dos 80 anos do Batman.

The Art of The Brick foi 

Maior exposição de Lego do 
mundo chega ao Parque Ibirapuera

criada pelo artista Nathan Sa-
waya, que utilizou mais de dois 
milhões de blocos de Lego para 
construir todas as peças que 
compõem a mostra. O Brasil 
é o primeiro país a receber a 
maior exposição do mundo de-
pois do sucesso de visitação na 
Europa, quando recebeu mais 
de 500 mil pessoas em Madri, 
Londres e Paris.

Além de personagens em 
tamanho real, a exposição 

traz ainda cenas icônicas dos 
filmes da DC Super Heroes 
em miniaturas, bustos dos 
personagens, obras criadas 
a partir da interpretação do 
artista e espaços para tirar 
fotos. Uma das principais 
atrações é o Batmóvel, carro 
do personagem Batman, com 
5,5 metros de comprimento. 

Um aplicativo exclusivo 
foi lançado para a temporada 
brasileira da exposição, que 
transforma o smartphone 
dos visitantes em um audio-
guia, onde poderão se apro-
fundar na história e particu-
laridades de cada obra.

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

Serviço:
Data: de 20 de setembro 
até novembro
Horário: de terça-feira 
a sexta-feira, das 9h às 
20h; sábados e domingos 
das 9h às 19h
Local: Oca – Parque Ibi-
rapuera
Endereço: avenida Pedro 
Álvares Cabral, s/n - Portão 
2 – Vila Mariana
Ingressos: a partir de R$ 20



SERVIÇOS
PUBL. LEGAL

NEGÓCIOS

SAÚDE

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

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

COSTUREIRA 
Retista e Galoneirista c/
experiência. F. 97369-8531 
Whats
MOTOBOY 
P/ trabalhar em 
Restaurante Cocaia/
Guarulhos Interessados 
encaminhar CV: dp@
inovaconsultab.com.br

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se
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COTA CONTEMPLADA 
Crédito Imobiliario R$ 400 
Mil , Quero R$ 48 Mil  + 
Divida (11) 94372-6658
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
APTO MORADA DO SOL 
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166

Aluga-se

Sítios e Chácaras

APTO NOVO  PRAÇA 8 
c/ 2 dorms., c/ coz 
planejada R$ 1.300,00. dir. 
c/ prop.  97272-7232 whats

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

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

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
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

LANCHONETE CENTRO 
Movimento 100 Mil á 45 
anos no local Otimo preço. 
F.: 99228-2723
VENDO MERCADINHO 
Stª Cecilia Guarulhos  
Ótimas instalações, bem 
surtido de mercadorias 
valor  R$ 100 mil reais  
aceito auto c/ parte de 
pagto fone. 93800-7280
BRECHÓ FECHANDO 
Grd. Queima de estoque  a 
partir $ 1,00 das 9/18hrs. 
Av. Cptº  Valter Ribeiro-315 
Cumbica Prox. Cartório 
96411-1766

CHÁCARA ITAPEVA 
Sul de Minas  A partir de 
2.000m2 - R$ 50 mil reais 
, com escritura definitiva. 
P/ maiores informações. F.:  
(11) 2225-1379 / 99673-4508

Planos a partir de 

R$ 121,45
para pagamento 

em dia

F. 2409-5992
95000-5000

*Veri�car Condições

Vitoram Corretora de Seguros

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

ANUNCIE AQUI 
97380-7685ANUNCIE AQUI 

97380-7685

CAIXA
p/ Loja de 

Materiais de 
Construção, c/ 

experiência 
entregar Cv. 

Avenida Bom 
Clima, nº 38 h/c.c/ 

Sr. Carlos.

CONTRATA-SE

VENDEDOR
p/ Loja de Tintas, 

c/ experiência 
entregar Cv. 
Estr. Acácio 

Antônio Batista, 
nº 195. 

Aos cuidados de 
Diego.

CONTRATA-SE

VDO. LOJA 
c/ restaurante em S.Paulo 
em Galeria  na 24 de maio, 
c/ excelente instalação, c/ 
fatur. comprovado  junto c/ 
propriedade  escritura reg. 
Oportunidade valor R$280 
mil reais fone.93800-7280
VENDO PET SHOP 
V.Augusta  Ótimas, 
instalações, c/ 600 
clientes cadastrado excel. 
faturamento valor R$ 65 
mil reais há vista ac: auto 
c/ parte de Pgto. ate 50% 
valor de venda F.: 93800-
7280 Claudio

CAMILA MORENA 
Iniciante Safadinha, 
Massagem completa local 
discreto F.:  94288-5065
ALINE 
c/ finalização, loirinha 
carinhosa F: 95426-4047 
(Whats)

A empresa MARIA DAS 
GRAÇAS DE S SÁ 
GUARULHOS EPP, inscrita 
no CNPJ n°: 04.308.586/
0001-07 e I.E.: 336.663.
058.117, estabelecida na 
Rua Granito, n° 462 – Vila 
União – Guarulhos – SP – 
07145-250, vem 
comunicar o extravio da 
Redução Z e da Leitura X 
referente á maquina 
emissora de cupom �scal 
– ECF , n° de fabricação 
ZP051000000000000376, 
marca: ZPN, modelo: 
ZPM – 200.

EXTRAVIO

APTO. BOM CLIMA 
62MTS² 
Lindo ! 2 dorms.+ deps., 
gar, sac, elevs. R$ 198 Mil. 
Ótimo Local. F.: 2382-8300
CASAS MALVINAS GRS. 
2 dorms., garagem. F.: 
96970-3756
CASA B. CLIMA  5X30 
3 stes. + deps., quintal 
gourmet. 3 vgs R$ 165 
Mil + transf. div, ac. auto 
ou imóvel (-) Valor F.:  
2382-8300
PQ. PRIMAVERA 
Terrenos 940 Mts² 18 Mil. 
e Jd. Fortaleza 10x25 45 
Mil ou Vendo a metade 
Facilito.F. 96020-8559. 

TAPERA GRANDE 
1.000Mts². c/ agua e luz, 
Ótimo Local. F.: 96314-2035

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Da massa a fumaça!!!
FOTO: DIVULGAÇÃO

SERGINHO FREITAS - E aí galera! 
Primeiro de tudo quero agra-
decer as mensagens que rece-
bi sobre a matéria da semana 
passada com o “grandalhão” 
Jimmy OGRO McManis. 
Como uma grande amiga fa-
lou: “quebrei o encanto que 
ela tinha dele ser um ogro de 
verdade!...”. Mas cá entre nós, 
a ideia era bem essa!

Já na edição de hoje, re-
solvi trazer um pouco do 
fundador da Smoker BBQ, 
bicampeão nas categorias 
de Melhor Frango e Melhor 
Brisket (peito do boi) no 
Campeonato Nacional de Pit-
masters e referência em defu-
mação de carnes Carlos Edu-
ardo Galucci, mais conhecido 
como Cadu Galucci!

Com mais de 15 anos de 
experiência, ele, que nasceu 
no interior de São Paulo em 
uma família tipicamente ita-
liana, aprendeu a cozinhar 
bem cedo com sua avó. E 

como um bom neto de ita-
lianos, fazer massas casei-
ras e molhos artesanais era 
seu passatempo preferido. 
“Eu adorava cozinhar com 
minha avó. Não existe ou-
tro jeito mais gostoso de 
aprender. Afinal as ‘nonas’ 
sempre têm aquele segredo 
especial”, contou Galucci en-
quanto eu “fuçava” em suas 
facas personalizadas.

Além de ter aprendido 
muito com seus familiares, 
ele também estudou no Se-
nac e integrou a FIC, Fede-
ração Italiana de Cozinha. 
Mas com 10 anos exercendo 
profissionalmente a gastro-
nomia italiana, a “fumaça” 
entrou em sua vida. “Como 
sou viciado em ler e buscar 
novidades, comecei a me 
aprofundar pelo estilo norte-
-americano de preparar o 
churrasco. E na boa, me apai-
xonei pelo sistema dos caras. 
Estudei muito e resolvi enca-

rar o desafio. Não foi fácil! 
Errei muito no começo. Mas 
enfiei a cabeça nos livros, 
viajei pra caramba e me es-
pecializei”, disse.

Atualmente ele une suas 
duas paixões, chef de cozi-
nha italiana e pitmaster, e 
viaja o Brasil ensinando suas 
técnicas e habilidades da 
Massa à Fumaça. Com mais 
de 40 mil seguidores nas re-
des, suas receitas diárias, que 
passam por vídeos, fotos e di-
cas, já caíram nas graças da 
galera que curte o universo 
da defumação e da gastrono-
mia italiana.

“Acho legal demais fazer 
vídeos mostrando como é 
fácil preparar aquele jantar 
mais sofisticado ou aquele 
churrasco diferente para a fa-
mília. Todos somos cozinhei-
ros. Basta parar e escolher 
um segmento. Para você ter 
ideia, já tive aluno de curso 
de defumação que se desco-

briu no mundo dos doces por 
causa de uma receita feita 
em churrasqueira. A gastro-
nomia é isso. Aprender, estu-
dar, treinar, treinar, treinar e 
se deliciar”, destacou.

E enquanto batíamos este 
papo regado a cerveja e espe-
rando o churrasco ficar pron-
to na Chair-Broil, a maior 
empresa de churrasqueiras 
do mundo e patrocinadora 
dele, recebi um presente es-
pecial. Um kit profissional 

de Dry Rubs da SMOKER 
BARBECUE, que são produ-
zidos e comercializados pela 
principal empresa brasileira 
de temperos, a CantaGallo.

Para saber mais sobre ele, 
basta entrar no seu Insta-
gram, (@cadugallucci) ou no 
site da smoker bbq, (www.
smokerbarbecue.com.br). 
Ah! Quase esqueci! Ele pro-
meteu uma receita exclusiva 
para eu colocar no cardápio 
da Lancheteria Guarulhos.
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