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o Shopping Maia 
no domingo
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+0,46%
104.817

Animais do DPAN serão 
tratados com homeopatia 

e terapias alternativas
Variedades Pág. 12

-0,26%
R$ 4,15

-0,70%
R$ 4,57

Eu considero a prata da vitória. Por isso agradeço 
aos atletas, pais e diretoria pelo empenho”, 
Márcio Toni, técnico do Sub-10 do Guarulhense

Prefeitura e Sabesp assinarão contrato 
para tratamento de esgotos na segunda
Decisão veio após a empresa vencedora da PPP, feita na gestão do ex-prefeito Sebastião Almeida, não realizar nenhum investimento no 
município visando ampliar o tratamento dos resíduos; informação foi confirmada pela companhia nesta sexta-feira (20) Pág. 7
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Pág. 11

Guarulhos sedia 
Festival Paralímpico 
neste sábado

Pág. 5

Bandidos invadem 
Centro Operacional 
Cabuçu da Proguaru 

FOTO: LUCY TAMBORINO

Pág. 13 

Tite convoca seleção com 
Gabigol, Rodrigo Caio e novatos

Personagens do 
‘Show da Luna’ visitam 
o Shopping Maia 
no domingo

Prazo para iniciar autuações a motoristas por aplicativo sem cadastro é prorrogado Pág. 4

Iniciativa pretende promover algumas mudanças solicitadas por entidades que representam a categoria; medida deve ser mantida até a segunda-feira (30)
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VERDE - Vista de uma das áreas verdes mais importantes de Guarulhos: o Bosque Maia
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Roberto Samuel ainda não 
fez 50 mas é um dos jornalis-
tas mais antigos em atividade 
aqui em Guarulhos. Seu Tribu-
na Livre, no Canal 58.1, a TV 
aberta de Guarulhos, está no 
ar há dez anos entrevistando 
políticos e personalidades im-
portantes da cidade.

Samuel é um daqueles 
profissionais do novo tempo. 
Está no youtube, facebook, 
e outras mídias, trazendo 
notícias diárias distribuídas 
também pelo seu estúdio no 
bairro do Bom Clima. Além 
disso, escreve duas vezes por 
semana aqui na Folha Metro-
polita as colunas Ponto de 
Vista e Direto e Reto.

O jornalista esteve na 
sexta-feira no Programa Es-
palha Fatos do Canal 3 da 
NET e falou bastante sobre 
a dificuldade do exercício da 
profissão por aqui.

Um dos assuntos aborda-
dos foi a experiência acumu-
lada com o trabalho feito pela 
equipe de Samuel (a do Estú-
dio TBL) nas transmissões das 
sessões da Câmara de Verea-
dores durante o impedimento 
da TV Câmara.

Fora do ar por falta de 
equipamento, a TV oficial 
mantida pelo poder público 
esteve durante mais de um 
ano inoperante. Ela abriga 
funcionários contratados 
também para a assessoria de 
imprensa do Legislativo.

O Departamento de Comu-
nicações da Câmara Municipal 
de Guarulhos dispõe de 40 jor-
nalistas entre repórteres, apre-
sentadores, produtores, ilumi-

nadores, cinegrafistas, editores 
e fotógrafos. Isso além de um 
diretor e um secretário que são 
cargos comissionados, de livre 
nomeação do presidente da 
Casa. São conhecidos como 
cargos políticos.

Com apenas duas câme-
ras Roberto Samuel executou 
um trabalho que era feito nos 
bons tempos da TV Oficial por 
no mínimo oito pessoas, além 
dos profissionais que ficavam 
na retaguarda acompanhando 
a transmissão do prédio anexo 
ao antigo Cine Star, onde acon-
tece o debate dos vereadores.

Roberto Samuel fez as 
transmissões pela Internet 
acompanhadas de entrevis-
tas com nossos representan-
tes abordando as questões 
discutidas ali.

Foi um belo exercício de 
jornalismo comunitário.

Hoje, ele afirma que seu 
trabalho foi interrompido pois, 
com o retorno das atividades 
do serviço oficial de transmis-
são, “não há mais sentido”.

Não concordo. Acho que 
as transmissões das ativida-
des de nossos vereadores 
vistas e acompanhadas por 
meios independentes, como 
a gente viu durante o tempo 
em que a TV Câmara esteve 
fora do ar, são extremamente 
importantes.

É claro que o retorno da 
TV oficial deve ser festejado. 
Mas considero que o olhar 
que não seja o de um fun-
cionário público, caso dos 
jornalistas contratados pela 
Câmara, merece maior credi-
bilidade. Que tal ter os dois?

é a única nação da América Latina que inte-
gra a lista. Informações sobre ingressos ain-
da não foram divulgadas.

A turnê faz parte da divulgação do álbum 
Lover, lançado no dia 23 de agosto passado. 
Uma semana depois, o disco bateu recordes 
e angariou um milhão de reproduções, do-
wnloads e vendas combinadas na China.

https://forms.gle/bQjh4CzwSJ6ZTGDi9.
A oficina é gratuita e tem a duração de 

dois meses. A idade mínima para partici-
par é de 12 anos e não existe limite máximo 
de idade, nem nível de escolaridade. Para 
receber a certificação é necessário 75% 
de participação. Para mais informações 
sobre o projeto, acesse projetocomcom-
pimentas.wordpress.com/ ou acompanhe 
as redes sociais, no facebook.com/Proje-
toComCom.Pimentas/. Há, ainda, a possi-
bilidade de saber mais sobre o curso no 
telefone 96189-1870 (WhatsApp).

A cantora Taylor Swift confirmou um 
show no Brasil no próximo ano. De acordo 
com a agenda oficial da artista, a apresenta-
ção acontecerá no dia 18 de julho de 2020, 
no estádio Allianz Parque, na zona oeste de 
São Paulo. A apresentação faz parte de uma 
turnê mundial que passará por países como 
Bélgica, Alemanha e Estados Unidos. O Brasil 

Em comemoração ao Dia Internacional 
da Paz, celebrado em todo o mundo em 21 
de setembro, as secretarias de Saúde, Di-
reitos Humanos, Serviços Públicos e Meio 
Ambiente, em parceria com a OAB Gua-
rulhos, realizarão o evento gratuito “Gua-
rulhos de Mãos Dadas Pela Paz”, neste sá-
bado, das 9h às 17h, na tenda principal do 
Bosque Maia. A programação traz ativida-
des para promoção da cultura de paz e do 

O Projeto ComCom Pimentas, desenvolvi-
dos na região dos Pimentas, em Guarulhos, 
inicia no dia 23 de setembro um curso gra-
tuito de comunicação comunitária. O curso 
oferece ao aluno a possibilidade de entender 
e experimentar a produção comunitária com 
informações baseadas nas mídias Rádio, TV, 
Jornal e Internet, em pautas que atendam a 
comunidade. Além disso, o treinamento dará 
noções de produção audiovisual com foco no 
trabalho colaborativo entre os alunos e seus 
educadores. Para se inscrever no curso, o in-
teressado precisa acessar o link pela internet: 

Taylor Swift confirma show no Brasil no ano que vem

Bosque Maia recebe programação zen e sustentável 

Projeto social oferece curso gratuito de comunicação comunitária 

ACONTECE

desenvolvimento sustentável, já que neste 
dia também são celebrados o Dia Mundial 
da Limpeza, o Dia da Árvore e o Dia Nacio-
nal de Luta das Pessoas com Deficiência.  

O evento terá início com a certificação 
de menção honrosa às personalidades que 
atuam na promoção da cultura de paz na 
cidade. A programação completa pode ser 
conferida no site da prefeitura (www.gua-
rulhos.sp.gov.br).
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Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

Almoço Executivo com opções para todos os gostos.
Venha conhecer e se surpreenda.

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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Prefeitura prorroga pela última vez prazo para iniciar 
autuações a motoristas por aplicativo sem cadastro
FOTO: MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

LUCY TAMBORINO - Nesta sexta-
-feira (20), o prefeito Guti 
decidiu prorrogar mais uma 
vez o prazo de suspenção 
da aplicação de multa para 
os motoristas em desacordo 
com o decreto regulamenta-
dor de transporte por aplica-
tivo. A medida deve ser man-
tida até a segunda-feira (30). 
O texto foi publicado em 
março no Diário Oficial e as 
multas, para quem está fora 
das regras, seriam aplicadas 
a partir da primeira semana 
deste mês. 

A iniciativa pretende pro-
mover algumas mudanças 
solicitadas por diferentes en-
tidades que se apresentaram 
como representantes dos mo-
toristas, além de contemplar 

pleitos das empresas que con-
trolam os aplicativos. Para 
isso, foi necessário um prazo 
maior do que o decidido na 
última reunião do dia 10. 

Guti adiantou que deverá 
flexibilizar alguns pontos do 

Número de pessoas mortas por 
acidente de trânsito supera homicídios 

Projeto Infarto chega a Guarulhos para treinar profissionais de saúde da rede pública
DA REDAÇÃO - O Projeto Infarto 
chega a Guarulhos neste mês, 
dando sequência à progra-
mação de treinar profissio-
nais da rede pública de saúde 
para reconhecerem e agirem 
rapidamente diante de casos 
suspeitos de ataque cardíaco. 
Entre segunda e quinta-feira 
da próxima semana, dias 23 
a 26, médicos e enfermeiros 
de hospitais, UPAs, serviços 
de pronto-atendimento (PAs) 
e também de algumas Unida-
des Básicas de Saúde (UBS) 
da cidade serão capacitados 
por especialistas de ponta no 
Hotel Slaviero.

LUCY TAMBORINO - A violência 
que assusta a sociedade por 
vezes é traduzida em forma de 
crimes violentos, como assassi-
natos. Agressões, facadas e ti-
roteios assombram as grandes 
metrópoles. Pouco notado, o 
acidente de trânsito já foi res-
ponsável por mais mortes este 
ano, do que os homicídios dolo-
sos em Guarulhos.

Enquanto no munícipio, 
até julho deste ano, 43 pesso-
as foram vítimas de homicí-
dios dolosos – quando há in-
tenção de matar, 61 cidadãos 
foram a óbito após acidentes 
de trânsito. Este último foi 
responsável por quase duas 
mortes por semana. 

De acordo com especia-
listas, os incidentes contam 
com uma diferenciação: mui-
tas vezes o acidente de trân-
sito é considerado como algo 
sem culpa ou responsabilida-

Como fazer o cadastro 
O motorista deve se dirigir ao Fácil Transportes e Trânsi-

to, na Alameda dos Lírios, 303, no Cecap. No local, será pos-
sível a análise para o processo de regularização mesmo que 
o interessado não apresente, na ocasião, todos os documentos 
exigidos. Neste caso, o requerente receberá um protocolo, no 
mesmo local, com os documentos obrigatórios que faltaram. A 
prefeitura ainda afirmou que os motoristas que estiverem com 
o protocolo de abertura do processo administrativo de cadastro 
junto ao município não estarão infringindo o decreto, uma vez 
que já estarão em processo de regularização e terão um prazo 
para efetivar o cadastro definitivamente.

A iniciativa é da Socieda-
de de Cardiologia do Estado 
de São Paulo (Socesp), que fir-
mou acordo com o Consórcio 
de Desenvolvimento dos Mu-
nicípios do Alto Tietê (Conde-
mat) para reduzir as estatísti-
cas de mortes e internações 
por infarto nos municípios 
participantes do grupo.

Segundo o presidente 
da Socesp, dr. José Francis-
co Kerr Saraiva, a ação é 
de extrema importância no 
combate às doenças e óbitos 
pomotivos cardiovasculares. 
De acordo com dados da en-
tidade, hospitais e unidades 

de saúde em que atuam os 
profissionais treinados pelo 
projeto registraram redução 
de 28,8% a 44,6% nas taxas 
de mortalidade por Infarto 
Agudo do Miocárdio (IAM). 
“Reconhecer e atuar sob um 
protocolo correto aumenta 
em até cinco vezes as chan-
ces de sobrevivência de pa-
cientes que sofrem com esse 
quadro”, diz o especialista.

Para a médica Sílvia 
Puentes, do Departamento 
de Coordenação da Urgência 
e Emergência de Guarulhos, 
a capacitação vai conferir 
maior segurança aos médicos 

que atuam nos hospitais, ser-
viços de pronto-atendimento 
e UPAs para a realização dos 
procedimentos necessários 
para o tratamento do infarto. 
“Isso vai refletir na melhoria 
da assistência prestada à po-
pulação e contribuir para a 
redução do número de óbitos 
por infarto”, destaca.

Diretor do Centro de Trei-
namento de Emergências da 
entidade, dr. Agnaldo Písco-
po explica que os instrutores 
da Socesp treinam os profis-
sionais de saúde a reconhe-
cer situações de emergência 
cardíaca já no primeiro aten-

dimento, de acordo com os 
protocolos internacionais. Se-
rão três treinos por dia, com 
duração de 4h cada, com 30 
a 40 participantes por grupo.

No ano passado, a ação 
capacitou 300 médicos e en-
fermeiros da rede pública 
do Alto Tietê. A partir do 
acordo com o Condemat, a 
Socesp planeja treinar mais 
400 profissionais no segundo 
semestre de 2019. Após esta 
primeira etapa, serão realiza-
das capacitações de equipes 
de apoio e conscientização da 
população sobre fatores de 
risco e sintomas do infarto.

de. O que eles apontam que 
não procede, já que as pes-
soas possuem seu papel de 
contribuição. Dirigir alcooli-
zado, sem cinto de seguran-
ça ou até com o celular em 
mãos, são algumas situações 
que podem agravar e elevar 
mais ainda as vítimas fatais 
no trânsito. 

Dados divulgados pelo 
Conselho Federal de Medicina 
(CFM), em maio deste ano, ain-
da apontam que os acidentes 
de trânsito causam cinco mor-
tes no Brasil a cada uma hora. 
Entre 2008 e 2016, o total de 
368.821 pessoas morreram víti-
mas de transporte nas estradas 
e ruas do país. Os desastres des-
te tipo, de acordo com o CFM, 
também já deixaram mais de 
1,6 milhão de feridos nos últi-
mos dez anos, ao custo direto 
de quase R$ 3 bilhões para o 
Sistema Único de Saúde (SUS).

decreto já que existe ainda 
diversas divergências entre 
os representantes. “Solicita-
mos em diferentes reuniões, 
sempre abertos ao diálogo, 
para que os motoristas che-
gassem a um consenso sobre 
o que queriam, mas isso não 
ocorreu. No fim, recebemos 
propostas diferentes. Assim, 
será impossível contemplar a 
todos, já que há itens bastan-
te conflitantes”, disse. Mes-
mo com o novo prazo é im-
portante que os motoristas 
busquem se regularizar. “O 
prazo estendido é fundamen-
tal para que os profissionais 
que ainda não deram entrada 
nos documentos já o façam 
porque dia 1º de outubro a 
fiscalização irá iniciar as au-
tuações”, explicou o prefeito.

FOTO: MAYARA NASCIMENTO
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Centro Operacional Cabuçu da Proguaru 
foi invadido na noite de quinta-feira

FOTO: RAFAEL DOS ANJOS/COMUNICAÇÃO PROGUARU

DA REDAÇÃO - O Centro Ope-
racional Cabuçu da Proguaru 
(Progresso e Desenvolvimen-
to de Guarulhos S/A), localiza-
do na avenida Benjamin Har-
ris Hunicutt, foi assaltado na 
noite de quinta-feira (19). In-
divíduos armados entraram 
no local e roubaram veículos, 
equipamentos, maquinários, 
celulares e peças automotivas, 
dentre outros itens de valor.

Por volta das 21h30, os 
assaltantes renderam os vi-
gilantes, que foram amarra-
dos e mantidos no local, até 
às 6h, desta sexta-feira, 20. 
Um entregador de pães, de 
empresa fornecedora da Pro-
guaru, que chegava ao local, 
também foi rendido.

Os vigias relataram que, 
enquanto eram observados 
por um dos autores do cri-
me, os outros arrombaram as 
portas das salas e destruíram 

câmeras de monitoramento. 
Nas salas, muitos documen-
tos foram revirados e jogados 
no chão. Ações de vandalismo 
também foram realizadas.

Os criminosos ainda sub-
traíram uma minicarrega-
deira e uma pá carregadeira 
de propriedade de empresas 
contratadas. Um caminhão 
da Proguaru, também consta 
como roubado no boletim de 
ocorrência lavrado.

O C.O Cabuçu está sendo 
periciado e, segundo informa-
ções da Polícia Civil, foram 
encontradas digitais nas sa-
las que foram acessadas pe-
los indivíduos. A diretoria da 
Proguaru está a disposição da 
Justiça para ajudar nas inves-
tigações. Os funcionários ren-
didos passam bem e deverão 
se apresentar nos próximos 
dias para relatarem os fatos 
ocorridos às autoridades.

Dia Mundial da Limpeza tem atividades 
em diversos locais neste final de semana
DA REDAÇÃO - Guarulhos par-
ticipa neste final de semana, 
junto a cerca de 600 cidades 
de diversos países, das ativi-
dades em celebração ao Dia 
Mundial da Limpeza, come-
morado em 21 de setembro. 
Com coordenação da equipe 
Lixo Zero da Secretaria de 
Serviços Públicos, a agenda 
começa às 8h30, com volun-
tários limpando a rua Rui 
Barbosa, na Vila Augusta.

No sábado (21), a partir 
da 9h, vários locais rece-
berão atividades. Na Vila 
Fátima, o alvo será a praça 
Francisco Martins Pompeu, 
na avenida Otávio Braga de 
Mesquita. Também haverá 
mutirões de limpeza no cal-
çadão da rua Dom Pedro II, 
na praça IV Centenário e no 
Bosque Maia. Às 10h e às 
11h30, respectivamente, as 
ruas Wilson Correa Turri, 
Jardim Álamo, e Dom Silvé-
rio (CEU Paraíso Alvorada) 

receberão voluntários para 
retirar embalagens, papéis 
e outros materiais que este-
jam pelo chão.A última ati-
vidade do sábado começa às 
15h, com a Juventude Lixo 
Zero Guarulhos na praça 
Silvio Pereira dos Santos, 
Jardim Rosana. 

No domingo (22) a agen-
da começa também às 9h, 
no Terminal de Ônibus Pi-
mentas, com coordenação da 
Agroterra, e às 10h na praça 
Itália (estrada Juscelino Ku-
bitschek de Oliveira,4.730).

A programação continua 
na próxima semana, com 
atividades na terça-feira (24), 
em frente à Escola Estadual 
Carmina Mendes Seródio 
(avenida Varginha, 406) a 
partir das 9h, e na sexta-fei-
ra (27), às 8h e às 9h, respec-
tivamente, nas ruas Orlando 
Kavakevicios, 73, e  Miguel 
Fernandes Maldonado, 380, 
ambas no Recreio São Jorge.
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Animais do DPAN serão tratados com 
homeopatia e terapias alternativas
FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - A partir da pró-
xima semana os animais re-
sidentes no canil do Depar-
tamento de Proteção Animal 
(DPAN) da Prefeitura, no Bon-
sucesso, passarão a contar com 
homeopatia, reiki, aromatera-
pia e outras formas alternati-
vas e integrativas de tratamen-
to. Os serviços serão realizados 
sem custos extras ao municí-
pio, através de parceria com a 
Personal Holistic Life.

O trabalho será coordenado 

voluntariamente por Camila 
Consci, advogada, defensora 
dos direitos animais e criadora 
da Personal Holistic Life, além 
de fundadora e diretora execu-
tiva do Instituto Viver e Agir 
no Agora. Camila possui em 
seu currículo experiência no 
tratamento de animais através 
de práticas terapêuticas de am-
pla aceitação como as já citadas, 
além da ciência da consciência, 
que vem sendo aplicada tam-
bém em pacientes humanos, 

no Brasil e no exterior, de for-
ma presencial ou a distância.

O trabalho no canil foi ini-
ciado com análise dos prontu-
ários dos animais, alguns resi-
dentes no local há mais de dez 
anos, muitos deles resgatados 
de situações de maus-tratos e 
de risco de morte. De acordo 
com Camila, “o objetivo do tra-
balho no canil da Prefeitura é 
devolver e manter a essência 
dos animais através do resta-
belecimento do equilíbrio fí-
sico, mental e emocional, em 
busca da cura de dentro para 
fora para atingirem a paz e a 
felicidade plena”.

Uma equipe de médicos 
veterinários, incluindo profis-
sionais homeopatas da Uni-
versidade de São Paulo (USP), 
colabora com a aplicação dos 
tratamentos, que têm enfoque 
nas causas e não nos sintomas 
das doenças dos animais.

Paróquia Santa Teresinha comemora Dia 
da Padroeira com novena em Cumbica
DA REDAÇÃO - A paróquia San-
ta Teresinha e Nossa Senho-
ra das Angústias comemora 
o Dia da Padroeira em 1ª de 
outubro. Para celebrar a data, 
haverá a tradicional novena, 
que começa neste domingo 
(22). Até 1º de outubro, pa-
dres de diferentes paróquias 
irão presidir as diversas mis-
sas em honra a santa. 

O pároco, padre Marcos 
Vinicius Clementino e o Vi-
gário, padre Antônio Zafani 
são os responsáveis pela or-
ganização do evento. “Esta-

mos preparando com muito 
carinho uma grandiosa festa. 
Além das missas, durante to-
dos os dias, haverá barracas 
com diversos tipos de lan-
ches a venda”, diz padre Mar-
cos Vinicius. 

Para coroar o evento, o 
bispo Dom Edmilson Ama-
dor Caetano, responsável 
pela diocese de Guarulhos, 
celebra missa diocesana das 
Missões. Será no dia 1º, às 
15h. Depois, às 20h, o padro 
Marcos Vinicius faz a missa 
de encerramento da novena.

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148 - Guarulhos SP

F.: 2497.1822    2451.0937

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

Toxina Botulínica e 
Preenchedores

Está selecionando pacientes para
Harmonização Facial

94006-4468

FECHE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM TUDO INCLUSO

SEM CUSTO INICIAL

Rua João Zacharias, 295, Macedo - Guarulhos /SP

SOLICITE JÁ UMA VISITA

Soluções de impressão sob medida para sua empresa

(11) 2442-7023 | (11) 976291905

Sua empresa aceita economizar?
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Contrato entre prefeitura e Sabesp para 
tratamento de esgotos será assinado na 2ª

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - A prefeitura assi-
nará nesta segunda-feira (23) o 
contrato com a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) para a 
prestação de serviços de esgota-
mento sanitário no município. 
A informação foi confirmada 
pela Sabesp através de um Co-
municado ao Mercado emitido 
nesta sexta-feira (20), e assina-
do pelo diretor Econômico-
-Financeiro e de Relações com 
Investidores, Rui de Britto Ál-
vares Affonso.

Segundo a companhia, 
será assinada uma Carta Com-
promisso para elaboração de 
Termo de Aditamento ao Con-
trato de Prestação de Serviços 
Públicos de Abastecimento de 
Água e de Esgotamento Sani-
tário, firmado em dezembro 
do ano passado entre o mu-
nicípio, a Sabesp e o Governo 

do Estado de São Paulo (Con-
trato), no qual reafirmam o 
compromisso de atuar de ma-
neira articulada, objetivando 
propiciar as condições neces-
sárias para assunção, integral 
e definitiva, da prestação dos 
serviços públicos de esgota-
mento sanitário na cidade.

A decisão veio após o pre-
feito Guti publicar no mês pas-
sado um decreto com o fim da 
parceria Público-Privada feita 
na gestão do ex-prefeito Se-
bastião Almeida (PDT), com a 
empresa Soluções Ambientais 
de Guarulhos (Sagua). Desde 
então a Sabesp já havia assu-
mido o tratamento dos resí-
duos em caráter emergencial. 
A informação foi divulgada 
com exclusividade pela Folha 
Metropolitana.

O fim do contrato com a 
Sagua foi declarado devido 

à ausência de investimen-
tos suficientes para que a 
PPP pudesse prosperar. Se-
gundo o Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos (Saae) 
de Guarulhos, não houve, 
principalmente, investimen-
to em coletores-tronco para 
levar o esgoto até as esta-
ções de tratamento (ETEs). 

Além disso, não teriam sido 
realizados investimentos na 
construção de três ETEs: Ca-
buçu, Fortaleza e Centro, o 
que também estava pressu-
posto no contrato. Este pre-
via, por fim, o investimento 
de cerca de R$ 1,1 bilhão 
ao longo da PPP, o que não 
ocorreu. 

Polícia Civil prende 
dupla por estelionato 
no Jardim Palmira
DA REDAÇÃO - Policiais civis 
do Núcleo de Roubo de Car-
gas da Delegacia Seccional de 
Guarulhos (Demacro) pren-
deram dois indivíduos por 
estelionato nesta sexta-feira 
(20), no Jardim Palmira. Os 
homens teriam fraudado 
uma compra online. Uma 
mulher, residente no estado 
do Rio de Janeiro, procurou 
a delegacia e alegou ter sido 
vítima de uma fraude por 
intermédio de um site de e-
-commerce. Ela afirmou que 
teria vendido um aparelho 
celular, porém, os supostos 
compradores teriam frauda-
do o sistema de pagamento.

A Polícia Civil apurou o 
caso e obteve a informação de 
que a entrega do produto seria 
concretizada na manhã da sex-
ta-feira, em um imóvel localiza-
do no bairro de Jardim Palmi-
ra. No local, flagrou o momento 
da entrega da encomenda.
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Com relação à matéria sobre o sarampo 
publicada na edição desta sexta-feira (20), a 
Secretaria de Saúde esclarece que diferente 
do publicado, a cidade não teve aumento de 
68% no número de casos de sarampo na 
última semana. As prévias são divulgadas 
semanalmente com a atualização dos casos 
confirmados em Guarulhos desde janeiro até a 
data vigente. Esclarece também que a diferença 
de 80 casos registrados entre os dois últimos 
boletins corresponde a pacientes que adoeceram 
principalmente nos últimos três meses e cujos 
casos ainda estavam sob investigação, tendo 
sido confirmados nesta semana.

Por fim, a pasta destaca que acompanha 
semanalmente a situação do sarampo em 
Guarulhos e que, nas últimas cinco semanas, 
a cidade vem apresentando uma diminuição no 
número de casos, o que também foi apontado  
pelo CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica 
Estadual) em  alguns  municípios  da Grande 
São Paulo. No entanto, reforça a importância 

ANOTE

O calendário da CBF consegue 
fracassar em duas frentes, 
enfraquece o Campeonato Brasileiro

Nem bem saiu a convocação de 
Tite para os amistosos da Seleção 
e a imprensa, torcedores e os clu-
bes já começaram a reclamar de 
perder jogadores importantes na 
reta final do Brasileirão.

Se analisarmos apenas a parte 
“jurídica” da coisa, os clubes de-
ram anuência ao esdrúxulo calen-
dário brasileiro de 2019, que pre-
via jogos do Brasileirão em data 
Fifa, como sempre acontece. É di-

fícil explicar o que pensam 100% 
das pessoas, mas o que me parece 
é que a indignação de todos vai 
por outro caminho.

Todo mundo quer ver os cra-
ques do time defendendo a Se-
leção, a gente até briga por isso 
durante o ano. A gente passa o 
campeonato ouvindo que fulano 
joga muito e já merece a Seleção, 
ou então, que o Tite é maluco de 
não convocar fulano. Ter jogado-

res na Seleção é motivo de orgu-
lho e munição para fazer chacota 
com o torcedor do rival.  

O São Paulo vai perder Daniel 
Alves no clássico contra o Corin-
thians para ele defender a Seleção 
contra Nigéria e Senegal. O que 
vai acrescentar para a carreira 
dele, para Tite, ou até mesmo para 
a Seleção Brasileira, ter Daniel Al-
ves nesses jogos? O treinador já 
sabe como ele joga e o que pode 
acrescentar para a amarelinha.

O que incomoda a todos é o 
nível dos amistosos da Seleção. 
Se fossem amistosos contra a 
França, Alemanha ou até mes-
mo a Bélgica, tenho certeza que 
ninguém reclamaria. Com a di-
ficuldade de arrumar calendário 
para enfrentar as equipes do Ve-
lho Continente, sobra pra gente a 
“raspa do tacho”.

Seria mais interessante usar 
essas datas para arrumar torneios 
amistosos contra equipes mais 
“tradicionais” como México, Ar-
gentina, Uruguai, Chile ou Japão.

O calendário da CBF consegue 
fracassar em duas frentes, enfra-
quece o Campeonato Brasileiro, 
seu principal produto, e ainda 
distancia cada vez mais a Seleção 
do torcedor. Por outro lado, amis-
tosos em campos sintéticos e em 
países com pouquíssima tradição 
n futebol servem para encher ain-
da mais o cofre da entidade.

Que ao menos essa grana se 
converta em melhores premia-
ções aos clubes do país e que aju-
de aumente o poderia financeiro 
deles frente a outros mercados 
mais endinheirados.

CBF sabota seu 
principal produto

PONTO
DE VISTA

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

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI

da vacinação da população.
De acordo com o Programa Nacional de 

Imunização, o esquema vacinal contra a doença 
estabelece as seguintes doses: pessoas entre 
um e 29 anos de idade: duas doses, com 
intervalo mínimo de um mês; pessoas entre 30 
a 59 anos de idade: uma dose; pessoas com 
60 anos ou mais: não precisam ser vacinadas; 
profissionais de saúde: duas doses com 
intervalo de trinta dias.

Além disso, por determinação do Centro 
de Vigilância Epidemiológica Estadual, 
também estão sendo vacinadas as crianças 
entre seis a 11 meses de idade, uma vez que 
Guarulhos entrou na lista das cidades do 
Estado de São Paulo em situação de surto da 
doença. A imunização desta nova faixa etária 
ficará em vigor até quando os municípios não 
apresentarem casos confirmados da doença 
nos últimos 90 dias. Em caso de dúvida, a 
pessoa deve procurar uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS).
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Sub-10 do Guarulhense é vice-campeão Estadual

Obrigado, Cesinha!

FOTOS: LUCAS CANOSA

FOTO: RÔMULO MAGALHÃES

LUCAS CANOSA - Jogando no Gi-
násio da Federação Paulista 
de Futsal na tarde do último 
domingo (15) o Guarulhense 
foi superado pelo placar de 3 
a 1 para o São Paulo e termi-
nou com o vice-campeonato 
na categoria. Apesar do re-
vés, todos dentro do clube 
comemoraram o feito.

O professor Márcio Toni, 
comandante da equipe, exal-
tou a todos os envolvidos 
pela grande campanha. “Eu 

LUCAS CANOSA - Rumo a Por-
tugal, o professor Cesinha 
encerra um ciclo de dois anos 
à frente das equipes sub-8 e 
sub-9 do Guarulhense. Vice-
-campeão Estadual por essa 
última categoria citada recen-
temente, o treinador vai es-
tudar na Europa a fim de se 
aperfeiçoar dentro e fora das 
quatro linhas.

O técnico se diz contente 

considero a prata da vitória. 
Por isso agradeço aos atletas, 
pais e diretoria pelo empe-
nho. Fomos competitivos 
durante todos estes meses. 
Chegamos a três finais em 
três torneios que disputamos 
neste ano. Parabenizo o São 
Paulo pela partida disputada 
e a justa vitória”, afirmou o 
técnico.

Recém-campeão da Liga 
Paulista sub-11 atuando com 
atletas um ano mais jovens 

que os adversários, o treina-
dor mais uma vez valorizou 
seu grupo. “o sub-10 não se 
omite. Ele mostra a cara e 
quer mais medalhas sempre. 
Nossa comissão vai conti-
nuar brigando e lutando de 
igual para igual com todos”, 
completou Toni.

O sub-10 volta a entrar em 
quadra ainda neste mês com 
o início do Torneio por Equi-
pes da Federação Paulista de 
Futsal.

Sub-7 encara o Inter-Mogi pela Liga Paulista
LUCAS CANOSA - Após a estreia 
com goleada diante do Gua-
rulhos e derrota para o Hor-
tolândia na segunda partida 
da competição, o sub-7 do 
Guarulhense joga neste do-
mingo (22) às 9h, diante do 
Inter-Mogi, em duelo válido 
pela Liga Paulista de Futsal.

Treinador da categoria, 
Wellington Severo analisou 
os recentes resultados da 
equipe. “Apesar do nervosis-
mo na primeira rodada, fize-
mos uma excelente partida e 
vencemos o Guarulhos. No 
jogo seguinte, tivemos mui-
tas chances e não concluí-
mos em gol. O adversário foi 
eficiente nas oportunidades 
que teve e definiu a vitória 

a 40 segundos do fim”, disse 
Severo.

Questionado sobre o que 
fazer para voltar a vencer 
na competição, o professor 
prometeu muito empenho 
de seus comandados em qua-
dra. “Estamos trabalhando 
duro e precisamos corrigir 
algumas falhas que acontece-
ram, tanto defensivas quan-
to ofensivas. Eles evoluíram 
muito durante a temporada, 
mas sempre há algo a ser fei-
to, e vamos fazer”, finalizou o 
profissional.

Guarulhense e Inter-Mogi 
se enfrentam pela Liga Pau-
lista neste domingo, 22, às 
9h, no Ginásio Cempre Botu-
juru, em Mogi das Cruzes.

Francisco Antônio Amorim
Advogado

Apoio
Contabilidade

com a viagem, mas deseja 
voltar um dia. “Eu vou es-
tudar mestrado na área do 
esporte. É uma excelente 
oportunidade que não pos-
so deixar passar. Mas gosto 
muito do Guarulhense e que-
ro deixar as portas abertas”, 
falou.

Presidente do clube, Car-
los Alberto Fernandes, o Car-
linhos, agradece Cesinha pe-

los serviços prestados. “Não 
tenho nada a reclamar dele. 
É um grande profissional e 
foi exemplar durante este 
período conosco. Fez um 
grande trabalho com os pe-
quenos, mesmo acostuma-
do a trabalhar com times 
maiores. Só posso deixar 
minha gratidão por todo 
comprometimento com o 
Guarulhense”, concluiu.
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Observatório de Segurança de Guarulhos 
quer trazer mais informações para cidade 

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

DA REDAÇÃO - Lançado no 
final do ano passado, o 
Observatório de Seguran-
ça de Guarulhos, pretende 
trazer mais informações 
dos crimes cometidos na 
cidade. 

Atualmente são 44 gru-
pos de WhatsApp, dividi-
dos por regiões, compostos 
por forças de segurança e 
moradores do entorno. 

De acordo com o presi-
dente e, também, capitão 
da Polícia Militar, Fernan-
do Fabião, a medida pre-
tende somar a ações como 
os Conselhos Comunitá-
rios de Segurança (Conse-
gs) e o projeto Vizinhança 
Solidária da PM. 

“Eu fui justamente na 
lacuna. Porque o que vi-
nha acontecendo, tinha 

um roubo aqui, o bandi-
do passava por outra rua 
e não tínhamos informa-
ções. Então, com o obser-
vatório, o principal ponto 
é centralizar informações 
de crimes e abastecer as 
forças de segurança da ci-
dade”, afirmou. 

Ele também comentou 
que muitas vezes os rou-
bos acontecem até perto 
das residências de policias 
militares, que trabalham 
em outa cidade ou estado, 
por falta de informações 
integradas. 

Outro ponto promo-
vido pelo observatório é 
a homenagem a Policiais 
Militares e Guarda Civis 
Municipais, como incenti-
vo à profissão. O próximo 
evento deve acontecer dia 

30 deste mês, na Câmara 
Municipal. 

O observatório foi cria-
do baseado em modelos de 
outros já existentes, além 
de seguir práticas utiliza-
das internacionalmente, 
como à política de tolerân-
cia zero, da cidade de Nova 
York. Pessoas que queiram 
participar dos grupos po-
dem entrar em contato 
pelo WhatsApp 99537-
0431.

Fabião também é vice-
-presidente da Associação 
de Defesa dos Agentes de 
Segurança Pública (Ade-
asp), que deve trabalhar 
de forma integrada com o 
observatório, oferecendo, 
por exemplo, assessoria ju-
rídica para agentes de se-
gurança.



Adote uma quadra
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Guarulhos sedia Festival Paralímpico no sábado
FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Neste sábado 
(21), Guarulhos será uma 
das sedes do Festival Para-
límpico, em comemoração 
ao Dia do Atleta Paralímpico 
celebrado em 22 de setem-
bro. O megaevento promovi-
do pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) acontece no 
ginásio Fioravante Iervoli-
no, a partir das 8h30.

O festival acontece si-
multaneamente em mais 69 
municípios de em todos os 
estados do país e no Distri-
to Federal, e irá fomentar a 
experimentação do esporte 
adaptado entre cerca de 15 
mil pessoas, sendo 11 mil 
crianças, com idade entre 
10 e 17 anos. A programa-
ção oferecerá três modalida-
des por sede, com duração 
de três horas.  A intenção é 
de mobilizar pessoas com 
deficiência em todo o ter-
ritório brasileiro por meio 
das atividades. 

“É de grande importância 
social promover a inclusão 
através do esporte e Guaru-
lhos precisa estar inserida 
neste contexto. Realizar uma 
etapa do Festival Paralímpi-
co é parte do acordo de coo-
peração feito com o CPB no 
mês de março, que já propor-
cionou a capacitação de 300 
professores de educação físi-
ca do município”, disse Ro-
gério Hamam, secretário de 
Esporte e Lazer.

A organização do festi-
val é feita pela coordenação 
de desporto escolar do CPB. 
Profissionais de educação 
física e voluntários conduzi-
rão a programação. Entre os 
esportes disponíveis estarão: 
atletismo, basquete em cadei-
ra de rodas, bocha, futebol 
de 5, futebol de 7, goalball, 
judô, parabadminton, para-
taekwondo, tênis de mesa, 
tênis em cadeira de rodas e 
vôlei sentado.

Escolinha de futsal Futura treina 
crianças com metodologia própria
MAYARA NASCIMENTO - Fundada 
em 2015, a escolinha de fut-
sal Futura treina crianças de 
5 a 13 anos com metodologia 
própria. Em parceria com o 
Colégio Cadmus, as crianças 
utilizam a quadra da escola 
para treinar diariamente.

“O objetivo é formar e ca-
pacitar jogadores. Como sou 
treinador do time Sub-10 do 
Atlético Guarulhense, sem-
pre indico os atletas que se 
destacam na Futura”, comen-
tou Márcio Toni dos Santos, 
proprietário da escolinha e 
treinador.

O espaço é aberto ao pú-
blico, não tem nenhum tipo 

de teste, e mesmo que a 
criança não possua nenhu-
ma base no esporte, pode 
participar. Os treinos são re-
alizados de segunda-feira a 
sexta-feira, e têm turmas na 
parte da manhã, tarde e noi-
te. É necessário realizar uma 
matrícula e as parcelas são 
pagas mensalmente.

O treinador Toni já foi 
jogador de futebol na Itália 
e traz toda sua bagagem in-
ternacional para treinar os 
jovens atletas. O nome da 
escolinha também foi inspi-
rado em um time italiano, 
em homenagem a temporada 
que passou fora do país.

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.

DA REDAÇÃO - No próximo 
domingo (22) será assina-
do o primeiro termo de co-
operação do projeto Adote 
uma Quadra, da Prefeitura 
de Guarulhos. A cerimônia 

Projeto Adote uma Quadra conquista seu primeiro parceiro

Para melhorar a qualidade dos equipamentos esportivos do município, o projeto Adote 
uma Quadra surgiu como uma iniciativa que busca parcerias entre poder público e iniciati-
va privada para a adoção de quadras de esportes objetivando a melhoria, a preservação e a 
ampliação desses espaços.

A empresa que aderir ao projeto poderá instalar uma placa de até 3x2m no local da zela-
doria pelo período de três anos. Os interessados em investir no projeto devem encaminhar 
a proposta de manutenção planejada, o custo envolvido e o local desejado na Rede Fácil de 
Atendimento ao Cidadão. Mais informações pelo telefone 2087-6856 ou pessoalmente na 
sede da Secretaria de Esporte e Lazer na rua Claudino Barbosa,313 – anexo II – 2º andar, 
das 9h às 16h. 

acontecerá no Bosque Maia 
logo após a largada da Corri-
da Rotary Club, às 7h30.

A proposta foi apresenta-
da pelo Rotary Club de Gua-
rulhos para adotar a quadra 

localizada na rua Domingos 
de Abreu, 120, Vila São Ra-
fael. A partir daí, a Secretaria 
de Esporte e Lazer iniciou o 
processo e a conferência da 
documentação, etapa finali-
zada nesta sexta-feira (20).

Para o secretário de Es-
porte, Rogerio Hamam, o 
projeto obteve êxito rapida-
mente. “Em menos de dois 
meses do lançamento desta 
ideia já recebemos um nú-
mero satisfatório de empre-
sas interessadas na parceria. 
Além do Rotary, já temos ou-
tras assinaturas encaminha-
das”, informou.
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ÁRIES: Terá contato com coisas novas das quais jamais 
imaginava serem possíveis, e por isso deve estar com a 
mente aberta. 

TOURO: Precisará iniciar as suas atividades com um pou-
co mais de cautela para evitar algum tipo de constrangi-
mento com as pessoas que você ama. 

GÊMEOS: A necessidade de modificar todas as tuas 
regras fará com que se sinta com os braços amarrado, 
uma vez que o cansaço poderá te levar a isso. 

CÂNCER: Muitas coisas que carrega consigo estarão bem 
encaixadas com elementos favoráveis nas suas melhores 
condições. 

LEÃO: Toda a sua força de vontade será uma grande 
aliada, irá se sentir uma pessoa mais forte e firme para 
chegar aonde tanto quer. 

VIRGEM: Muito daquilo que envolve a astrologia irá criar 
alguns problemas para você, principalmente de maneira 
positiva. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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EETSAFAR
I

XCIDDISC
O

FOTOCOPIAD
TAVOLARAB

O

VILAORATR
CRRTITIA

RONDONOPOLI
S

SUEDEORAL

O método
para cura
de uma
doença

"Vidas (?)",
obra de

Graciliano
Ramos

Anísio
Teixeira,
educador

baiano

Raiz 
comestível
da família 
do repolho

Julga as
contas da 
Presidên-
cia (sigla)

Questão
mate-
mática

Tornar
mordaz 
(a lin-

guagem)

Barulho
produzido
a partir de
explosão

"Coragem,
o Cão (?)",
desenho
animado

Rei huno
alcunhado
"O Flagelo
de Deus"

Rede
anônima

da internet
(sigla)

Polo
industrial 

mato-
grossense

A olho (?):
à vista de-
sarmada

Tecido de
poliéster
resistente
à fricção

O contágio
do herpes
simples

A mesa do
rei Artur

(Lit.)
Povoado

Editores
(abrev.)

Xerox

O primeiro
show de

um artista

Beneficiá-
rio do tes-
tamento

Máquina
da 

Revolução
Industrial

Odiosa

Carbono
(símbolo)

Dois
canídeos

Sufixo de
"rinite"

O Flamengo, 
em 2018 (fut.)
(?) de Macacu, 

cidade fluminense

Intenção 
dolosa

Categoria
da dança

Babosa

Açude
cearense

Estanho
(símbolo)

Machucar

Arte, em
latim

Somei; a-
crescentei

El (?):
combateu
os mouros
Análogo

Passeio
no Quênia
Intenção

criminosa
LP ou CD
Momento
final da
gravidez

Nesta
ocasião
Rodovia
(abrev.)

Cauda

Erva de
saladas

Fazem 
preces

Atrativo da Polinésia
para os brasileiros

Tia (fam.)

Não é?
(pop.)

3/ars. 4/safe. 5/átila — suede. 12/rondonópolis.

LIBRA: Irá se apresentar como uma pessoa demasia-
damente estagnada, sem desejo de evoluir naquilo que 
pode te favorecer neste momento. 

ESCORPIÃO: Você irá ter problemas para notar algumas 
coisas que poderiam te unir a algumas pessoas. A Lua 
poderá criar diversas ondas de bloqueio.

SAGITÁRIO: Muito das coisas deste signo irão ser 
influenciados por aquilo que vem acontecendo em Marte 
nesta jornada. 

CAPRICÓRNIO: Sairá de uma situação complicada para 
um momento mais adequado para o seu desenvolvimen-
to pessoal. 

AQUÁRIO: Seu corpo irá pedir um pouco mais de 
descanso para que consiga realizar todas as tarefas 
necessárias.

PEIXES: Sentirá que a sua vida está mudando de rumo, 
precisará fazer isso ser uma coisa boa. Avalie da melhor 
maneira tudo o que está acontecendo.

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

MAYARA NASCIMENTO - Neste 
final de semana acontece a 
Festa do Livro Infantil em 
todas as franquias de Livra-
ria da Vila. Na unidade de 
Guarulhos, no Parque Sho-
pping Maia, não seria dife-
rente. No domingo (22), a 
partir das 14h, o Show da 
Luna entra em ação para 
animar a garotada.

Entre 14h e 15h, os per-
sonagens do Show da Luna 
ficarão estarão na livraria 
para tirar fotos com todos 
os frequentadores da loja. A 
garota de seis anos que ama 
ciências estará acompanha-
da de seu irmão mais novo, 
Júpiter, e do furão de estima-
ção da família, Cláudio.

A programação do dia 
conta ainda com a oficina 
Mãos à Arte, onde as crian-
ças construirão quebra-ca-
beça com palitos, utilizando 
um livro como manual. A ati-
vidade também acontece das 
14h às 15h. A segunda ofici-
na começará às 16h, onde um 
monitor irá fazer bichinhos 
de balão para os visitantes.

No sábado também terá 
atividade de recreação das 

Personagens do ‘Show da Luna’ 
visitam Shopping Maia neste domingo

16h às 17h. Além de todas 
as atividades promovidas, os 
livros infantis estarão com 
60% de desconto para incen-
tivar o habito de leitura entre 
os pequenos e presenteá-los 

no Dia das Crianças. 
Todas as atividades serão 

comandadas pelo Planeta 
Vega, um grupo especializa-
do na recreação focada em 
princípios educativos.

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Travessa com Avenida Jurema) Tel: 3428-5904 
Loja 4 - Av. Tiradentes, 4273 - Vila Flórida (esq. c/ Droga Raia) Tel: 3428-3328

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.

FAÇA SEUS ÓCULOS CONOSCO E GANHE UM VALE DESCONTO
PARA VOCÊ PRESENTEAR SEUS AMIGOS E FAMILIARES

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

Serviço:
Data: sábado (21) e domingo (22)
Horários: a partir das 14h
Local: Livraria da Vila | Shopping Parque Maia
Avenida Bartolomeu de Carlos, 230 - Jardim Flor da Mon-
tanha
Entrada gratuita



SERVIÇOS

VEÍCULOS

PUBL. LEGALNEGÓCIOS 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

MOTOBOY 
P/ trabalhar em 
Restaurante Cocaia/
Guarulhos Interessados 
encaminhar CV: dp@
inovaconsultab.com.br
ADMITE-SE 
Mecânico de Ar 
Condicionado. CV via whats  
F.: (11) 94326-9460 ou e-mail  
rh1@adannaar.com.br
COSTUREIRA 
Retista e Galoneirista c/
experiência. F. 97369-8531 
Whats

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se
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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

Aluga-se

Sítios e Chácaras

Pousadas

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

Autos

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac, Bobcat. Fs.: 
2486-8586/ 97138-8449/ 
97495-2574

FIESTA HAT 2012 
prata, estado de novol. 
4 portas. F.: 95892-4365 
c/ Silva

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
PQ. PRIMAVERA 
Terrenos 940 Mts² 18 Mil. 
e Jd. Fortaleza 10x25 45 
Mil ou Vendo a metade 
Facilito.F. 96020-8559.
CASA MALVINAS GRS. 
2 dorms., gragem . 60 Mil  
F.:  96970- 3756
APTO PICANÇO 
2 dorms., 1 vaga, ac. 
financ.  R$ 225.Mil F.: 
97303-8610/2451-6511

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

ALINE 
c/ finalização, loirinha 
carinhosa F: 95426-4047 
(Whats)

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

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
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
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
BRECHÓ FECHANDO 
Grd. Queima de estoque  a 
partir $ 1,00 das 9/18hrs. 
Av. Cptº  Valter Ribeiro-315 
Cumbica Prox. Cartório 
96411-1766
LANCHONETE CENTRO 
Movimento 100 Mil á 45 
anos no local Otimo preço. 
F.: 99228-2723

CAMILA MORENA 
Iniciante Safadinha, 
Massagem completa local 
discreto F.:  94288-5065
BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

APTO PICANÇO 
1 dorm., sala, coz. e wc. 
ac. financ.  R$ 175.Mil. F. 
97303-8610/2451-6511
CASA JD. PAULISTA 
3 dorms., 1 vaga 
(conjugada)  R$ 265. MIL  
ac. financ. F.: 94243-
9762/2451-6511
APTO. FRENTE SHOP. 
MAIA 
(Vida Plena )2 dorms., 
1 Vaga R$ 250.Mil  F.:  
97719-1312/2451-6511
APTO. DORALY II 
2 dorms, a partir de 125.Mil  
s/vaga  142.Mil c/vaga T F.: 
98385-3990 / 2451-6511
APTO MORADA DO SOL 
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
APTO. BOM CLIMA 
62MTS² 
Lindo ! 2 dorms.+ deps., 
gar, sac, elevs. R$ 198 Mil. 
Ótimo Local. F.: 2382-8300
CASA B. CLIMA  5X30 
3 stes. + deps., quintal 
gourmet. 3 vgs R$ 165 
Mil + transf. div, ac. auto 
ou imóvel (-) Valor F.:  
2382-8300
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

EXTRAVIO
Comunico o extravio dos equipamentos ECF da 
empresa BG LESTE PETROLEO LTDA, CNPJ:  
04.881.800/0001-10, I.E. 336.147.811.11 
endereço Rodovia Ayrton Senna da Silva, s/n, 
KM 29,5 - Vila Anny - Guarulhos/SP. Máquina 
ECF - marca EPSON, modelo TM-T81-FBII, nº de 
fabricação EP040710000000004010; ECF - 
marca EPSON, modelo TM-T81-FBII, nº de 
fabricação EP040810000000009912; ECF - 
marca EPSON, modelo TM-T81-FBII, nº de 
fabricação EP081110000000018841; ECF - 
marca EPSON, modelo TM-T81-FBII, nº de 
fabricação EP040710000000004630.

Café da Manhã
Incluso na 
hospedagem, 
disponível das 07h 
às 09h com grande 
variedade para sua 
refeição.

Acomodações
Quartos iluminados 
e ventilados, com 
opções de: quarto 
comum, com suíte, 
ventilador, 
televisão…

R. Ipiranga, 590 - 
Centro, Mairiporã/SP

contato@pousadaoluap
mairipora.com.br

pousadaoluapmairipora.com.br

(11) 4604-5091 Comunicamos a perda da Impressora �scal: 
marca Dataregis, modelo ECF-IF 3202DT, n° de 
série DT030800000000102349, n° de ordem 
02 e Impressora �scal: marca Dataregis, 
modelo ECF-IF 3202DT, n° de série 
DT030800000000102348, n° de ordem 03. 
Conforme boletim de ocorrência n° 1842/ 
2019, 1830/2019 e 1932/2019. Bem Estar 
Mercado Ltda – CNPJ 06.062.121/0001-44.

EXTRAVIO

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
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Tite inclui Gabigol entre os convocados para amistosos da seleção
FOTO: NAYRA HALM/ESTADÃO

DA REDAÇÃO - O técnico da se-
leção brasileira anunciou nes-
ta sexta-feira (20) a lista de 23 

convocados para a próxima 
rodada de amistosos contra 
Senegal e Nigéria, que serão 
disputados nos dias 10 e 13 
de outubro em Singapura, 
na Ásia. Entre as principais 
novidades está a inclusão do 
goleiro Santos (Athletico-PR), 
que foi campeão da Copa do 
Brasil e terá sua primeira 
chance com a camisa da sele-
ção. Também foram chama-
dos pela primeira vez para o 
elenco canarinho o meia Ma-
theus Henrique (Grêmio), e o 
lateral Renan Lodi (Atlético 
de Madrid).

Tite também confirmou 
as expectativas e convocou 
Gabigol. Atual artilheiro do 
Campeonato Brasileiro, com 
16 gols, Gabigol teve apenas 
uma oportunidade na sele-
ção de Tite. Outro jogador 
rubro-negro convocado é o 
zagueiro Rodrigo Caio. O 
Brasil entra em campo con-
tra o Senegal no dia 10 de 
outubro, às 9h (horário de 
Brasília), no estádio Nacio-
nal de Singapura. O segun-
do jogo, contra a Nigéria, 
será no mesmo estádio, no 
dia 13 de outubro, às 9h.

Confira abaixo a lista de convocados
GOLEIROS: Éderson (Manchester City), Santos (Athletico-PR), 
Weverton (Palmeiras);
LATERAIS-DIREITOS: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Ju-
ventus);
LATERAIS-ESQUERDOS: Alex Sandro (Juventus), Renan 
Lodi (Atlético de Madrid);
ZAGUEIROS: Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), 
Rodrigo Caio (Flamengo), Thiago Silva (PSG);
MEIO-CAMPISTAS: Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Ma-
drid), Fabinho (Liverpool), Lucas Paquetá (Milan), Matheus 
Henrique (Grêmio), Philippe Coutinho (Bayern de Munique);
ATACANTES: Everton (Grêmio), Firmino (Liverpool), Gabriel 
Barbosa ‘Gabigol’ (Flamengo), Gabriel Jesus (Machester City), 
Neymar Júnior (PSG), Richarlison (Everton).
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