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É como costumo dizer: quando se trabalha em 
conjunto é sempre possível alcançar resultados 
incríveis”, Guti, prefeito de GuarulhosBovespa
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Presídios de Guarulhos registram a 
apreensão de mais de 560 celulares
A maior parcela foi encontrada na penitenciária José Parada Neto I, que sozinha contabilizou 50% das apreensões, sendo um total de 
282 aparelhos nos regimes semiaberto e fechado; dados foram obtidos pela reportagem através da Lei de Acesso à Informação Pág. 9
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Varejo deve abrir 91 
mil vagas temporárias 
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Música e 
teatro são 
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programação 

do Sesc 
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Quase 30 mil romeiros caminharam em 
direção à Aparecida pela via Dutra
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Queda de balão interrompeu 
operação do Aeroporto de 

Cumbica por 5 minutos
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Guarulhos figura entre as 10 melhores 
cidades para investir em franquias 
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Criança de seis anos morre 
atropelada na região do Cabuçu 
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Homicídios e outros oito crimes 
violentos caem no primeiro semestre
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AVIÃO - Com o maior aeroporto da América Latina, em Guarulhos os aviões tocam o céu
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Nada contra o animalzinho 
simpático, herói nordestino, 
mas dizem que quando alguém 
vem com uma saída absurda, ou 
mesmo, maldosa, para tentar 
resolver um problema, costu-
ma-se dizer que teve “ideia de 
jerico”. E esta é, realmente, uma 
ideia de jerico.

Não se sabe onde exatamen-
te ela surgiu. Segundo o agora 
senador, jornalista e homem de 
rádio, Jorge Kajurú, a coisa nas-
ceu da cabeça do dirigente co-
rintiano Andrés Sanches.

Eu explico: A CBF, com a 
desculpa de que os clubes es-
tão precisando de dinheiro, saiu 
com a história de que as emis-
soras de rádio devem pagar 
pelo direito de transmissão dos 
jogos.

Wanderley Nogueira, consa-
grado locutor da Jovem Pan, re-
agiu indignado. “Se isso vingar, 
todo o rádio esportivo sofrerá 
uma mudança radical”, disse. Eu 
acrescento: mudança para pior.

Kajurú, no Congresso, iniciou 
movimento pra tentar conter a 
iniciativa e já encaminhou pedi-
do de ajuda para o presidente 
Bolsonaro. Tomara que tenha 
sucesso.

É fácil entender. Rádio e fu-
tebol sempre andaram juntos 
e a história de um se confunde 
com a do outro. Mais do que a 
televisão, o rádio chegou, em al-
guns casos, a dever sua própria 
existência ao futebol. E vice-
-versa.

Isso correu em todo o Brasil.
Araraquara, no interior de 

São Paulo, foi uma das primeiras 
cidades a ter uma “rádio difuso-
ra”. A PRB-4, Rádio Cultura, en-

trou no ar a partir de um serviço 
de alto falantes na Praça da Ma-
triz em 1932, o ano da revolução 
paulista.

A Cultura está até hoje no 
ar. 87 anos! Sua história esteve 
sempre ligada ao futebol. Junto 
com o rádio teatro, a cobertura 
dos clubes amadores chama-
va atenção de toda a cidade. E 
Araraquara ouvia a Cultura. Em 
peso.

A partir dos anos 50, veio o 
futebol profissional com a Fer-
roviária. “A Cultura esteve sem-
pre junto, caminhando com o 
clube,” diz Fernando Martis, que 
começou na emissora como “re-
pórter de campo” nas transmis-
sões esportivas e hoje é repórter 
de TV em São Paulo.

Não são poucos os profissio-
nais formados pelo rádio espor-
tivo das emissoras do interior. 
A Rádio Marconi, de Paraguaçu 
Paulista, formou Joseval Peixo-
to. A Vera Cruz de Marilia nos 
deu Osmar Santos.

Talvez eu próprio não teria 
seguido o jornalismo não fosse a 
Difusora de Guararapes, a ZYZ6, 
onde comecei nos anos 60. E 
todos nós começamos fazendo 
esporte. O esporte no rádio era 
e é o futebol.

O futebol deu faturamento 
para o rádio do interior sobre-
viver. E em muitas capitais isso 
aconteceu também. As trans-
missões e programas esportivos 
são até hoje a tábua de salvação 
das emissoras espalhadas por 
este Brasil.

Está certo que futebol sus-
tenta as emissoras. Mas o que 
seria do futebol sem o rádio? 
Esquece, Andrés.

da advocacia”. É a inteligência artificial criando pre-
ocupações no mundo do Direito.

Azedou o pé do frango
O governador João Doria determinou que o co-

mando do PSDB de Guarulhos seja transferido para a 
empresária Fran Corrêa. Na noite dessa segunda-fei-
ra se reuniram os vereadores Lauri Rocha, Geraldo 
Celestino e o vereador licenciado e atual secretário 
de Segurança Gilvan Passos para tratar do assunto.

As sandálias da humildade
A candidatura de Fran Corrêa interessa e fará 

muito bem a todos os envolvidos, mas há ainda uma 
certa desconfiança de ambos os lados. A empresá-
ria teria oferecido a vice-presidência ao grupo de 
vereadores, mas eles consideram isso pouco. Não 
estaria na hora de todos calçarem as sandálias da 
humildade e admitirem que tanto Fran Corrêa pre-
cisa do PSDB quanto o comando tucano sairá ga-
nhando com uma candidatura a prefeito?

Ainda dói!
As discussões e disputas no processo de eleição 

para a escolha da presidência e demais cargos de 
comando do PT deixaram mágoas e algumas feridas 
que devem demorar um pouco mais para cicatrizar.

Aprimorando
O vereador Marcelo Seminaldo (PT) sugeriu que 

o deputado federal Alencar Santana, também pe-
tista analise proposta para que a escolha dos Con-
selheiros Tutelares seja feita por meio de concurso 
público.  Alencar admitiu que tem opinião totalmen-
te formada sobre o caso, mas prometeu analisar a 
proposta e procurar alternativas para aprimorar o 
processo de escolha.

Bolsonaro e Adriana
No programa Tribuna Livre, Renato Bolsonaro 

afirmou que será candidato a vice-prefeito na chapa 
encabeçada por Adriana Afonso.

Peças soltas
A pouco menos de um ano das eleições de 

2020, as peças políticas mais importantes ain-
da estão bem soltas. De concreto é apenas a 
candidatura do prefeito Guti (PSB) a reeleição. 
Os demais ainda estão tateando, sondando o 
terreno e esperando decisões e suporte finan-
ceiro de instâncias superiores.

Quase 90%
Também sonham com o Bom Clima a Dra. Elia-

na Galvão (PMB), Rodrigo Tavares (PRTB), Adriana 
Afonso (PSL), Cicero Mossoró (PMN), Fran Cor-
rêa (PSDB), Wilson Paiva (NOVO), Wagner Freitas 
(PTB), Alencar ou Elói (PT). Pelos bastidores ainda 
se fala em outras candidaturas possíveis, mas não 
prováveis: Miguel Martelo, Toninho Silvan, Dr. Marco 
Antônio (my friend).

Sopa de letrinhas
E essas legendas, não terão candidaturas majo-

ritárias? MDB, PDT, Solidariedade, DEM, PROS, Cida-
dania, PTC, PP, DC, PSD, PSC, Avante, PSTU, PSOL, 
PCB, PCO, Podemos, Republicanos, PSOL, PL, Pa-
triota, Solidariedade e Rede. Se terão, quais seriam 
os nomes?

La buena muerte
Falando nela, a Dra. Eliana Galvão deverá em-

barcar para Barcelona e apresentará no dia 23 pró-
ximo trabalho selecionado pelo Consinter, no VI 
Simpósio Internacional de Direito Consinter na Uni-
versitat de Barcelona. Tema da palestra “A morte da 
Advocacia: transformações tecnológicas e o futuro 

DIRETO
E RETO

ROBERTO SAMUEL 
tblcomunicacao@gmail.com
www.facebook.com/
tribuna.robertosamuel
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Câmara deve deliberar projeto de 
lei que institui o ‘Fundo Municipal 
de Combate a Enchentes’

Guarulhos é 7ª melhor cidade para investir em franquias

Prefeitura realiza cerca de 1,3 mil atendimentos 
no mutirão Sesi-Band Cidadania

LUCY TAMBORINO - A Câmara 
deve deliberar hoje um proje-
to de lei que institui o Fundo 
Municipal de Combate a En-
chentes (FMCE). O texto é de 
autoria do vereador Wesley 
Casa Forte (PSB) e pretende 
promover a diminuição ou ex-
tinção das inundações em áre-
as habitadas em Guarulhos. 

“A cidade passa por um 
caos toda vez que chove de 
forma abundante, nas regiões 
próximas à córregos a situação 
então é muito pior”, afirmou o 
parlamentar. “Na maioria das 
vezes bairros ficam ilhados, 
um exemplo disso é a região 
do Haroldo Veloso, Seródio, 
Jardim São João, entre outros 
locais, onde o rio Baquirivu se 

LUCY TAMBORINO - Guarulhos é 
7ª melhor cidade para investir 
em franquias. Esta constata-
ção faz parte do ranking dos 
10 melhores municípios do 
país para tal aplicação e foi 
divulgado ontem pela Goakira 
Consultoria. 

Além de Guarulhos, Santo 
André (4ª) e Campinas (10ª) 
são as únicas cidades não ca-
pitais no levantamento. No 
ranking Rio de Janeiro, São 
Paulo e Maceió conquistaram 
os três primeiros lugares res-
pectivamente.

Entre outras variáveis, os 
cálculos levaram em conta as 
taxas geométricas de cresci-
mento anual (TGCAs) popu-
lacional e de renda medidas 
de 2010 a 2018 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). O resultado ain-
da considerou que o cenário 

DA REDAÇÃO - A prefeitura pres-
tou diversos serviços à popu-
lação durante o evento “Bora 
Servir, Bora Brincar” no último 
sábado (12), no Jardim Adriana, 
em mutirão organizado pelo Se-
si-SP em parceria com a Band. 
Ao todo, foram efetuados cerca 
de 1.300 atendimentos voltados 
a saúde, educação, cidadania, 
cultura e lazer em comemora-
ção ao Dia das Crianças.

“Para nós é uma alegria 
imensa receber essa iniciativa 
do Sesi e da Band em nossa 
cidade. Além do evento ofere-
cer lazer para o guarulhense, 
também propiciou à Prefeitu-
ra de Guarulhos a oportuni-

encontra”, complementou. As 
receitas de tal fundo, conforme 
o texto, serão constituídas por 
convênios com entidades de 
direito público e privado; au-
xílios, subvenções e contribui-
ções; transferências de recur-
sos financeiros da União e dos 
Estados por meio de seus res-
pectivos fundos, entre outras. 
Ainda é previsto que o FMCE 
seja gerido pela Secretaria do 
Meio Ambiente e a fiscalização 
de sua aplicação fique a cargo 
do Conselho Municipal de De-
fesa do Meio Ambiente. Semes-
tralmente também devem ser 
emitidos balancetes da receita 
e despesa do semestre anterior, 
além de relatório de avaliação 
das ações e serviços prestados.

econômico de crise no Brasil 
dos últimos anos afetou alguns 
municípios mais do que outros. 
“Para ser considerada boa para 
investimento, uma cidade pre-
cisaria ter TGCA de renda e de 
população positivos”, afirmou 
Deborah Machado, consultora 
sênior da Goakira Consultoria. 
“Isso indica que há população 
crescente e renda média do-
miciliar crescente. Municípios 
com essas variáveis positivas, 
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(11) 94706-0901
(11) 4963-7656

FAÇA JÁ SUA SIMULAÇÃO !!!

ATENÇÃO SERVIDORES DA 
PREFEITURA DE GUARULHOS!!!

TRABALHAMOS COM TODOS OS BANCOS CONVENIADOS A PREFEITURA.
NÓS TEMOS AS MELHORES TAXAS DO MERCADO.

- DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
- SEM CONSULTA AO SCPC/SERASA

- LIBERAÇÃO RAPIDA EM CONTA 

1.000,00 PARCELAS DE R$ 25,00
3.000,00 PARCELAS DE R$ 70,00
5.000,00 PARCELAS DE R$ 118,00

ou não foram impactados pela 
crise, ou estão em crescimento 
econômico”, revelou. 

A consultoria ainda afir-
mou que as variáveis de TG-
CAs populacional e de renda 
mostram que há municípios 
que continuam em ascensão, 
enquanto outros apresentam 
diminuição de renda média 
– podendo limitar o poder de 
compra do consumidor e gerar 
uma priorização de gastos.

dade de se aproximar ainda 
mais das pessoas num feriado 
tão especial. É como costumo 
dizer: quando se trabalha em 
conjunto é sempre possível 
alcançar resultados incríveis”, 
afirmou o prefeito Guti.

A Secretaria de Saúde re-
alizou 212 testes rápidos para 
detecção da sífilis e do HIV e, 
além disso, 290 pessoas recebe-
ram orientações nutricionais e 
de promoção à saúde bucal. Já o 
programa Economia Solidária 
promoveu oficinas de brinque-
dos de materiais recicláveis.

Dentre os serviços presta-
dos pela Secretaria de Direitos 
Humanos, que recepcionou 

mais de 250 pessoas, o desta-
que foi para os atendimentos e 
as orientações com relação aos 
trabalhos prestados à socieda-
de, além de atividades lúdicas 
com jogos gerontológicos para 
os idosos, informações sobre os 
projetos desenvolvidos e ações 
de inclusão e acessibilidade.

A Secretaria de Desenvol-
vimento e Assistência Social 
disponibilizou o atendimento 
do Acessuas Trabalho (Progra-
ma Nacional de Promoção do 
Acesso ao Mundo do Trabalho) 
e o plantão de dúvidas sobre 
os serviços realizados pelos 12 
Centros de Referência da Assis-
tência Social (Cras), que culmi-
nou em 93 orientações.

O Procon Guarulhos fa-
lou sobre consumo cons-
ciente, distribuindo infor-
mativos de alerta ao público, 
sobretudo o infantil, alvo 
vulnerável de campanhas 
de marketing e publicidade. 
A maioria dos 44 atendi-
mentos realizados envolveu 
assuntos financeiros, como 
solicitações de acordos para 
quitação de dívidas.
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Queda de balão interrompeu operação 
do aeroporto no domingo por 5 minutos
MAYARA NASCIMENTO - Na ma-
nhã de domingo (13), três 
balões foram detectados so-
brevoando o GRU Airport – 
Aeroporto Internacional de 

São Paulo, em Cumbica, por 
volta das 8h. Um deles caiu 
na pista auxiliar do aeropor-
to, próximo à pista de pouso 
e decolagem, mas não causou 

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

nenhum dano. Segundo a 
concessionária, as operações 
foram interrompidas por cin-
co minutos, o que não afetou 
os voos programados.

Somente neste ano, 12 
balões já interferiram a ope-
ração do aeroporto. Domin-
go bateu o recorde do ano, 
apresentando três casos em 
um único dia. Outubro já é 
o mês com o maior número 
de registros. 

Já em 2018, foram re-
gistrados 27 balões, com a 
sua maioria em março, com 
oito casos. Durante todo o 
mês de outubro do ano 
passado, nenhum balão foi 
contabilizado.

Pela lei, a prática de soltar 
balões pode resultar em pena 
de um a três anos de prisão, 
além de pagamento de multa. 

Mês (2019)
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro (até o dia 13)

Balões
2
2
1
2
0
0
0
1
1
3

Ainda quando há o agravan-
te de oferecer risco ao espaço 
aéreo a pena pode chegar até 
12 anos de prisão.

Em maio deste ano, uma 
fábrica clandestina de balões 
foi fechada no Pimentas. Em 
frente ao local, a Polícia Am-
biental encontrou um balão 
de cinco metros e nove estru-

turas de madeira. O proprie-
tário, de 40 anos, foi preso 
em flagrante e recebeu uma 
multa de R$ 10 mil.

Quanto às pipas, outro fa-
tor perigoso para a aviação, 
até julho, 14 casos foram re-
gistrados. No ano passado, 
no mesmo período, os regis-
tros apontam 36.



GUARUTELHAOutubroÉ O MÊS DO NOSSO 
ANIVERSÁRIO!

PREPARAMOS UM FESTIVAL DE OFERTAS PARA VOCÊ!

AV. PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 872 - MACEDO/GUARULHOS
TELEFONES : (11) 2440-5023 / 24405015

EMAIL: guarutelha@uol.com.br

PREÇOS VÁLIDOS ATÉ DIA 31/10/2019* CONFORME DISPONIBILIDADE* PARA COMPRAS ACIMA DE R$500,00 ENTREGAMOS EM GUARULHOS SEM FRETE  *  ACIMA DE R$ 1000,00 EM 6X NO CARTÃO

Pia Sintética 
Medidas Diversas

R$ 65,00

Chapa Ecológica -
Diversas Medidas

Caixa d’água / 
cisterna Amanco 2.100L

R$ 2.300,00

Telhas Ecológicas
Ibaplac 92x220x6 mm

R$ 58,00

Mangueira de 
Jardim 30 MM / Ibirá

R$ 55,00

Assento Sanitário
Cores Diversas M/ Astra

R$ 23,00

Caixa d’água / 
cisterna Amanco 3.300L

R$ 3.700,00

Bacia Sanitária 
Branca Logasa

R$ 99,90

Lavatório Louça
Cores Diversas

R$ 40,00

Cavadeira Dupla 
1,40M - Monfort

R$ 26,00

Folha de Porta para
Pintura 72/82cm

R$ 90,00

Mangueira de 
Jardim 20 MM / Ibirá

R$ 39,00

Tanque de Louça
22L - Logasa

R$ 140,00

Coluna Cores 
Diversas p/ Lavatório

R$ 40,00

Assento Sanitário
POP M/ Herc

R$ 21,50

Telha Policarbonato
Leitosa 1,20x5,80M

R$ 290,00
WWW.GUARUTELHA.COM.BR

92 x 244 x 5 MM R$35,90

110 x 183 x 6 MM R$44,90
110 x 244 x 6 MM R$59,90

Coluna Branca para
Lavatório Logasa

R$ 40,00

Lavatório Louça
Grande Branco Logasa

R$ 40,00

A partir de

VENHA CONFERIR
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Festa das Crianças da Guarucoop reúne mais de 2.500 pessoas
DA REDAÇÃO - A tradicional Fes-
ta das Crianças, promovida 
todos os anos pela Guarucoop 
(Cooperativa dos Taxistas do 
Aeroporto Internacional de 
Guarulhos), reuniu no último 
sábado (12), mais de 2.500 
pessoas no Sítio Vale Verde, 
região do Cabuçu. Ao longo 

de todo o dia, cooperados, fa-
miliares e convidados pude-
ram se divertir nas diversas 
atrações oferecidas, como pis-
cina, pula-pula, tobogã, além 
de brincadeiras promovidas 
pelos organizadores.

A festa, que também tem 
caráter social, arrecadou cen-

FOTOS: DIVULGAÇÃO

tenas de brinquedos, além de 
gêneros alimentícios, que são 
distribuídas pela Guarucoop 
a comunidades carentes. O 
presidente da cooperativa, 
Waldir Almeida, comemo-
rou mais um grande evento 
promovido pela Guarucoop, 
lembrando sempre que o ob-
jetivo maior, que é a confra-
ternização entre as famílias 
dos cooperados, foi alcança-
do. “Estamos muito felizes 
por poder realizar esta festa 
com tanto sucesso”.  

O atual secretário munici-
pal de Governo, vice-presiden-
te licenciado da Guarucoop, 
Edmilson Americano, rece-
beu o prefeito de Guarulhos, 
Guti, que foi à festa das crian-
ças para prestigiar as famílias 
dos cooperados, em meio à 
sua agenda do Dia das Crian-
ças. “Sempre é bom estar aqui 
junto do pessoal da Guaruco-
op, que privilegia não só seus 
cooperados, mas muitos gua-
rulhenses com uma festa que 

tem um cunho social, arreca-
dando donativos para quem 
mais precisa”, disse o prefeito.  

Americano saudou os con-
vidados, sempre enaltecendo 
o papel dos cooperados no 
sucesso da Guarucoop ao lon-
go desses 34 anos de história. 

“São quase três décadas e meia 
de bons serviços prestados a 
milhões de passageiros que já 
se utilizaram dos serviços de 
qualidade oferecidos pelos car-
ros da azul e branco. Parabéns 
a todos os envolvidos nesta 
história de sucesso”, finalizou.
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       Que tal aprender a fazer trabalhos manuais 
com muita arte e bom gosto? Até o próximo 
dia 29, terças e quintas, às 14h, a Biblioteca 
Municipal Gracinda dos Anjos de Sá Domingues, 
no Jardim Bela Vista, oferece oficinas gratuitas de 
encadernação artesanal, técnicas de Quilling, que 
é a arte de criar figuras com tirinhas de papel, 
e Macramê, a arte trabalhada com fios e nós. A 
idade mínima para participação nas atividades é 
de oito anos é não é necessário realizar inscrições 
antecipadas, basta comparecer ao local com 
15 minutos de antecedência. As oficinas são 
ministradas pela artesã Célia Thomé. Para ela, o 
mais interessante desse trabalho é o resultando 
obtido pelos participantes das oficinas. “Eles 
aprenderão as formas básicas e produzirão 
lindas peças, além de trabalhar a criatividade e a 
sensibilidade que a técnica exige”, explica Célia. 
As oficinas são uma iniciativa da Prefeitura de 
Guarulhos, que por meio da Secretaria de Cultura 
visa a proporcionar a circulação de atividades 
culturais e eventos artísticos nos espaços 
públicos da cidade.

       A Inspetoria de Patrulhamento com 
Cães da Guarda Civil Municipal de Guarulhos 
(Canil) iniciou nesta quarta-feira (9) uma de 
várias apresentações que serão realizados 
neste mês em diferentes espaços da cidade. 
A primeira delas foi na Escola de Educação 
Especial São Judas, na Vila Progresso. No 
local aconteceram duas apresentações, 
uma às 9h e outra às 15h. A instituição 
atende crianças e jovens com necessidades 
especiais. Na oportunidade, várias crianças, 
jovens e adultos puderam conhecer de 
perto alguns dos cães treinados da GCM, 
que trabalham no dia a dia da corporação. 
Os adestradores mostraram aos presentes 
como os cães respondem aos comandos 
básicos e avançados, com e sem guia, além 
dos mais diferentes tipos de abordagem, 
e fizeram também simulações de como os 
cães reagem nas mais diversas situações. 
Participaram da ação os pastores alemães 
Athos, Capeto e Zara, o labrador Buck e a 
border collie Wolly.

ANOTE

Mostra também, que não podemos 
ficar buscando receitas prontas de 
sucesso, em livros e vídeos

Esses dias atrás recebi um vídeo, 
que um amigo me enviou que falava 
sobre sucesso, no qual eu achei bem 
interessante. Esse vídeo, um vídeo 
motivacional, relatou com sutileza e 
com muitos detalhes o que é sucesso.

Esse vídeo diz que sucesso tem a 
ver com constância e que temos que 
fazer o que tem que ser feito, mesmo 
a gente não querendo fazer. Mesmo 
se estamos com preguiça e tudo está 
contra nós, temos que ter disciplina.

Se nós queremos sucesso, temos 

que fazer as coisas que tem que ser 
feitas, sabendo que ninguém vai nos 
motivar. Temos que ir lá e fazer. Que 
estamos sozinhos e não temos o em-
purrãozinho de ninguém. Por que che-
gar lá no topo vai ser muito difícil, vai 
ter barreiras e muitos obstáculos, tere-
mos que abrir mão de alguns horários 
livres, de alguns finais de semana, de 
dormir até mais tarde, de passar algum 

tempo a mais com a família e amigos. 
Isso simplesmente para ter sucesso.

Diz que sucesso é esportes para 
poucos. É trilhar a montanha mais 
alta e íngreme, com pouco ar e ali-
mentação escassa, dor no corpo e 
medo de cair. E mesmo assim conti-
nuar e chegar no topo. Por que che-
gar no topo é para poucos, não pode-
mos viver dando desculpas para as 
falhas, também é ter uma vida em 
ambulância, coisa que poucos terão.

Além do mais, pessoas que tem 
sucesso são reconhecidas pela socie-
dade, pessoas que tem sucesso fazem 
mais que a maioria, conseguem equi-
librar vida pessoal e vida profissio-
nal. Mas esse esporte é para poucos, 
por que essas pessoas continuam 
mesmo quando os músculos estão 
doendo, continuam quando tudo 
está jogando contra, nadam contra a 
maré. E quando tudo parece conspi-
rar contra, você continua ainda mais 
forte, dando simplesmente o seu má-
ximo. Persistindo.

Mostra também, que não pode-
mos ficar buscando receitas prontas 
de sucesso, em livros e vídeos, por-
que o sucesso de cada um é diferente 
e único. Porém, podemos pegar di-
cas e conselhos de quem já chegou lá 
ou somente observar essas pessoas, 
para modelar o nosso sucesso e per-
ceber que alguns detalhes fazem a 
diferença nessa corrida.

Pelo que entendi, temos que fa-
zer as coisas que precisam ser feitas, 
com determinação e muita resiliên-
cia e persistir sempre. Pois nessas 
lições ditas, acredito que esteja um 
pouco do que é chegar no sucesso.

Boa Sorte!

Um pouco mais 
sobre o sucesso...

PONTO
DE VISTA

Empresário e palestrante, sócio da 
agência Kamguru e Lima & Sousa 
Contabilidade, practitioner em PNL 
- Certificado pela The Society of 
Neuro-Linguistic Programming™/ 
WhatsApp - 96323-2362

VITINHO KAMGURUVENDA VENDA VENDA
APTO – PROX SHOPPING 

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

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

- DE ENTRADA MAIS 
PARCELAS DE R$ 1.600,00

APTO – PROX. 

CARREFOUR – R$ 170.000 

(VAG0) REF.0

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, ELEVADOR

A/C – FINANC/FGTS

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

SACADA, GARAGEM, COM 
PALNEJADOS

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL I –

 R$ 270.000 – REF 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 2 VAGAS A/C – 

FINANC/FGTS

APTO -  JD SANTA MENA – 

R$ 165.000 – REF.04

1 DORMT, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

APTO – VILA AUGUSTA – 

R$ 265.000 – REF. 04

3 – DORMTS, SALA AMPLA, 

COZ, 1 VAGA COB

COM (75 MTS).

A/C – FINAC /FGTS

APTO – JD TRANQUILIDADE 

– R$ 175.000 (VAGO)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO – TRAV.

 ALAMEDA YAYA 

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA - R$1.250 – 

COND + IPTU – INCLUSO

APTO – VILA ROSALIA –
 R$ 290.000 - 

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

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

GALPÃO – 

COMERCIAL – 

RUA NOSSA SENHORA MÃE 

DOS HOMENS- 250 MTS, 

6 VAGAS, COM MEZANINO

R$ 5.000,00

APTO – GOPOUVA –

 R$ 195.000 (REF 02)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COM 

ARAMRIOS PALNEJADOS

A/C – FINSC/FGTS

CASA TERREA 

CONTINENTAL III 

1 DORMT, SALA, COZ

R$ 600.00

LOCAÇÃO

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
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STF marca para dia 17 julgamento sobre 
prisão após condenação em 2ª instância

Oferta de vagas no comércio para 
o Natal será a maior em seis anos

Um celular é apreendido por dia nos presídios de Guarulhos

Homicídios e outros oito crimes 
violentos caem no 1º semestre

DA REDAÇÃO - O presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Dias Toffoli, 
marcou para esta quinta-feira 
(17) o julgamento do mérito 
de três ações que discutem a 
possibilidade de prisão após 
condenação em segunda ins-
tância. A discussão da medida 
faz parte de uma série de jul-
gamentos que trazem impli-
cações diretas para o rumo da 
Operação Lava Jato, podendo 
beneficiar o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), pre-
so após ser condenado no caso 
do tríplex do Guarujá (SP).

Relator de três ações que 
discutem a execução antecipa-
da de pena, o ministro Marco 
Aurélio Mello já cobrou tanto 
Toffoli quanto a sua antecesso-
ra no comando da Corte, Cár-
men Lúcia, pedindo a inclusão 
do tema na pauta do Plenário. 
Em dezembro de 2018, na vés-
pera do recesso de fim do ano, 
Marco Aurélio deu liminar 
derrubando a possibilidade de 
prisão após condenação em 
segunda instância, mas a deci-
são acabou cassada por Toffoli 
no mesmo dia.

Agora, a expectativa de 

DA REDAÇÃO - A Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) di-
vulgou ontem uma estimativa 
sobre os postos de trabalho 
temporários para o Natal des-
te ano. De acordo com a CNC, 
espera-se a contratação de 91 
mil trabalhadores temporários 
para atender ao aumento da 
demanda do varejo no período 
natalino, ou seja, 4% maior do 
que em 2018 e a maior oferta 
dos últimos seis anos.

Estima-se que o Natal mo-
vimente R$ 35,9 bilhões no co-
mércio varejista de todo o país, 
neste ano, segundo a CNC.

Para o presidente da confe-
deração, José Roberto Tadros, 
essa “retomada parcial do nível 

LUCY TAMBORINO - Em Guaru-
lhos, em média, um celular foi 
apreendido por dia nas quatro 
unidades prisionais da cidade 
no ano passado. Ao todo fo-
ram 563 aparelhos. Os dados 
são da Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária (SAP) e 
foram obtidos pela Folha Me-
tropolitana através da Lei de 

DA REDAÇÃO - O número de ho-
micídios caiu 22% em todo o 
país durante o primeiro semes-
tre deste ano, em comparação 
com o mesmo período de 2018. 
A informação foi divulgada 
ontem, em Brasília, pelo Mi-
nistério da Justiça e Segurança 
Pública, com base em dados 
do Sistema Nacional de Infor-
mações de Segurança Pública, 
Prisionais, de Rastreabilidade 
de Armas e Munições, de Ma-
terial Genético, de Digitais e de 
Drogas (Sinesp).

O resultado já havia sido 
parcialmente antecipado pelo 
presidente Jair Bolsonaro, que, 
no domingo (13), usou sua con-
ta no Twitter para comemorar 
o que classificou como um dos 

ministros tanto da ala alinha-
da à Lava Jato quanto da cor-
rente mais crítica à atuação do 
Ministério Público é a de que 
a atual posição do STF sobre 
o tema seja revista. A dúvida 
é se o Supremo vai permitir a 
prisão apenas após se esgota-
rem todos os recursos, o cha-
mado “trânsito em julgado”.

O Tribunal também pode 
optar por uma solução inter-
mediária, fixando como mar-
co uma definição do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) - po-
sição que já foi defendida por 
Toffoli e o ministro Gilmar 
Mendes. É da ministra Rosa 
Weber o voto considerado 

de atividade do setor” está sen-
do influenciada pela inflação 
baixa, pelos juros básicos no 
piso histórico, por prazos mais 
amplos para a quitação de fi-
nanciamentos e, principalmen-
te, pela liberação de recursos 
extraordinários para o consu-
mo, como os saques no FGTS e 
no PIS/Pasep.

Já entre os setores do comér-
cio, os maiores volumes de con-
tratações deverão ocorrer nos 
ramos de vestuário (62,5 mil 
vagas) e de hiper e supermer-
cados (12,8 mil). Oito em cada 
dez vagas ofertadas deverão ser 
preenchidas por vendedores 
(57 mil), operadores de caixa 
(13 mil) e pessoal de almoxari-
fado (4,6 mil).

Acesso à Informação.
A maior parcela foi encon-

trada na penitenciária José 
Parada Neto I, que sozinha re-
gistrou 50% das apreensões, 
um total de 282 celulares nos 
regimes semiaberto e fechado 
- sendo que no primeiro foram 
257 aparelhos e no segundo 
25. Ainda na Desembargador 

pontos positivos de seu gover-
no. Segundo o presidente, no 
primeiro semestre deste ano 
foram registrados 5.423 assas-
sinatos a menos que no mesmo 
período de 2018.

Segundo o ministério, a 
redução no total de ocorrên-
cias também foi verificada nos 
outros oito tipos de crimes re-
gistrados na plataforma. Os 
casos de estupro caíram 12%. 
Tentativas de homicídio foram 
reduzidas em 9,4%. Também 
houve queda no total de latrocí-
nios (-23,8%); lesão corporal se-
guida de morte (-3,2%); roubos 
contra instituições financeiras 
(-40,9%); roubo de carga (-25,7); 
roubo de veículo (-27%) e furto 
de veículo (-9,9%).

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

FOTO: TÂNIA REGO/ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

decisivo para definir o placar, 
que tende novamente a ser 
apertado. 

Em abril do ano passado, 
Rosa votou contra um habeas 
corpus para Lula, ainda que 
tivesse votado antes contra a 
prisão após segunda instân-
cia. “Reputo o princípio da 
colegialidade imprescindível 
(isto é, necessário e suficiente) 
para o sistema, porquanto a 
individualidade dentro do Tri-
bunal, no processo decisório, 
tem um momento delimitado, 
a partir do qual cede espaço 
para a razão institucional re-
velada no voto majoritário da 
Corte”, disse na ocasião.

Adriano Marrey II foram 144 
celulares – o que significou 
26% de todos os objetos deste 
tipo recolhidos. Já o restante 
dos celulares (137) foi encon-
trado no Centro de Detenção 
Provisória I (CPD) e no CPD II 
– sendo que 85% destes foram 
apreendidos na cela junto aos 
presos e outros 12% no interior 
das unidades. 

A maior parte de todos os 
celulares nas penitenciárias e 
CPDs foi apreendida nas celas, 
mas ainda foram encontrados 
outros no interior das unidades 
prisionais; com visitas, corres-
pondências e na área externa. 
A pasta ainda mencionou que 
nenhum celular foi apreendido 
com funcionários nem da SAP 
ou de empresas terceirizadas.

FOTO: LUCY TAMBORINO
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ÁRIES: Seu relacionamento com as pessoas de Libra será 
a melhor possível neste momento. Marte fará com que 
você ganhe um pouco mais de espaço.

TOURO: Será necessário você mostrar uma energia 
maior, para que possa explicitar e se adaptar com as 
coisas mais novas.

GÊMEOS: Determinados problemas irão advir de difi-
culdades que você não se preparou lá atrás. Do planeta 
Júpiter virá uma grande sobrecarga.

CÂNCER: As coisas tendem a se manter neste período 
de uma forma muito mais tranquila por causa do planeta 
Saturno. 

LEÃO: Será neste dia que o carisma fará toda diferença 
para conseguir aquilo que você vem namorando já algum 
tempo. 

VIRGEM: Você não precisará esconder os seus segredos 
para atingir objetivos, poderá superar dificuldades sendo 
mais clara. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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sociedade

Vestígio

Líquido 
energético

3/car — eco — pig. 4/avio — luna — menu. 5/pífio.

LIBRA: No decorrer do dia você irá conseguir desenvolver 
mais tarefas, para elucidar este momento de transição. 
Durante essa busca você irá receber muita ajuda.

ESCORPIÃO: Tende a não ser um dia muito confortável, 
com mudanças inesperadas e que lhe tragam cansaço. 
Necessitará repensar algumas situações.

SAGITÁRIO: Em Júpiter sentirá uma força entrando 
dentro de você para lhe ajudar. Não deixe passar aquela 
oportunidade que brilha em sua frente.

CAPRICÓRNIO: Do planeta Marte virão focos de energia 
para que você receba ajuda no sentido de adaptação às 
mudanças. 

AQUÁRIO: Uma pessoa muito extravagante poderá lhe 
atrapalhar, a sua história pode mudar se você agir com 
inteligência. Precisa aprender a criar prioridades.

PEIXES: Excelentes coisas acontecerão neste dia. Você 
tende a demonstrar mais apreço pelas coisas conectadas 
aos aspectos mais profundos.

HORÓSCOPO

FOTO: JENNIFER GLASS

MAYARA NASCIMENTO - Na sexta-
-feira (18) o Sesc Guarulhos re-
cebe a Banda Chic in Soul, tra-
zendo os sucessos de Jorge Ben, 
Wilson Simonal, Originais do 
Samba, Trio Mocotó, Sandra 
de Sá, Seu Jorge, entre outros. 
A banda, formada por guaru-
lhenses e criada em 2010, se 
apresenta às 19h30 e as entra-
das custam a partir de R$ 6.

O espetáculo Roda Viva é 
destaque deste final de sema-
na, em duas apresentações, 
na sexta-feira (18) e no sába-
do (19) às 20h. A obra origi-
nal foi escrita por Chico Bu-
arque, e Roda Viva trata da 
ascensão e queda de Benedi-
to Silva, cantor e compositor 
de sucesso inventado e pela 
mídia. Os ingressos custam 
R$ 15 para quem tem creden-
cial Sesc, R$ 25 a meia entra-
da e R$ 50 a inteira. 

No domingo (20) a música 
fica por conta da dupla Sá & 
Guarabyra. O show Cinamo-
mo, que acontece às 19h, traz 
canções em novos arranjos 
para grandes sucessos, como 
“Jesus Numa Moto” e “Mestre 
Jonas”.  “Espanhola”, “Dona” e 
“Sobradinho” também esta-
rão no repertório. Os ingres-

Música e teatro são destaques da programação 
do Sesc Guarulhos neste final de semana

SIGA-NOS NO

@folhametropolitanagru

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

sos custam a partir de R$ 9.
No mesmo dia, a Cia. Pa-

vio de Abajour apresenta o 
teatro de sombras “Sobre o 
Voo”, que conta a história de 
um menino que estudou o 

voo dos pássaros e construiu 
grandes engenhocas para 
conseguir voar. Com classifi-
cação livre, o espetáculo co-
meça às 16h e tem ingressos 
a partir de R$ 6.

Serviço:
Endereço: rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200 – 
Jardim Flor do Campo
Horário de funcionamento: de terça-feira a sexta-fei-
ra, das 9h às 21h30; sábados, das 9h às 20h e domin-
gos, das 9h às 18h.
Telefone: 2475-5550



SERVIÇOS

PUBLICAÇÃO 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

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se
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Aluga-se

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

Planos a partir de 

R$ 121,45
para pagamento 

em dia

F. 2409-5992
95000-5000

*Veri�car Condições

Vitoram Corretora de Seguros

AJUDANTE GERAL 
com CNH. CV via 
whats(11)94326-9460 ou 
e-mail rh1@adannaar.
com.br
SERRALHEIRO 
e Aj. de Serralheiro p/trab. 
c/ chaparia de 2º a 6º feira , 
Salário, V.T., Almoço enviar 
CV mcnelsondobrasil@
ig.com.br
PROFº E ESTÁGIARIO 
ED. FÍSICA 
p/ Academia, enviar CV. p/ 
wervesonbrito@bol.com.br

CASA JD BELA VISTA 
3 Dorms., gar. 2 autos., 
portão eletr. R$ 1.000. F: 
97272-7232 Dir. propr.
BOM CLIMA 
Alugo 3 comodos,1 vaga, 
próx. Av. Bom Clima. F.: 
99699-1422 Creci. 101845

Serviços

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

VENDE-SE DROGARIA 
Ótima Localização ao 
Lado do Sesi Cocaia. F.: 
2404-5521.

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 MORADA DO SOL 
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
APTO. PQ. CECAP 
3 dorms., 1 vg., 200 Mil , 
ac. financiamento. F.: (11) 
96993-7753.
GALPÃO TERRENO 
2.000MTS² 
Somente Terreno, Jd. 
Aracilia.  R$ 450 Mil F.: 
99621-0426

BATERIAS

VANS R$
,00

  299
CAMINHÃO R$

,00
  349135Ah

CONFIRA OUTRAS PROMOÇÕES

Val. até 31/10/2019

CHÁCARA NO BAIRRO 
DO MARMELO 
2200 metros /quadrados 
com casa em alvenaria 4 
cômodos de lage, 
acabamento na cozinha e 
banheiro , com árvores 
frutíferas produzindo. 
R$240mil - Com móveis
F.: 11 983753557

TERRENO EM BOITUVA 
304,58 metros quadrados 
rua plana com 
benfeitorias a 10 minutos 
do centro da cidade com 
documentação em dia . 
Valor R$150,00 aceita 
financiamento
F.: 11 983753557

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

TERRENO R$ 500, 
ENTRADA 
470 Mts² Pq. Primavera + 
60 parcelas de ½ salário 
min., e Jd. Fortaleza 10x25 
45 Mil ou Vendo a metade 
Facilito.F. 96020-8559/ 
6825-3440
LINDO APTO VAGO !!! 
R$ 199 Mil Bom Clima 
62Mts², 2 dorms. + deps., 
sacada, 2 elevs., 1 vaga. 
Entrada 120 Mil +  saldo 
em 8x. F.: 2382-8300
CASA TERREA 10X25 
Jd. Sta. Mena 3 dorms., 
ste. + deps 4 vagas R$ 450 
Mil ac. entrada + parcelas 
dir., c/ pp. doc ok. F.: 
2382-8300

ABANDONO DE EMPREGO 
Sr. IVAN PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CTPS 
00182284 - série 00050 - MA
Esgotados nossos recursos de localização e 
tendo em vista encontrar-se em local não 
sabido, convidamos o Sra. IVAN PEREIRA DA 
SILVA JUNIOR, portador da CTPS 00182284 - 
série 00050 - MA, a comparecer ao seu local de 
trabalho, a �m de retornar ao emprego ou 
justi�car as faltas desde 27 de Agosto de 2019, 
dentro do prazo de 24hs a partir desta 
publicação, isso não ocorrendo, estaremos 
considerando rescindido automaticamente o 
contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da 
CLT. Informamos ainda que tentamos o envio 
de telegrama por três vezes sem sucesso. 
Multtrat Tecnologia de Metais LTDAQ 
CNPJ 30.382.657/0001-21
Av. Lindomar Gomes de Oliveira, 200 - Cid. 
Industrial Satelite Cumbica - Guarulhos/SP

A Empresa Nova Era 
Magazine Ltda, situada 
a Rua: Dom Pedro II, 
nº138 – Centro- 
Guarulhos-SP – 
Cep:07110-000, CNPJ: 
01.472.031/0001-08, e 
Insc. Estadual: 
336.439.636.113, veem 
comunicar o extravio do 
Cupom Fiscal Leitura X 
da data 09/01/2014, 
máquina Daruma, 
Modelo FS600, nº 
ordem 02, 
versão:01.05.00, nº 
Fabricação 
DR0207BR00000099745

EXTRAVIO

MASSAGEM RELAXANTE 
C/finalização próx.Upa 
São João. F.: 94952-7061 / 
4966-2834 Taxa R$ 70,00

VENDO APTO. CECAP 
Preço de Ocasião, direto 
c/ proprietário.  Fs.: 94013-
7411 / 99506-9537

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

Terça-feira, 15 de outubro de 2019

NovaDutra contabiliza mais de 29 mil romeiros a 
pé pelos acostamentos em direção à Aparecida

Criança de seis anos morre 
atropelada no Cabuçu 

DA REDAÇÃO - A CCR Nova-
Dutra contabilizou de agosto 
até o dia 14 de outubro deste 
ano a passagem de 29.483 
romeiros a pé pelos acosta-
mentos da via Dutra em di-
reção ao Santuário Nacional 
de Aparecida. Somente en-
tre a zero hora do dia 10 e a 

LUCY TAMBORINO - Uma me-
nina, de seis anos, morreu 
atropelada na noite do último 
domingo (13). A vítima teve 
ferimentos nas pernas e no 
abdômen, chegou a ser socor-
rida para o Hospital Geral de 
Guarulhos (HGG), mas não re-
sistiu. Ela participava de uma 
festa em comemoração ao Dia 
das Crianças numa residência 
no bairro do Cabuçu. 

O atropelamento acon-
teceu na rua Severina. De 
acordo com informações de 
testemunhas, um veículo 
desgovernado atingiu a casa 
atropelando a vítima fatal e 
outras duas crianças. Infor-
mações ainda dão conta, que 
o carro ainda teria atingido o 
muro em sequência. 

Rosivaldo Oliveira de 
Moraes, 42, suspeito pelo 
crime tentou se evadir do 

meia noite do dia 13 foram 
contabilizados 25.099, um 
aumento de 51% comparado 
ao mesmo período do ano 
passado que foi de 16.678 
romeiros A contagem dos 
romeiros é realizada pela 
equipe operacional da con-
cessionária durante a passa-

local e foi impedido por po-
pulares. Segundo o boletim 
de ocorrência lavrado no 7° 
Distrito Policial, como lesão 
corporal culposa e homicí-
dio culposo, ele foi preso em 
flagrante por policiais mili-
tares. Moraes ainda foi en-
caminhado para o Hospital 
Pimentas-Bonsucesso.

Testemunhas teriam in-
formado à polícia que, na 
tentativa de abandonar o ve-
ículo, o suspeito ainda teria 
sido agredido por moradores. 
O boletim ainda aponta que 
ele teria sido encontrado des-
maiado em um matagal. 

A perícia e as investiga-
ções ainda devem concluir as 
causas do acidente, como por 
exemplo, se o condutor esta-
va embriagado ou se houve 
alguma falha mecânica que 
provocou o incidente.

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

gem pelas cidades de Pinda-
monhangaba (SP), no km 87, 
e Itatiaia (RJ), no km 318.

Desde o início do ano fo-
ram registrados 10 acidentes 
com três mortes de romeiros 
na rodovia. Durante o perío-
do de maior movimento em 
direção à Aparecida foram 
registrados seis acidentes 
envolvendo romeiros, com 
três feridos e uma morte. No 
mesmo período do ano pas-
sado, ocorreram 11 atropela-
mentos com 17 feridos e três 
mortes. A equipe de resgate 
do SOS Usuário da CCR No-
vaDutra também registrou o 
atendimento clínico a 71 pe-
regrinos, que passaram mal 
durante a caminhada à Apa-
recida um aumento de 92% 
em relação ao mesmo perío-
do de 2018 que foi de 37.



|    Terça-feira, 15 de outubro de 201912 www.fmetropolitana.com.br


