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Eu jamais vazei qualquer tipo de documento. (Nem) Sequer 
tive acesso a documentos que constem dessa investigação”, 
Wilson Witzel, governador do Rio de JaneiroBovespa
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Em uma semana, mais de 8 mil consultas foram 
marcadas com aplicativo ‘Saúde Guarulhos’
Ferramenta permite o agendamento de consultas médicas nas Unidades Básicas de Saúde da cidade pelo celular e já foi utilizada por mais de 
10 mil guarulhenses; sistema armazena o histórico de cada paciente e notifi ca com lembretes sobre os agendamentos efetuados Pág. 4 
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Projeto Mobi Cidadão cria serviço para expedir 
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Mais de 80% da população 
guarulhense já tem água nas 

torneiras todos os dias
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Guti sanciona lei e UBSs do município 
receberão 62 novos médicos neste mês
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GUARULHOS - Vista de um dos principais cartões-postais do segundo maior município do Estado de São Paulo

FOTO: JUNIOR COSTA/@JNR_SCOSTA

Sede, Redação e Publicidade: Rua Ari Barroso 166 - 1º 
andar - Jardim Pinhal - Guarulhos - SP - CEP: 07120-040
Telefone: 4210-1371 – www.fmetropolitana.com.br

Editora Happens
Diretora de Redação: Rosana Ibanez - rosana.ibanez@fmetropolitana.com.br
Diretor Comercial: Cae Mendroni - cae.mendroni@fmetropolitana.com.br
Diagramação e Arte: Ivanildo Barbosa e Bianca Lima - arte@fmetropolitana.com.br
E-mail Redação: redacao@fmetropolitana.com.br 
Agência de Notícias: Agência Estado/ Impressão: Folha Gráfi ca
Os artigos e colunas assinados são de responsabilidade de seus autores.

RETRATO DO LEITOR   Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!

COLUNA LIVRE
HERMANO HENNING
Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

Quinta-feira, 31 de outubro de 2019
www.fmetropolitana.com.br

 31 de outubro de 2019

Quarta-feira complicada, on-
tem. TV Globo versus Presidên-
cia da República. Precisava mais? 
Estamos ou não já sufi ciente-
mente divididos? O furo jornalís-
tico justifi ca?

Por outro lado, o do presi-
dente, precisava ameaçar tirar a 
Globo do ar?

Sempre soube que televisão 
no Brasil não tem dono. E vale 
uma explicação.

O dono é o Estado que dá 
uma concessão para o serviço 
ser explorado. A título precário, 
diga-se de passagem. Mas Ro-
berto Marinho nunca se preocu-
pou com isso. Nem Silvio Santos. 
Nem Edir Macedo. Até mesmo 
Adolpho Bloch, o dono da Man-
chete, lembram-se dele?

Esse pessoal sempre se en-
tendeu bem com os governos 
de turno.

 
Agendar pelo celular
Como nosso negócio aqui é 

Guarulhos, quero entender que o 
que nos interessa é essa iniciativa 
da Prefeitura em implantar um 
aplicativo para atender o pessoal 
que precisa de atendimento mé-
dico, de emergência ou não.

A iniciativa da Secretaria da 
Saúde Municipal é pra lá de boa, 
mas arriscada. E é pra dar a cara 
pra bater.

Se não, vejamos: a consulta 
a um médico ou a realização de 
exames pode ser marcada pelo 
celular. Beleza.

Pelo celular, você pode sa-
ber dia e hora para ser atendido 
numa unidade básica de saúde. 
Assim, você chega e é atendido 
na hora. Bom, não é?

Não havendo condições para 

atendimento, você será informa-
do na hora que acessar o aplica-
tivo.

Tudo funciona bem, mas só 
na teoria que na realidade é ou-
tra. E a oposição já está batendo 
no prefeito, o autor da ideia.

 
Boicote
Primeira reclamação: “Nun-

ca tem médico no dia em que a 
gente precisa dele. Ou quando 
tem, não há horário disponível. 
Quando tem o médico pra aten-
der não é daquela especialidade 
que a gente precisa”.  

O que mais se ouviu, na Câ-
mara de Vereadores, nesses dias 
em que a iniciativa foi discutida, 
foi a declaração acima. Uma crí-
tica básica com muitas variações 
lembradas pelos vereadores.

A gente sabe que o atendi-
mento à saúde é o calcanhar de 
Aquiles do prefeito. Daqui ou de 
qualquer outra cidade. Não há 
município no Estado com servi-
ço nessa área que a gente possa 
elogiar. O caso de Guarulhos não 
é diferente e pode ser agravado.

Sabe por quê?
Não falta quem torça contra 

o programa.
É difícil acreditar, mas a 

fragilidade do aplicativo de 
atendimento à saúde está exa-
tamente aí.

Os pedidos de agendamento 
chovem e nem sempre são de 
gente necessitada. Um monte 
de gente que marca consulta e 
não aparece, tirando a chance de 
atender quem realmente precisa.

Mal comparando, é aquela 
história dos trotes no Corpo de 
Bombeiros. Falta de consciência. 
Mas o que fazer?

PEDRO NOTARO

pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900

PEDRO NOTARO
Olho no lance
Além de denúncias de diplomas fal-

sos, surgem relatos de pessoas que es-
tariam exercendo dois cargos públicos, 
na Prefeitura e no Estado. Setores da 
oposição estão checando se há compa-
tibilidade de horários…

No tabuleiro
O NOVO conseguiu cumprir as metas 

para se viabilizar como partido em Gua-
rulhos. Só falta o nome do advogado e 
empresário Wilson Paiva emergir da 3ª 
e fase fi nal para ser o candidato a pre-
feito em 2020...

Tapete vermelho
Perceptível: desde que o prefeito 

Guti (PSB) surgiu interessado em tal-
vez migrar para o Podemos, o vereador 
João Dárcio, presidente do partido em 
Guarulhos, vem sendo bem mais atendi-
do pela Prefeitura…

Momento coach
O prefeito Guti (PSB) precisa chamar 

seu secretariado e defi nir se o contin-
genciamento de gastos é pra valer ou 
não. Porque tentar fazer eventos sem 
estrutura é muito pior do que não fa-
zer. É melhor o constrangimento de 5 
segundos de um não que o arrependi-
mento eterno de um sim… 

Elos
Veio à tona que a Associação Des-

portiva Facex - sim , aquela que pro-
moveu a desorganizada prova ciclística 
- assinou parceria com a Secretaria de 
Esportes pela bagatela de R$ 110 mil. 
Detalhe: Alessandra Facex foi candida-
ta a deputada federal pelo PRB, mesmo 
partido do secretário Rogério Hamam 
(Esportes)...

Piada pronta!
Popular na periferia, o ex-deputado 

estadual Gileno brinca com o núme-
ro de seu atual partido, o Patriota: 51. 
“Boa ideia ser candidato a prefeito”, 
dispara…

Faz sentido
Quem marcar consultas pelo aplica-

tivo de Saúde e não comparecer corre-
rá risco de ser banido da plataforma. 
Haverá assim entendimento que a pes-
soa não está utilizando para os devidos 
fi ns a ferramenta…
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Defesa Civil iniciará Plano Verão 2019/20 amanhã

LUCY TAMBORINO - O Plano Pre-
ventivo de Proteção e Defesa 
Civil (PPPDC) “Plano Verão 
2019/2020”, deve iniciar ama-
nhã e seguir até 31 de março 
de 2020, podendo ser prorro-
gado se as condições climáti-
cas assim indicarem. O plano 
tem como fi nalidade principal 
dotar as equipes técnicas mu-
nicipais de instrumentos de 
atenção e ação em situações 
de risco iminente nas áreas de 
maior vulnerabilidade e redu-
zir a possibilidade de registro 
de perdas de vidas humanas e 
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perdas materiais decorrentes 
de desastres naturais.

Na edição passada, entre 
1º de novembro de 2018 e 31 
de março 2019, foram regis-
tradas 858 ocorrências, totali-
zando 7.871 pessoas atendidas 
e 4.360 atendimentos telefôni-
cos. De acordo com o balanço 
divulgado pela Defesa Civil, 
1.325 famílias foram afetadas 
e 5.300 pessoas receberam do-
ações; já as pessoas atendidas 
e que não precisaram de do-
ações foram 2.571. Durante o 
período também foram regis-

tradas 202 quedas de árvores e 
143 pontos de alagamento.

Os índices pluviométri-
cos registrados na cidade 
durante os meses do Pla-
no Verão foram: 1350.6 
mm (Centro); 1314.8mm 
(Cumbica); 1126.4mm (So-
berana); 1075.1mm (Forta-
leza); 1046.4mm (Aracilia); 
968.7mm (Bonsucesso); 
950.2mm (Lavras-Soberana); 
823.6mm (Nova Cidade), e 
524.9mm (Cecap).

A Defesa Civil também 
manterá informações sobre 
as condições meteorológicas 
no município, servindo-se de 
informações transmitidas pela 
Defesa Civil do Estado de São 
Paulo pelo telefone (11) 2193-
8888, pelo site www.defesa-
civil.sp.gov.br e consultas via 
internet realizadas aos sites 
de outras estações meteoroló-
gicas. O órgão ainda fará con-
trole visual sobre as formações 
de chuvas que por ventura se 
encontrem sobre o município.

Projeto Mobi Cidadão cria serviço 
para expedir cartão de ônibus
DA REDAÇÃO - A Guarupass (co-
operativa das empresas de ôni-
bus) e a prefeitura lançaram 
nesta terça-feira (29) o projeto 
Mobi Cidadão, que tem o ob-
jetivo de disponibilizar de ma-
neira rápida e prática o Cartão 
Cidadão em locais espalhados 
por Guarulhos. A ação vai até 
o fi nal de março de 2020.

Uma van irá estacionar em 
endereços e datas que serão 
previamente comunicados à 
população. O veículo fi cará 
parado nos endereços infor-
mados e a ação será semanal, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 17h30, exceto feriados. 
O primeiro bairro escolhido é 
a Vila Rio de Janeiro e a van 
fi cará estacionada na praça 
Paulo Hideo Futami de 29 de 
outubro a 1º de novembro.

Toda semana, o posto iti-
nerante vai fi car em um local 
diferente da cidade e a pessoa 
poderá fazer o cartão e com-

prar créditos ali mesmo. O 
Cartão Cidadão é a maneira 
mais prática e barata de usar 
o transporte coletivo em Gua-
rulhos. Com ele o usuário 
paga uma tarifa menor, evita 
fi las e ainda faz integrações.

Para conseguir o Mobi 
Cidadão é necessário levar 
RG e CPF originais, além de 
fornecer um número de te-
lefone para registro e pagar 
duas tarifas, no cartão de dé-
bito, queserão revertidas em 
saldo para o cartão. No caso 
de o sistema informar que a 
pessoa já possui um Cartão 
Cidadão, mas quer adquirir 
um novo, a segunda via po-
derá ser solicitada na hora. 
No local itinerante será feito o 
cadastro do Cartão Cidadão e 
também poderá ser realizada 
recarga nos cartões Cidadão, 
Escolar e Vale-Transporte ex-
clusivamente através de car-
tão de débito.
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Mais de 10 mil pessoas já baixaram 
o aplicativo ‘Saúde Guarulhos’
DA REDAÇÃO - O aplicativo 
Saúde Guarulhos, que per-
mite o agendamento de con-
sultas médicas nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) pelo 
celular, já está fazendo a di-
ferença para a população 
da cidade. Em menos de 48 
horas após seu lançamento, 
cerca de nove mil pessoas já 
haviam baixado o app e mais 
de seis mil consultas foram 
agendadas, números que su-
biram para mais de 10 mil 
downloads e mais de oito mil 
consultas marcadas até esta 
quarta-feira (30), quando o 
sistema completa uma sema-
na de operação.

Inicialmente disponibi-
lizado nas lojas da Google 
(Play Store), o aplicativo 
posteriormente também fi-
cará acessível na Apple (App 
Store). Com ele já é possível 
realizar agendamentos e, em 
breve, permitirá também 
acessar outras funcionalida-
des que estão em desenvolvi-
mento. A partir da primeira 
utilização, o sistema começa-
rá a armazenar o histórico de 
cada paciente e a pessoa será 
notificada com lembretes so-
bre os agendamentos efetua-
dos, o que contribuirá para 
a diminuição dos índices de 
absenteísmo.

Vale destacar que o apli-
cativo realiza a conferência 
dos dados do cartão SUS 
do usuário para garantir a 
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segurança das informações 
contidas nele. Por isso, caso o 
cadastro do paciente na uni-
dade esteja desatualizado, a 
pessoa pode ter dificuldade 
para baixar o aplicativo e efe-
tuar seus agendamentos. Em 
situações como essa será ne-
cessário comparecer à UBS 
para regularizar a situação.

Guarulhos é a primeira 
cidade do país a oferecer ao 
cidadão a possibilidade de se 
cadastrar pelo próprio aplicati-
vo. Além de agendar consultas 
médicas pelo celular, o usuário 
do SUS no município também 
poderá avaliar o atendimen-
to realizado, atribuindo nota 
que vai variar de um a cinco 
pontos para o serviço presta-
do, garantindo assim ampla 

participação da população na 
melhoria da assistência.

Essa tecnologia integra o 
programa de modernização 
da saúde de Guarulhos, que 
vai abranger 114 unidades 
da rede. Além de benefícios 
aos usuários do SUS, a fer-
ramenta também traz vanta-
gens para o gestor, que terá 
informações para monito-
ramento em tempo real dos 
hospitais, Unidades Básicas 
de Saúde, serviços de pron-
to-atendimento e especia-
lizados, desde a escala dos 
profissionais até a agenda de 
cada um deles, possibilitan-
do, inclusive, saber os exa-
mes que o usuário realizou e 
quantas vezes ele passou em 
determinado serviço.

UBSs da cidade receberão
62 novos médicos
DA REDAÇÃO - Um total de 62 no-
vos médicos passarão a atender 
nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) de Guarulhos. Isso por-
que o prefeito Guti, sancionou 
nesta terça-feira (29), conforme 
publicação do Diário Oficial 
do município, o projeto de lei 
que altera a Lei nº 7.550, de 
19/04/2017, no que diz respeito 
ao exercício das atividades de 
Médico e de Médico da Famí-
lia, na estrutura organizacional 
da Secretaria da Saúde.

Com isso, segundo a Secre-
taria da Saúde, neste primeiro 
momento, serão beneficiados 

18 socorristas clínico geral, 
que atuarão nos serviços de 
pronto-atendimento 24 horas 
por dia; 28 médicos de família 
e mais 16 médicos clínicos. A 
escolha de vagas será no próxi-
mo dia 7 e as UBS disponíveis 
para escolha são Acácio, Cam-
bará, Belvedere, Primavera, 
Recreio São Jorge, Santa Lídia, 
Nova Bonsucesso, Ponte Alta, 
Bambi, Soberana, Santa Pau-
la, Marcos Freire, Normandia, 
Cumbica e Soimco. Conforme 
forem surgindo vagas serão 
chamados os remanescentes 
do concurso. 

Procon alerta comerciantes sobre 
proibição de canudos de plástico
DA REDAÇÃO - A Coordenadoria 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon) Guarulhos 
alerta os comerciantes sobre 
a nova lei que proíbe o forne-
cimento de canudos plásticos 
para clientes. A norma possui 
um período de adaptação de 
120 dias, contados a partir da 
publicação, que aconteceu em 
15 de outubro no Diário Ofi-
cial do Estado.

O decreto estadual 
64.527/2019 regulamenta a 
lei 17.110/2019 e dispõe sobre 
a fiscalização dos estabeleci-
mentos comerciais. A lei veda 
o fornecimento de canudos de 
material plástico em hotéis, 
restaurantes, bares, padarias, 
clubes noturnos, salões de 

dança e evento musicais de 
qualquer espécie. O objetivo 
da norma é a preservação do 
meio ambiente com a substi-
tuição dos canudos plásticos 
por canudos em papel reci-
clável, material comestível ou 
biodegradável, embalados in-
dividualmente em envelopes 
hermeticamente fechados fei-
tos do mesmo material.

O Procon será o órgão 
responsável por fiscalizar os 
estabelecimentos comerciais. 
A multa será de R$ 530,60, 
correspondente a 20 unidades 
fiscais do Estado do São Paulo 
(Ufesps); a cada reincidência o 
valor será cobrado em dobro, 
podendo alcançar 200 Ufesps, 
o que equivale a R$ 5.306.
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Mais de 80% da população guarulhense 
já tem água nas torneiras todos os dias
DA REDAÇÃO - Cerca de 1,1 mi-
lhão de guarulhenses já não 
sofrem mais com o rodízio 
que por décadas foi enfrenta-
do na cidade. Após a Sabesp 
assumir a distribuição de 
água em janeiro deste ano, 
os investimentos realizados 
pela companhia estadual em 
adutoras de água já permiti-
ram que 80,5% da população 
do município tenha água 
em suas casas todos os dias, 
levando-se em consideração 
uma estimativa de 1,366 mi-
lhão de habitantes feita em 
2018 pelo IBGE. “Muito mais 
que resolver uma dívida supe-
rior a R$ 3,2 bilhões, exigimos 
que a companhia acabasse 
com a falta de água em Gua-
rulhos”, afirmou o prefeito 
Guti, responsável pelo acordo 
de concessão do Saae Guaru-
lhos à Sabesp.

Até o final do ano, a ex-
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pectativa é que toda a popula-
ção de Guarulhos tenha água 
diariamente em suas tornei-
ras, mesmo em períodos de 
calor, quando o consumo é 
maior. A Sabesp pretende 
finalizar cerca de 20 km em 
obras de interligações de água 
nas próximas semanas em 
bairros como Lavras e Pimen-
tas, além de um trecho da es-
trada do Elenco, o que vai ao 
encontro do compromisso da 
atual administração quando 
da assinatura do contrato com 
a Sabesp, em dezembro passa-
do, de abastecer toda a cidade 
em até um ano. Além disso, 
está em andamento a reforma 
do reservatório Vila Barros 
e a construção de um novo 
reservatório que dará maior 
disponibilidade de água para 
região de Bonsucesso.
Desde o início de 2019 a Sa-
besp já construiu cerca de 30 

km de adutoras de água em 
bairros como Cabuçu, Vila 
Galvão, Gopoúva, Jardim 
Cumbica, Jardim São João, 
Bonsucesso e Lavras. O obje-
tivo dessas obras era coletar 
água dos sistemas Cantarei-
ra e Alto Tietê, responsáveis 
por suprir 90% da demanda 
da cidade – o restante é pro-
veniente dos sistemas Cabuçu 
e Tanque Grande, além de po-
ços artesianos.

De olho no Sul-Americano, 
Hérkules-Guarulhos 
disputa semifinal do Paulista
DA REDAÇÃO - O Hérkules-Gua-
rulhos entra em quadra hoje 
pela semifinal do Campeonato 
Paulista de Handebol, categoria 
infantil masculino, diante do 
São Caetano, às 19h, na casa do 
adversário. O jogo da volta será 
dia 2 de novembro, às 14h, no 
ginásio Fioravante Iervolino.

A equipe guarulhense, 
representante da cidade nas 
principais competições da mo-
dalidade, usará a partida como 
preparação final visando à dis-
puta do Sul-Americano, que 
acontece entre os dias 6 e 9 de 
novembro em Assunção, no Pa-
raguai. “A semifinal será nosso 
último teste antes de encarar 
esse desafio no Paraguai. Nos-
so elenco joga junto há muito 
tempo e está maduro para atu-
ar nessa competição. Sabemos 
que iremos enfrentar equipes 
que têm um contra-ataque for-
te, mas estamos preparados”, 
disse Alexandre “Zuza”, técnico.

Atualmente, diversas re-
giões de Guarulhos já têm 
água diariamente, como Vila 
Galvão, Centro, Gopoúva, 
Vila Augusta, Ponte Grande, 
Jardim Bom Clima, Cocaia, 
Taboão, Bonsucesso, Pimen-
tas, Lavras, Parque Continen-
tal, Recreio São Jorge, Jardim 
Cumbica, Jardim Presidente 
Dutra, Cidade Industrial Sa-
télite, Vila Barros e Cabuçu, 
entre outras. 
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DA REDAÇÃO - De Riad, na Ará-
bia Saudita, onde cumpre mais 
uma etapa de sua viagem ofi-
cial a países da Ásia e Oriente 
Médio, o presidente Jair Bolso-
naro usou não apenas a trans-
missão ao vivo em suas redes 
sociais para refutar qualquer 
ligação com o assassinato da 
vereadora Marielle Franco 
(PSOL-RJ), mas também con-
cedeu entrevistas a veículos 
de comunicação para rebater a 
suspeição levantada em repor-
tagem veiculada no Jornal Na-
cional, da Rede Globo, dizendo 
estar indignado e que o intuito 
disso é desestabilizar o País.

Na “live” e nas entrevistas, 
ele acusou o antigo aliado, e 
agora desafeto, o governador 
do Rio, Wilson Witzel (PSC-
-RJ), de repassar o inquérito do 
caso Marielle, que corre sob si-
gilo, para a imprensa.

Na noite de terça-feira (29), o 
Jornal Nacional veiculou repor-
tagem mostrando que o portei-
ro do Condomínio Vivendas da 
Barra, onde reside o presidente 
da República, falou no depoi-
mento (que oficialmente está 
sob sigilo) que horas antes do 
assassinato da vereadora, um 
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dos acusados de participar do 
crime, o ex-policial Élcio de 
Queiroz, entrou no local, dizen-
do que iria na casa 58, de Bolso-
naro, e que ao interfonar para 
a residência, o “seu Jair” autori-
zou a entrada.

Neste dia e horário, contu-
do, Bolsonaro, que era deputa-
do federal, estava em Brasília e 
tinha, inclusive registrado pre-
sença e participado de votação 
na Câmara dos Deputados.

No depoimento, segundo 
mostrou a reportagem do Jor-
nal Nacional, o porteiro disse 
ainda que o carro de Queiroz, 
ao entrar no condomínio, se-
guiu para a casa de Ronnie 
Lessa, sargento da PM, aponta-
do também como participante 

do assassinato da vereadora, e 
que morar no mesmo local. O 
porteiro disse que voltou a ligar 
para a casa 58 e que o homem 
que o atendeu anteriormente 
disse que sabia para onde Quei-
roz estava indo.

Nas entrevistas às emisso-
ras de TV brasileiras, Bolso-
naro disse que todos sabem 
o que acontece nos países da 
América do Sul, como o Chi-
le, e acusou a Globo de querer 
levar essa crise para o Brasil, 
de não veicular denúncias que 
dizem respeito ao PT e as re-
lações e contratos “bilionários” 
com a emissora, e reiterou que 
na renovação de sua conces-
são, que ocorre em 2022, “o 
rigor da lei” será utilizado.

Witzel nega ter vazado informações 
das investigações sobre o caso

Estado de São Paulo já registra 10.620 casos de sarampo

DA REDAÇÃO - O governa-
dor do Rio, Wilson Witzel 
(PSC), negou ontem ter va-
zado qualquer informação 
das investigações sobre o 
assassinato da vereadora 
Marielle Franco (PSOL) e do 
motorista Anderson Gomes. 
Acusado do vazamento pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
Witzel afirmou que nem 
mesmo teve acesso a docu-
mentos do caso, que corre 
em segredo de Justiça.

Ele lamentou que o pre-
sidente, “num momento tal-
vez de descontrole emocio-
nal”, tenha feito acusações 
a ele. Disse esperar um pe-
dido de desculpas como o 
que foi dirigido pelo presi-
dente ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) pela publica-
ção de vídeo em que é com-
parado a um leão atacado 
por hienas. Uma delas é a 
Corte Suprema.

“Eu jamais vazei qual-
quer tipo de documento. 
(Nem) Sequer tive acesso a 
documentos que constem 
dessa investigação. Se esse 
documento vazou, como foi 
apresentado ontem por uma 
emissora de televisão, que a 

DA REDAÇÃO - O Estado de São 
Paulo já registra um total de 
10.620 casos de sarampo. Se-
gundo a Secretaria Estadual 
da Saúde, neste ano, até o 
momento, há 8.189 casos con-
firmados laboratorialmente. 
Considerando que o vírus já 
circula em todo o território 
paulista, conforme prevê no 
Guia de Vigilância Epide-
miológica do Ministério da 
Saúde, o estado também con-
firma casos com base no cri-
tério clínico-epidemiológico 
(ou seja, com base em sinto-
mas e avaliação médica), en-
globando outros 2.431 casos. 
Cerca de 56,6% do total de ca-
sos se concentram na capital. 
Neste ano, desde agosto, hou-

Polícia Federal investigue”, 
afirmou o governador. “Se 
está no Supremo Tribunal 
Federal pode ter vazado ali 
dentro, em qualquer outro 
órgão. Tem que ser investi-
gado. A investigação pode 
ser da PF, até porque há in-
teresse da União, e eu estou 
à disposição”, disse durante 
a inauguração do programa 
Segurança Presente, em 
Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense.

Ao rebater as declara-
ções de Bolsonaro, Witzel 
disse que recebeu “com 
muita tristeza” o que clas-
sificou de “levianas acusa-
ções”. Ele mencionou por 
diversas vezes sua carreira 
na magistratura e chegou a 
dizer que em 17 anos nunca 
vazou nada, “muito menos 
interceptação telefônica”. 
Era uma referência indireta 
ao suposto vazamento de li-
gações pelo atual ministro 
Sergio Moro enquanto juiz 
da Lava Jato. O governador 
do Rio destacou que respei-
ta as instituições. Disse es-
perar que Bolsonaro reflita 
e peça desculpas ao povo 
do Rio de Janeiro.

ve 13 mortes decorrentes de 
complicações pelo sarampo.

Dessa forma, o estado 
segue vacinando contra sa-
rampo bebês com idade en-
tre 6 meses a menores de 12 
meses, conforme recomen-
dado pelo Ministério da Saú-

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

Bolsonaro refuta ligação com caso 
Marielle e diz haver conluio contra ele

de. A faixa etária é conside-
rada mais vulnerável a casos 
graves e óbitos, e representa 
cerca de 15,4% do total de 
casos registrados em SP. A 
vacina tríplice viral protege 
contra sarampo, rubéola e 
caxumba.

FOTO: GESP
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Doria anuncia reajuste de 5% para policiais 

DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria anunciou ontem o 
reajuste de 5% do salário base 
dos policiais militares, civis e 
técnico-científicos, agentes de 
segurança penitenciária e de 
escolta e vigilância penitenciá-
ria. Além disso, os policiais re-
ceberão um pacote de medidas 
que fazem parte das ações para 
valorização profissional, com 

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

FOTO: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

medidas como assistência jurí-
dica, ampliação do programa 
de bonificação, equiparação do 
auxílio alimentação e adicional 
de insalubridade – também 
válido para agentes penitenci-
ários.

“Isso representa um im-
pacto de R$ 1,5 bilhão no orça-
mento do estado de São Paulo 
para o ano que vem. Com isso, 

reafirmamos o nosso compro-
misso de melhorar ano a ano 
a condição salarial dos policiais 
e do sistema prisional. Durante 
quatro anos, nós promovere-
mos melhoras para as polícias 
e para os agentes que atuam 
no sistema prisional. Este é um 
compromisso de governo”, dis-
se Doria.

A medida favorece os mais 
de 280 mil profissionais da ati-
va, aposentados e pensionistas 
dessas categorias profissionais. 
Todas as medidas passam a va-
ler a partir de 1º de janeiro de 
2020. O Projeto de Lei para re-
ajuste do piso salarial foi elabo-
rado por meio de estudos técni-
cos da Secretaria da Fazenda, 
Planejamento e Gestão, dentro 
dos limites da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. O próximo 
passo é o encaminhamento à 
Assembleia Legislativa. 

Caixa reduz taxas para 
empréstimos imobiliários

Copom corta taxa Selic em 0,50 ponto 
porcentual, para 5,00% ao ano

Justiça decreta nova prisão preventiva da quadrilha que roubou ouro no aeroporto

DA REDAÇÃO - A Caixa Econô-
mica Federal (CEF) reduziu, 
pela terceira vez no ano, as 
taxas para aquisição da casa 
própria. Tiveram queda as co-
branças de juros do Sistema 
Financeiro de Habitação (SFH) 
e do Sistema Financeiro Imo-
biliário (SFI).

Em ambas modalidades, a 
“taxa efetiva mínima” será a 
soma da Taxa Referencial (TR) 
mais juros de 6,75% ao ano 
(aa) e a “taxa efetiva máxima”, 
a TR mais juros de 8,5% a.a. 
As reduções foram, respectiva-
mente, de 0,75 ponto percentu-
al (pp) e 1,0 pp.

Até a primeira quinzena 
deste mês, a taxa mínima va-
riava entre 7,3% e 7,99% ao ano 
entre os cinco principais ban-
cos brasileiros.

Conforme o Banco Central, 
o SFH é regulamentado pelo 
governo federal, e o valor má-
ximo de avaliação do imóvel 
é de R$ 1,5 milhão. No caso 
do SFI, as condições são esta-
belecidas em livre negociação 
entre os clientes, bancos ou 
instituições financeiras.

Nota divulgada pela pró-
pria Caixa assinala que o 

presidente do banco, Pedro 
Guimarães, tem expectativa 
de que a redução de juros per-
mita “a ampliação do acesso à 
moradia pela prática de pre-
ços mais competitivos”, e gere 
mais demanda para o setor da 
construção civil, que tem capa-
cidade de criar emprego por 
causa do uso intensivo de mão 
de obra.

Além de empréstimos imo-
biliários por meio do SFI e 
do SFH, a Caixa faz contratos 
para financiamentos corrigi-
dos pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
que mede a inflação. Para to-
das as modalidades, os recur-
sos são do Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo.

De acordo com a Cartilha 
do Crédito Imobiliário da Cai-
xa, para obter financiamentos 
da casa própria é preciso, entre 
outras condições, ser brasileiro 
(nato ou naturalizado) ou ser 
estrangeiro com visto perma-
nente; ter capacidade financei-
ra comprovada para pagar as 
prestações no período contra-
tado e não ter restrições cadas-
trais (Banco Central, Receita 
Federal, Serasa e SPC).

A segunda medida oferece a todos os policiais assistência jurídica fornecida pelo Estado, a partir 
da contratação de escritórios de advocacia que serão remunerados de acordo com a tabela da OAB 
(Ordem dos Advogados do Brasil), o que pode gerar um impacto de até R$ 20 milhões por ano. A 
Secretaria da Segurança Pública vai providenciar o credenciamento dos escritórios que representa-
rão os agentes em ocorrências do dia a dia, como confrontos em defesa do cidadão.  

O programa de bonificação por resultados será ampliado e estendido. Os bombeiros e funcio-
nários das áreas administrativas das polícias e delegacias especializadas também poderão ser be-
neficiados. Até então, somente os agentes operacionais tinham direito à bonificação. Além disso, o 
pagamento, antes trimestral, será realizado a cada dois meses, contabilizando seis bônus por ano. A 
estimativa é de que haja um acréscimo de R$ 450 milhões em relação ao valor despendido referente 
a 2018 (pago em 2019), podendo chegar até R$ 900 milhões por ano.

A quarta providência equipara o auxílio alimentação de todos os policiais – civis, científicos e 
militares (incluindo os bombeiros). O valor pago por meio desta contribuição será de até R$ 796, 
variando de acordo com a jornada de trabalho de cada profissional, gerando impacto estimado em 
R$ 120 milhões por ano. Vinculado à Ufesp (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), o benefício 
passa a ser reajustado anualmente de forma automática.

Além disso, o adicional de insalubridade, concedido a trabalhadores que são expostos a agentes 
nocivos à saúde acima dos limites tolerados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, serão contabi-
lizados a partir do início do exercício da função, evitando a judicialização do tema.

DA REDAÇÃO - A Justiça decre-
tou ontem nova prisão pre-
ventiva dos integrantes da 
quadrilha que participaram 
do roubo de ouro no GRU 
Airport – Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo, em 
Cumbica. Os suspeitos irão 
responder também por ex-
torsão, mediante o sequestro 
da família de Peterson Patrí-
cio, que foi mantida refém 
enquanto o crime acontecia.

DA REDAÇÃO - O Comitê de Política Monetária (Copom) deci-
diu ontem, por unanimidade, reduzir a taxa básica de juros, 
a Selic, em 0,50 ponto porcentual, para 5,00% ao ano.

O corte confirma a expectativa da maioria do mercado 
financeiro. De um total de 48 instituições consultadas pelo 
Projeções Broadcast, todas esperavam por um corte de 0,50 
ponto, para 5,00% ao ano.

A próxima reunião do Copom está marcada para os dias 
10 e 11 de dezembro de 2019.

Pacote

O funcionário Peterson 
Patrício, envolvido no cri-
me, havia alegado que sua 
família tinha sido refém en-
quanto a quadrilha roubava 
a carga. A polícia duvidou da 
declaração e passou a inves-
tigar a versão, instaurando 
um inquérito. A investigação 
terminou há poucos dias e a 
polícia concluiu que de fato a 
família foi feita refém.

Além de extorsão median-

te sequestro, a quadrilha já 
era acusada pelos crimes de 
roubo qualificado, integrar or-
ganização criminosa armada 
e adulterar sinal identificador 
de veículos automotores. 

O roubo de cargas acon-
teceu no dia 25 de julho, e a 
carga ainda não foi recupera-
da. O prejuízo causado foi de 
mais de R$ 117 milhões. Dos 
seis indiciados, quatros estão 
presos.
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“Dialogando com os conceitos de risco e 
vulnerabilidade” foi o tema da roda de conversa 
promovida na tarde desta terça-feira (29) pelo 
Departamento de Vigilância da Secretaria de Saúde. 
Realizado no Teatro Padre Bento (Jardim Tranquilidade), o 
evento contou com a participação especial da sanitarista 
Maria Cristina da Costa Marques, que é professora do 
Departamento de Gestão, Política e Saúde da Faculdade 
de Saúde Pública da USP. Antes de iniciar a discussão 
do tema, o público foi acolhido com uma apresentação 
musical do cantor, compositor e violinista Juliano Neto 
Matos, cuja performance foi elogiada pela sanitarista. 

As inscrições para o 2º Fórum de Direitos 
Humanos de Guarulhos (Intermunicipal) estão 
abertas no portal de eventos da Prefeitura. O fórum, 
coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos, 
será realizado no dia 10 de dezembro, das 8h30 
às 17h30, no Centro Municipal de Educação 
Adamastor, no Macedo. O evento tem como objetivo 
realizar consulta pública para a elaboração do Plano 
Municipal de Direitos Humanos. A edição deste 
ano terá a presença do jornalista Jamil Chade, 
correspondente na Europa há duas décadas e com 
escritório na sede da ONU em Genebra, na Suíça.

ANOTE

A experiência clínica mostra que 
e a ansiedade geralmente é um 
problema secundário

Conhecida como o mal dos tem-
pos modernos, a ansiedade vem to-
mando conta da nossa sociedade de 
maneira impiedosa e rápida. Segun-
do a Organização Mundial da Saúde, 
cerca de 33% da população mundial 
sofre deste mal e o Brasil aparece no 
topo da lista de países mais afetados.

Segundo o INSS, os distúrbios 
mentais já são a terceira maior causa 
de afastamento, o custo disso chega a 

quase R$ 200 milhões para os cofres 
públicos. A ansiedade traz alguns sin-
tomas que podem atrapalhar a vida so-
cial e até no ambiente de trabalho. Os 
sintomas mais frequentes e comuns 
são dores e apertos no peito, poden-
do sentir palpitações, dores na região 
abdominal, tremores, roer unha, falar 
de forma rápida, preocupação, medo 
constante e uma grande sensação de 
que algo ruim vai acontecer.

Quando apresentamos estes sin-
tomas e sensações, o organismo man-
tém um sistema de defesa do corpo 
ativo, entrando no famoso estado 
de alerta. Diante destas situações, o 
sistema adrenal é ativado mantendo-
-nos mais “ ligados e espertos”, afi nal 
estamos sempre com a sensação de 
que algo ruim vai acontecer.

Com essa adrenalina a mil, quem 
consegue desligar, descansar, ir ao 
banheiro com tranquilidade, dormir 
bem, se alimentar bem, manter seus 
hábitos saudáveis? Impossível den-
tro desta realidade.

A boa notícia é que existe uma 
técnica chamada MICROFISIOTER-
PIA, que foi desenvolvida por fran-
ceses como base na embriologia, a 
fi logênese e a anatomia humana. O 
método permite avaliar o ritmo vital 
dos nossos órgãos e tecidos através 
de micro toques, procurando perdas 
de vitalidade e a causa desses dese-
quilíbrios. Além disto, estimula o 
corpo para que se auto regule e as-
sim possa reencontrar a saúde.

A Microfi sioterapia possui um 
papel extremamente importante no 
tratamento da ansiedade, conseguin-
do analisar como está a carga adre-
nal, e assim, estimulando a eliminar 
a sobrecarga, ou seja, estimula nosso 
organismo a se equilibrar para que 
venha a reagir em busca da elimina-
ção da informação que está causan-
do tanto mal ao nosso corpo.

A experiência clínica mostra que e 
a ansiedade geralmente é um proble-
ma secundário, ou seja, é resultado 
de situações de impotência, desvalo-
rização, estresse excessivo ocorridos 
no passado e que marcaram muito, 
culminando no estado de alerta.

Em alguns casos, foi detectado 
também que o problema advém de 
pessoas que não se encontravam no 
controle da situação, ou que os resul-
tados não dependiam somente dela, 
criando assim frustrações e até senti-
mento de derrota.

A Microfi sioterapia consegue 
identifi car a causa primária (origem 
e fonte) em 80% dos casos tratados. 
Com esta técnica, o terapeuta atua 
na fonte ou causa e assim o paciente 
percebe que a ansiedade vai dimi-
nuindo gradativamente e de maneira 
signifi cante. E a grande vantagem é 
que o tratamento não usa nenhuma 
droga ou medicamentos.

Mal do século 
chama-se 
ansiedade

PONTO
DE VISTA

FABIO AKIYAMA

fi sioterapeuta e 
trabalha com a 
microfi sioterapia

VENDA VENDA VENDA
APTO – PROX SHOPPING 

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

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

- DE ENTRADA MAIS 
PARCELAS DE R$ 1.600,00

APTO – PROX. 

CARREFOUR – R$ 170.000 

(VAG0) REF.0

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, ELEVADOR

A/C – FINANC/FGTS

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

SACADA, GARAGEM, COM 
PALNEJADOS

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL I –

 R$ 270.000 – REF 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 2 VAGAS A/C – 

FINANC/FGTS

APTO -  JD SANTA MENA – 

R$ 165.000 – REF.04

1 DORMT, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

APTO – VILA AUGUSTA – 

R$ 265.000 – REF. 04

3 – DORMTS, SALA AMPLA, 

COZ, 1 VAGA COB

COM (75 MTS).

A/C – FINAC /FGTS

APTO – JD TRANQUILIDADE 

– R$ 175.000 (VAGO)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO – TRAV.

 ALAMEDA YAYA 

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA - R$1.250 – 

COND + IPTU – INCLUSO

APTO – VILA ROSALIA –
 R$ 290.000 - 

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

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

GALPÃO – 

COMERCIAL – 

RUA NOSSA SENHORA MÃE 

DOS HOMENS- 250 MTS, 

6 VAGAS, COM MEZANINO

R$ 5.000,00

APTO – GOPOUVA –

 R$ 195.000 (REF 02)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COM 

ARAMRIOS PALNEJADOS

A/C – FINSC/FGTS

CASA TERREA 

CONTINENTAL III 

1 DORMT, SALA, COZ

R$ 600.00

LOCAÇÃO

Cristal Imóveis
Guarulhos

CRECI J-31524

AV. DR. RENATO DE ANDRADE MAIA, 
501 - CIDADE MAIA - GUARULHOS

(11) 2441-1035 / 2441-1053 94136-6713

CRISTALIMOVEIS@OUTLOOK.COM.BR

WWW.CRISTALIMOVEISGUARULHOS.COM.BR

LocaçãoLocaçãoLocação
CASA – STª CECILIA

1 Dorm. – Sala - Cozinha
Banheiro – Área Serv.

R$ 800,00 AC/
DEPÓSITO

CASA – JD.  PARAVENTI

2 Dorm. – Sala  - Cozinha 

Banheiro – 1 Vaga

R$ 1.100,00   

CASA COMERCIAL – 
CIDADE MAIA

Terreno 10x25 – Casa 
C/Varias Salas - Edicula de 

2 Pavimento – 2 Vagas 
R$ 6.000,00  

CASA – PICANÇO
1 Dorm. – Sala - Cozinha

Banheiro – Área Serv.
R$ 500,00 

AC/ DEPÓSITO

SOBRADO MARA VITTI
3 dorm. (2 suítes ) varanda 

ampla. sala. Coz. 
1 banheiro. Área  de 
serviço.  03 vagas.

R$ 2.000.00

SOBRADO PICANCO
3 dorm. Sala. Coz. 

2 banheiros. Área  de 
serviço.  02 vagas

R$ 1.200,00

SALAS – CIDADE 

MAIA

30 m2 - C/ Banheiros

R$ 1.200,00

SALA – CENTRO

40m2 - Banheiro

R$ 750,00

APTº – JD. PARAVENTI
1 Dorm. – Sala – Cozinha
Banheiro- Área Serv. – 
Garagem -R$ 750,00  

SEM COND. -  AC/ 
DEPÓSITO

APTº- COCAIA
2 Dorm – Sala – Cozinha 
Banheiro - Área Serv. – 

1 Vaga
R$ 1.200,00

APTº- JD. PARAVENTI
2 Dorm – Sala – Cozinha 
C/ Armários - Banheiro - 

Área Serv. – 1 Vaga
R$ 1.000,00

SALÃO COMERCIAL 

ÁREA NOBRE MAIA 

45 m - 1 banheiro 

R $2.500,00

APTº – VL. GALVÃO
2 Dorm. – Sala – Cozinha
Banheiro- área Serv. – 1 

Vaga - SEM COND. – 
AC. DEPÓSITO 

R$ 1.100,00

SOBRADO - COCAIA
2 Dorm. – Sala – Cozinha – 
Banheiro - Edícula C/Área 

Serv e Banheiro 
R$ 1.400,00

SALÃO  COMERCIAL 
CD MAIA

Com 120 m - mesanino - 2 
banheiros e 2 vagas  gar. 

R $ 5.000,00

SALÃO – JD PINHAL 

50 m2 - 2 Banheiros

R$ 1.400,00 

APTº - CECAP
3 Dorm. – Sala – Cozinha
Banheiro – Área Serv. – 1 
Vaga - R$ 1.300,00  C/ 
Cond. e IPTU Inclusos

SOBRADO- CONTINENTAL I
3 Dorm. C/ 1 Suíte – Sala - 
Cozinha  -  2 Banheiros – 

Edícula – 2 Vagas
R$ 1.300,00
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Duração 128min Dub.Leg. 2D/4DX/MacroXe

Horários - 14h / 14h30 / 16h45 / 17h30 / 18h45 / 
19h15 / 19h45 / 20h30 / 21h40 / 22h30

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 31 de outubro a 6 de novembro de 2019)

MALÉVOLA – DONA DO MAL

Horários - 13h15 (somente sábado e domingo) 
/ 14h / 15h30 / 16h / 17h / 18h15 / 20h / 21h

Dub.Leg. 3D/4DX 120min

MARIA DO CARITO

Horários - 17h15 / 19h30 / 21h50

Nac. 2D 95min

ZUMBILÂNDIA – 
ATIRE DUAS VEZES

Horários - 18h / 20h30

Dub. 2D 96min

CORINGA

Horários - 14h40 / 15h30 / 17h45 / 18h30 / 
20h45 / 21h30

Dub.Leg. 2D 122min

PROJETO GEMINI

Horários - 21h10

Dub. 2D 177min

ANGRY BIRDS 2 – O FILME 

Horários - 14h30

Dub. 2D 97min

Confi ra a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
O EXTERMINADOR DO FUTURO 
– DESTINO SOMBRIO
27 anos após os eventos de O Exterminador do Fu-
turo 2: O Julgamento Final, um novo e modifi cado 
Exterminador de metal líquido é enviado do futuro 
pela Skynet para exterminar Dani Ramos, uma híbri-
da de ciborgue com humana e seus amigos. Sarah 
Connor vai a seu auxílio, assim como o Extermina-
dor original, em uma luta pelo futuro.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

A FAMÍLIA ADDAMS
Duração 87min Dub.
2D/3D

Horários - 13h30 (somente sábado e domingo) / 14h10 / 15h / 15h45 / 16h30 / 17h / 19h 

www.fmetropolitana.com.br
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ÁRIES: Faça com que tudo aconteça espontaneamente, o 
ânimo resplandecedor emanado pelo gigante Sol inclina-
-se a ser exuberante. 

TOURO: A gravidade daquilo que você deixou para 
última ora irá se chocar com as suas necessidades deste 
momento.

GÊMEOS: Preserve-se do instinto indiscreto para não 
tocar nas feridas das pessoas que te amam. Provirá do 
componente Ar, um estímulo considerável. 

CÂNCER: Irá se deparar com a solidez sentimental. No 
planeta de Marte determinadas performances terão um 
grande prestígio em relação a esta constelação.

LEÃO: Uma passagem efêmera do oitavo planeta lhe 
fará muito bem para o seu espírito magnético. Necessita 
examinar as suas capacidades para tomar decisões.

VIRGEM: O componente terra atua em convergência 
favorável com a constelação de Virgem. Decorrerá um 
grande prestígio em relação a tudo isso.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 41

IV
ID

ENG
RENAGEM

ESTATALSE
TEUGOMS
IRC

ARIDAD
E

ELIPSEEIA
OMC

ATAON
MFRENESI

COALACAV
UVARISTE

FRAGMENTAR
MIRR

ATHNS
SICROATA
CARÃOMAR

I

GORROCASO

Período de
promoções
em super-
mercados

Elemento
mecânico
de rodas
dentadas

Poema
lírico com
estrofes

simétricas
Empresa 
perten-
cente ao
Governo

(?)-
sagrada,
planta
laxante

Órgão diri-
gido por
Tedros

Adhanom

Pronome 
possessivo
masculino

Prática 
de Madre
Teresa de 
Calcutá

Upper (?)
Side, bair-
ro de Nova

Iorque

A moda
que se

inspira no
passado

Tão
grandes
(fem.)

Em (?):
em

posição
erguida

Animal
como o
dogo

argentino

(?) de
leite:

função de
mucamas

Nascido
no país de

capital
Zagreb

(?) 
Alexandre,

modelo
brasileira

Cada in-
vestigação

de um
detetive

Chapéu
do Saci
(Folc.)

Resina
aromática

Dar um
(?): re-

preender

Fruto da
videira

Quebrar;
dividir

Supressão
de termo
na frase

Marsupial 
da Oceania

Ondas
Médias
(abrev.)

Expressão
de ânimo
Ferramen-
ta agrícola

Excitação
(fig.)

Sofrer
prejuízo

Busca
Sucesso
de Rita

Lee

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

no Rio de Janeiro

Molho que acom-
panha churrascos 
Unidade de ângulo 

no transferidor

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

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

LIBRA: Determinados episódios que ocorrerão no 
planeta gigante de Saturno irão incentivar afazeres mais 
otimistas. 

ESCORPIÃO: No planeta anão Plutão suas inconstâncias 
estarão presentes, o qual conceberá com que você dete-
nha um brutal vigor para ir de encontro a conquista. 

SAGITÁRIO: Com íntegra força ondular do planeta 
jupteriano sua perspectiva de vitória tende a aumentar 
no dia de hoje.

CAPRICÓRNIO: Boas e vultosas metamorfoses derivadas 
de Marte virá para esta constelação. Destacará uma 
postura mais ousada e antagonista. 

AQUÁRIO: Algo de fundamental importância irá brilhar 
para você durante a sua jornada em busca de respostas 
para o amor. 

PEIXES: Na passagem do satélite Lua sucederá muitos 
episódios adequados para os signos de Peixes. Isso 
provocará em você um pouco mais de arrojo.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - “Gu-Aru-Abo – 
Antepassados” é o nome da 
exposição do artista plástico 
guarulhense Marcos Paulo 
Feliciano, o Pato, oferecida 
pela prefeitura a partir de 1º 
de novembro na Estação Ae-
roporto da Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos 
(CPTM). A iniciativa é uma 
parceria entre a Secretaria 
de Cultura e a CPTM e tem 
como objetivo promover a 
circulação de atividades cul-
turais em diferentes espaços 
públicos da cidade. A exposi-
ção é gratuita e tem classifi -
cação livre.

Na exposição, Pato mos-
tra uma linha de trabalho 
diferente dos seus habituais 
personagens orientais, desta 
vez reverenciando a popula-
ção indígena. Com diferentes 
cores, formas e luzes, o artis-
ta consegue captar e traduzir 
sentimentos e emoções.

“Tenho um trabalho com 
pintura indígena há bastante 
tempo e uma forte ligação com 
as comunidades indígenas. 
Sou sensível às questões que 
eles enfrentam. O propósito 
é chamar a atenção das pes-
soas, revelar que, muito mais 

Exposição na Estação Aeroporto da CPTM revela 
trabalhos gráfi cos de artista guarulhense

SIGA-NOS NO

@folhametropolitanagru

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

@folhametropolitanagru dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

do que é mostrado nos noticiá-
rios, há um problema que deve 
ser motivo da preocupação de 
todos nós”, observa o artista ao 
explicar que suas obras levam 
os espectadores para além da 
contemplação.

Na fi nalização desse tra-
balho, Pato também acres-
centou frases que objetivam 
conscientizar os visitantes 
da exposição, possibilitando 
a refl exão. Além disso, o ar-

tista também reverencia e de-
monstra gratidão pela cidade 
onde nasceu.

A exposição Gu-Aru-Abo 
– Antepassados fi ca em exi-
bição na Estação Aeroporto 
da CPTM até 5 de janeiro de 
2020, diariamente das 4h40 
às 0h. Para saber mais sobre 
a programação cultural da 
cidade, acesse https://www.
guarulhos.sp.gov.br/agenda-
cultural.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG



SERVIÇOS

VEÍCULOS

NEGÓCIOS

SAÚDE

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

Autos

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se

11www.fmetropolitana.com.br

Aluga-se

Sítios e Chácaras

Planos a partir de 

R$ 121,45
para pagamento 

em dia

F. 2409-5992
95000-5000

*Veri�car Condições

Vitoram Corretora de Seguros

SERRALHEIRO
e Aj. de Serralheiro p/trab. 
c/ chaparia de 2º a 6º feira , 
Salário, V.T., Almoço enviar 
CV mcnelsondobrasil@
ig.com.br
ADIMTE-SE
Aux. de Limpeza e Serviços 
Gerais (fem.) enviar CV. p/ 
inovacscomercial@gmail.
com
PRECISA-SE
Aux. de Limpeza /
Manutenção c/ 
disponibilidade p/ trab. 
aos Sabados e Domingos. 
Comparecer. Av. Julio 
Prestes, 99 Torres de Tibagi
ADMITE -SE
Conhecimento em Sistema 
e Rotina Escritório, Dpto. 
Pessoal e RH Formação 
Superior ou cursando Av. 
Julio Prestes, 99 Torres 
de Tibagi
REPRESENTANTE 
EXTERNO
Fem./Masc, vendas 
externas, cap clientes, 
desajavel veiculo 
proprio, ramos prod de 
limpeza. Enviar email 
comprasjfguaru@gmail.
com

CASA PRÓX. CENTRO
e Bosque Maia, 1 
dorm., sala, coz, banh 
e lavandaria Comôdos 
grandes 950,. F.: 96315- 
0274 whats. c/Delba.
CASA MONGAGUÁ
Natal e fi ns de Semana. F.: 
2402-1593/ 2402-9505
APTO.
Quarto p/ moças q/trab./
estuda. Bem localizado. 
Tratar 964714430 c/ 
Proprietária
SALÃO 220MTS²
Taboão Gru. Av. Silvestre 
Pires de Freitas ao lado da 
Casa e Vida. F.: 2404-2620

CHÁCARA EXTREMA MG
1.000Mts² plaino c/ 
casa semi pronta , vista 
panôramica Doc. ok , 90 
Mil. Rod. F.Dias 90km SP. 
F. 96215-6802

Serviços

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

COROLLA 07/07 XEI 1.8
Automático, unico dono, 
preto, bco couro. F.:(11) 
99942-7877.
VENDO FOX 1.6
Completo 2016,  Único 
dono R$ 37.000,00 
TEL:(12) 99707-1760
SPIN LTZ 2013
7 lugares  Completa , top 
de linha  R$ 41.900,00 - F.:  
94805 -7644
SAVEIRO CE/ 2011
Unico dono 44 Mil Km., 
exclente estado. R$ 
26.500,. F.: (11) 98411-
7766

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
CASA PRÓX. CENTRO 
GRU.
ter 5x25  2 dorms., sala 
coz. 2 wcs.,a. Serv, quintal, 
2 vagas, portão aut., excel. 
localidade, R$ 130.000. F.:  
94758-6566
CHÁCARA PRÓX. GRU.
2.000Mts² casa c/ 3 dorms, 
cercada, poço, água, luz, 
tel, lago nos fundos, frutas, 
R$ 120,000.F.: 94758-6566.
VENDO APTO. CECAP
Preço de Ocasião, direto 
c/ proprietário.  Fs.: 94013-
7411 / 99506-9537
APTO. MIKAIL
2 dorms.,coz.,wc. garagem 
vago.$110.mil. F.:  9.5892-
4365

KAKAU  MASSAGEM
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)

VENDO ESTRUTURAS
De Ferro usada em bom 
estado p/ estacionamento. 
F.: 97373-7883.

GIGA SOM
Contrata Motoristas p/Bico 
(homens e Mulheres) Cat 
de B a E p/ dirigir carros 
de som em São Paulo e 
Região, Bandeiradora, 
Panfl eteira, mulheres p/ 
fazer Pipoca e Algodão 
Doce, Locutor e Técnico de 
som. Interessados entrar 
em contato. F.:  94015-
4662 Whats.

ACESSE O SITE
Bruna 20 anos Paranaense
tel. 2382 2002 /     94474-1019
www.elasmassagens.com.br

LIMPE SEU 
NOME

 (11) 96410-1851

Buque a partir 
R$ 49.90

Cesta todas 
ocasiões  

www.marizaflores.
com.br 

     (11)948857752

BAIRRO A BAIRRO

VAGA DE
CHACAREIRO

Interessados enviar 
o CV para 

rh@lardairmaceleste.org.br 
ou ligar para 11 2455-3535 

falar com Luciana.

Pré-requisito: Ensino Médio 
completo;

Experiência na área;
Residir em Guarulhos;

Salário R$ 1.200,00/mês, 

Benefícios: Vale transporte, 
Cesta Básica (R$131,50), seguro 

de vida em grupo, plano 
odontológico e refeição no local. 

Local de trabalho:
 Av. Dr. Timóteo Penteado, 3035, 
Torres do Tibagi, Guarulhos - SP  

Horário de trabalho: Segunda 
a Sexta - das 08h00 às 17hs00 

com 1(uma) hora de intervalo e 
aos sábados das 08h às 12h 

BATERIAS

VANS R$
,00

  299
CAMINHÃO R$

,00
  349135Ah

CONFIRA OUTRAS PROMOÇÕES

Val. até 31/10/2019

APTO. COND. PARK DO 
SOL
Ponte Grande, 
Oportunidade, 2 dorm , 
arm. planejado,  cozinha,  
cond completo.  Lindo. Ac. 
Finan. Valor 255mil/ F.: 
98121-5581 whats.
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Prefeitura retira obras 
irregulares em faixa de domínio 
da estrada Guarulhos Nazaré

DA REDAÇÃO - A prefeitura re-
moveu obras que estavam sen-
do utilizadas como comércio e 
que ocupavam irregularmente 
faixa de domínio da estrada 
Guarulhos Nazaré. O espaço 
não pode receber nenhum tipo 
de construção. A área é desti-
nada à operação da rodovia, 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG 

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

a acessos, postos de serviços 
complementares, aterro e ele-
mentos de drenagem, além de 
uma área de escape. Em 2007, 
o responsável pela rodovia, o 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), transmitiu, 
por meio de termo de permis-
são de uso, a responsabilidade 
pela manutenção, preservação 
e zeladoria da faixa para a pre-
feitura.

A administração munici-

Jardim Adriana recebe obra de drenagem

Trecho restante da estrada Conceição do Bananal, na Vila União, é pavimentado

DA REDAÇÃO - O Departamento 
de Obras, Administração Dire-
ta e Manutenção (DOADM) da 
prefeitura realiza a contenção 
das margens do córrego que 
passa pela rua Marilene Lima 
Pereira, no Jardim Adriana.

Os trabalhos se concen-
tram num trecho compreen-
dido entre as ruas João Gomes 

e Geremias Joaquim Pereira. 
No local está sendo construí-
do um muro de contenção das 
margens do córrego de cem 
metros de comprimento por 
quatro de altura, colocação de 
35 metros de galeria de águas 
pluviais e drenagem em 250 
metros com substituição de 
guias e sarjetas.

DA REDAÇÃO - A prefeitura, por meio do Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção (DOADM), está pavimen-
tando um trecho de 510 metros de uma importante via de acesso do bairro Vila União - a estrada Conceição do Bananal. Com isso, a 
prefeitura completa a pavimentação de toda a estrada.

Num trecho compreendido entre as ruas Eça de Queiroz e Fluorita, o DOADM está trabalhando em duas frentes: obras de drena-
gem, com instalação de galerias de águas pluviais em 300 metros da via, e pavimentação com colocação de guias e sarjetas em 500 
metros lineares, o equivalente a 3.500 metros quadrados de piso intertravado. A melhoria era uma reivindicação antiga no bairro.

pal notifi cou em julho os 18 
ocupantes que construíram ao 
longo da estrada Guarulhos Na-
zaré para que desocupassem a 
área em até 90 dias. Passado o 
prazo, a prefeitura retirou os 12 
comércios instalados irregular-
mente no local. Antes da remo-
ção das seis moradias haverá 
uma reunião com as famílias 
a pedido do prefeito Guti, com 
apoio do presidente da OAB 
Guarulhos, Eduardo Ferrari.
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Noites de terrorNoites de terrorNoites de terrorNoites de terror

Traga seu filho para brincar com a gente! 

Pintura temática cortesia*

RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h  ·  TERÇA: 12h AS 23h
QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

*PINTURAS DE QUINTA, SEXTA E SÁBADO DAS 19 ATÉ AS 23H 

Noites de terrorNoites de terrorNoites de terrorNoites de terrorNoites de terror
Noites de terror


