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Com os PEVs também evitamos os desagradáveis pontos 
de sujeira nas ruas e terrenos, que causam muitos 
transtornos à população”, Guti, prefeito de GuarulhosBovespa
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Pagamento do 13º salário deve injetar 
mais de R$ 1 bilhão em Guarulhos
Montante apresentou crescimento em relação ao ano passado quando a expectativa era de R$ 960,7 
milhões; segundo Dieese, maior parcela será de trabalhadores do setor de serviços com R$ 419 milhões
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Equipe do Zoo 
devolve corujas à 

liberdade

Memorial da América 
Latina recebe festivais 

de churrasco e torresmo
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Governo propõe 
transferir R$ 400 bilhões 

a estados e municípios

Mapa da Desigualdade 2019 mostra aumento 
de casos de feminicídios em São Paulo
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Por problema elétrico, presidente cancela 
sessão da Câmara de Guarulhos
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VERDE - Vista do Parque das Araucárias, na região do Bonsucesso, sendo uma das áreas de natureza da cidade
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Amanhã é o grande dia. O 
restante dos ministros do Su-
premo que ainda não votaram 
no processo que acaba com a 
prisão em segunda instância se 
preparam para martelar o últi-
mo dos pregos da tampa do 
caixão da Lava Jato.

Capitaneados por Gilmar 
Mendes, cheio de sentimentos 
esquisitos em relação ao ex-juiz 
Sergio Moro, e sob o entusias-
mo de uma torcida vibrante de 
advogados de altas fi guras da 
República envolvidas nos pro-
cessos de corrupção, os minis-
tros passarão por cima do sen-
timento dos brasileiros que um 
dia acharam que o privilégio de 
ricos e poderosos havia termi-
nado com a ação dos procura-
dores e juiz de Curitiba.

Não estarão sozinhos, é 
claro.

O Lulopetismo também 
aplaudirá o voto de Mendes 
que prometeu demorar não 
mais de dez minutos para elen-
car as razões de se esperar até 
o último dos suspiros de um 
processo para decretar a pri-
são de um criminoso.

Acho até que nem esses 
dez minutos seriam necessá-
rios. Bastaria apenas declarar 
“Lula Livre” em alto e bom 
som.

O ambiente estará carregado 
lá em Brasília, sem dúvida. Não 
tenho ideia de como o funeral da 
Lava Jato será encarado fora da 
bolha onde circulam os homens 
da OAB, os líderes petistas, os 
políticos com ajustes de contas 
com a Justiça. Mas ontem ainda 
chegou uma notícia que pode 
trazer algum alento. Lá vai:

Assinada por 41 senadores 
- a maioria da Casa, foi endere-
çada uma carta ao presidente 
do Supremo Tribunal Federal, 
Ministro Dias To� oli e ao Pro-
curador Geral da República, 
Augusto Aras, se posicionan-
do a favor da prisão depois da 
condenação em segunda ins-
tância.

A maioria no Senado - Ale-
luia! – acha que não é necessá-
rio se chegar ao último estágio 
permitido pela burocracia pro-
cessual para a justiça ser feita.

No documento, a explica-
ção de que “após a segunda 
instância, não mais se discute 
a materialidade do fato, nem 
existe mais a produção de pro-
vas”.

Ou seja, depois da con-
denação por um tribunal de 
desembargadores, apesar de 
serem permitidos os recursos, 
não há que se discutir mais se o 
réu é culpado ou não. E depois 
de consumada a culpa não 
existe razão para o criminoso 
continuar desfrutando a liber-
dade. A não ser para, indefi ni-
damente, prolongar o proces-
so. Até quando, só Deus sabe.

É aí que entra o fervor dos 
bem-sucedidos criminalistas 
defensores dos réus da Lava 
Jato.

Sem a prisão em segunda 
instância não há que pensar 
também nas deleções pre-
miadas, o grande instrumento 
que possibilitou levar políticos 
e empresários poderosos para 
a cadeia. Sustentação da Lava 
Jato.

Vamos esperar pra ver. Se-
jam felizes ministros do STF.

ocorrerá de forma gradual. A regularização 
total do fornecimento de água nesses bairros 
está prevista para a manhã de quinta-feira (07), 
lembrando que os imóveis que possuem caixa-
-d’água com reserva mínima para 24h não sen-
tirão o período de intermitência. A Sabesp pede 
que os moradores mantenham o uso consciente 
da água no período e informa que está à dis-
posição para esclarecimentos e atendimentos 
emergenciais através dos serviços de ligação 
gratuita 195 e 0800-011-9911.

entrou na lista dos 40 álbuns mais vendidos 
de todos os tempos no Reino Unido.

O Keane, que se apresentou no Brasil 
em 2007 e 2013, toca agora músicas de seu 
novo disco: Cause and E� ect. É o quinto 
álbum de estúdio da banda. No show, hits, 
como Somewhere Only We Know, não de-
vem ser ignorados. Os ingressos estão à 
venda no site Livepass, com entradas es-
gotadas para a pista premium e disponíveis 
para a pista a R$ 220.

A Sabesp realizará hoje uma intervenção pro-
gramada no sistema de distribuição em Guaru-
lhos que afetará os seguintes bairros: Cidade Jar-
dim Cumbica, Cidade Soimco, Cidade Industrial 
Satélite de São Paulo, Conjunto Paes de Barros, 
Jardim Otawa, Jardim Santa Helena, Jardim Ara-
pongas, Jardim Santo Afonso, Parque Uirapuru 
e Vila Nova Cumbica.  A obra tem por objetivo 
melhorar o abastecimento de água na região.

O fornecimento deve ser interrompido das 
08h às 15h (06) e, a partir daí a normalização 

Para quem é apaixonado pela da arte 
de cultivar orquídeas ou deseja aprender, 
o Orquidário Municipal de Guarulhos, no 
Parque Renato Maia, oferece em novem-
bro novas edições dos cursos básico e SOS 
Orquídeas às quartas-feiras e quintas-fei-
ras. O Curso Básico de Orquídeas (controle 
de pragas e fungos) acontecerá nos dias 
6, 13 e 27, quartas-feiras, das 10h às 11h. Já 

A banda inglesa Keane volta ao Brasil 
em dezembro para um único show: no dia 
1º de dezembro, no Espaço das Américas, 
em São Paulo. A apresentação encerra a 
nova turnê latina que o grupo inicia dia 20, 
em Bogotá, na Colômbia. Os músicos to-
cam, ainda, em Lima, Santiago, Assunção e 
Buenos Aires. Formada em 1995, em Battle, 
East Sussex, a banda lançou seu álbum de 
estreia, Hopes and Fears, em 2004 e já fez 
sucesso - foi disco de platina nove vezes e 

Sabesp realiza intervenção em sistema de distribuição de água

Orquidário Municipal oferece novas edições de cursos gratuitos

Banda Keane fará show único em SP e apresentará disco ‘Cause and E� ect’

ACONTECE

o SOS Orquídeas será nos dias 7, 14, 21 e 
28, quintas-feiras, das 8h30 às 10h30 e das 
13h30 às 15h30.

O participante deve trazer sua orquídea 
para orientações de cultivo. Caso quei-
ra realizar o replantio é necessário trazer 
vaso de cerâmica apropriado para orquí-
deas, substrato e canela em pó, artigos en-
contrados em lojas de jardinagem.
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Com problemas elétricos, 
sessão da Câmara é cancelada
LUCY TAMBORINO  - A sessão da 
Câmara de ontem foi cancela-
da pelo presidente Professor 
Jesus, isso porque o plenário 
estava sem energia elétri-
ca. Segundo Thiago Neves, 
secretário-chefe de Gabinete, 
um disjuntor estourou devi-
do à sobrecarga no sistema. 

Neves afirmou que téc-
nicos trabalhavam no local. 
“Até o final do dia já estará 
resolvido”, declarou. Ele tam-
bém disse que a fiação do 
prédio é antiga e por isso os 
problemas teriam ocorrido. 
De acordo com ele, está em 
tramitação na Casa de Leis 
um processo e um memoran-
do encaminhado ao proprie-
tário do prédio para resolver 
esta questão. 

Entre os itens do Grande 
Expediente que seriam deli-
berados havia 13 itens entre 

FOTO: BRUNO NETTO

projetos de resolução e de 
lei, entre eles estão um que 
cria a Comissão Permanente 
de Assuntos Aeroportuários. 
Outros 18 requerimentos de 
informações também inte-
gravam a pauta. 

Já na Ordem do Dia cons-
tavam 26 itens, entre eles 
um que retira a exigência de 
comprovação de pagamento 

Grupo de Trabalho que analisará Regimento 
Interno da Câmara realiza primeira reunião 
LUCY TAMBORINO  - O Grupo 
de Trabalho criado para 
analisar o Regimento In-
terno da Câmara se reuniu 
pela primeira vez ontem. 
Na ocasião, o parlamentar 
João Dárcio (Podemos) foi 
definido como relator dos 
trabalhos.

“A reunião realizada foi 
simplesmente para apre-
sentar para os vereadores 
um cronograma de traba-
lho”, afirmou Rafa Zam-
pronio (PSB), que preside o 
grupo. De acordo com ele, 
antes da ocasião um estudo 
minucioso do texto do Re-
gimento Interno foi reali-
zado. Este comparou a Lei 
Orgânica do Município e a 
Constituição Federal ao tex-
to que rege os trabalhos da 
Câmara. 

Zampronio ainda afir-
mou que a Constituição Fe-
deral demorou vários anos 

até ser apresentada no Con-
gresso e o Regimento In-
terno é uma versão menor 
da própria Constituição. A 
comissão está criada por 
portaria desde 28 de agos-
to. De lá para cá os técnicos 
fizeram uma análise para 
apresentar aos parlamenta-
res todas as propostas de 
mudanças. “Eu acho que a 
forma é muito impositiva, 
porque vem tudo já pron-
to. Os técnicos se reuniram 
com o presidente e os secre-
tários e a comissão não foi 
chamada”, criticou a verea-
dora Janete Lula Pietá (PT). 

O presidente da comis-
são, afirmou, porém, que 
agora os vereadores devem 
refletir sobre o tema e apre-
sentarem os seus projetos 
e indicações. A previsão é 
que em fevereiro de 2020 o 
grupo exponha as suas con-
clusões.

de contribuição sindical, em 
favor do Sindicato dos Fei-
rantes de Guarulhos, para re-
novação da licença. Há ainda 
um projeto de lei que prevê 
a flexibilização do horário 
de funcionamento das far-
mácias da rede pública em 
Pronto Atendimentos (PAs) e 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA).
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Pacto federativo vai liberar R$ 400 
bilhões a estados e municípios

DA REDAÇÃO - Com as mudan-
ças no pacto federativo, po-
derão ser transferidos a esta-
dos e municípios de R$ 400 
bilhões a R$ 500 bilhões nos 
próximos 15 anos. A infor-
mação foi dada ontem pelo 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, que acompanhou o 
presidente Jair Bolsonaro ao 
Congresso Nacional para a en-
trega de um pacote com três 
propostas de emenda à Cons-
tituição (PEC) que tratam de 
reformas econômicas que 
atingem os governos locais.

Durante a cerimônia, re-
alizada no gabinete da presi-
dência do Senado, Bolsonaro 
disse que, após a reforma, os 
recursos deverão chegar aon-
de o povo está, para políticas 
públicas em saúde, educação, 
saneamento e segurança. 
“Eles, lá embaixo, nos estados 
e municípios, decidirão o que 
fazer melhor do que muito 
de nós, porque eles vivem os 
problemas do dia a dia na sua 
base”, disse o presidente. “Nós 
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gostaríamos, sim, de continu-
ar recebendo a visita de pre-
feitos e governadores, mas a 
título de visita apenas e não 
para vir nos pedir algo orça-
mentário. Isso [recursos] já 
está garantido nessa emenda 
à Constituição”.

Comissão aprova MP do FGTS e 
texto segue para plenário da Câmara

Mapa da Desigualdade 2019: feminicídios 
aumentaram 167% em toda a cidade de SP

PF intima Renan e Braga para que prestem esclarecimentos em inquérito

DA REDAÇÃO - A comissão mis-
ta do Congresso aprovou on-
tem a medida provisória que 
libera saques do Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS). O texto segue 
para votação no plenário da 
Câmara e depois, no Senado. 
A MP precisa ser analisada 
pelo Congresso até o próxi-
mo dia 20 para virar lei.

O relatório aprovado au-
menta o saque imediato de 
R$ 500 para R$ 998 no caso 

DA REDAÇÃO - A violência con-
tra a mulher cresceu na capi-
tal paulista. É o que mostra o 
Mapa da Desigualdade Social 
2019, publicado ontem pela 
Rede Nossa São Paulo. De 
acordo com o levantamento, 
feito com dados de 2018, os 
feminicídios aumentaram 
167% em toda a cidade, e 
as ocorrências de violência, 
51%. Os distritos da Sé e 
Barra Funda concentram as 
maiores taxas de ocorrência 
nos dois indicadores.

Além disso, um dos prin-
cipais destaques é a média 
de idade com que as pessoas 
morreram em 2018. Enquan-
to em Moema esse valor é de 
80,57, em Cidade Tiradentes, 
é de 57,31, contabilizando 
mais de 20 anos de diferen-
ça entre os dois distritos. Os 
dados de dez diferentes áre-
as e 53 indicadores mostram 
a realidade dos distritos da 
capital paulista através do 
“desigualtômetro”, que evi-
dencia a diferença entre a 

de contas com até um salário 
mínimo, em julho, quando a 
medida foi assinada pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro.

O relator, deputado Hugo 
Motta (Republicanos-PB), re-
duziu a taxa de administração 
do FGTS de 1% para 0,5% e, em 
troca, manteve o monopólio da 
Caixa na operação dos recursos 
do fundo. O relatório também 
acaba com a multa adicional de 
10% para empresas nas demis-
sões sem justa causa.

Além da PEC do Novo 
Pacto Federativo, foram entre-
gues ao presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
a PEC da Emergência Fiscal, 
ou PEC dos Gatilhos, que de-
fine gatilhos automáticos de 
contenção dos gastos públicos 
em caso de crise financeira na 
União, estados e municípios, 
e a PEC dos Fundos, que revê 
a vinculação de receitas com 
281 fundos públicos em vigor 
atualmente.

O ministro Paulo Guedes 
explicou que o objetivo é mo-
dernizar o Estado brasileiro 
para fazer as políticas públi-
cas de forma descentralizada, 
garantindo as receitas.

DA REDAÇÃO - Os senadores do 
MDB Eduardo Braga (AM) e 
Renan Calheiros (AL) foram in-
timados a prestar esclarecimen-
tos à Polícia Federal na manhã 
de ontem. 

Em nota divulgada pela de-
fesa de Eduardo Braga, os advo-
gados José Alberto Simonetti e 
Fabiano Silveira esclareceram 
que o parlamentar recebeu 
uma solicitação do delegado 
Bernardo Amaral para prestar 
esclarecimentos no inquérito 
4707 (Supremo Tribunal Fe-

PEC prevê junção de municípios pequenos 
que não arrecadam o suficiente, diz líder

melhor e a pior região.
Pela primeira vez, o es-

tudo traz dados sobre vio-
lência, com comparativo de 
agressões contra a mulher, 
incluindo o feminicídio, vio-
lência homofóbica, transfó-
bica, violência de racismo e 
injúria racial. Os números 
foram levantados junto à 
Secretaria da Segurança Pú-
blica do Estado de São Paulo 
(SSP) e ao Ministério Públi-
co do Estado de São Paulo 
(MPSP) e são referentes aos 
locais onde as vítimas sofre-
ram as ocorrências.

O Mapa mostra que a Sé 
lidera os casos de violência 
contra a mulher na capital 
paulista. Foram registradas 
8,4 ocorrências de feminicí-
dio para cada 10 mil mulhe-
res na faixa de 20 a 59 anos 
na região, número 56 vezes 
maior que em outros 20 dis-
tritos da cidade. A violência 
contra a mulher também é 
maior nesse mesmo distrito, 
com 803,9 registros.

deral) e que o senador já fez 
contato para ajustar a data do 
depoimento. “O senador sem-
pre se colocou à disposição para 
colaborar com qualquer inves-
tigação”, ressaltou a defesa do 
parlamentar. “Nenhuma medi-
da de busca e apreensão foi rea-
lizada na residência ou em qual-
quer outro endereço do senador 
Eduardo Braga”, garantiram os 
advogados.

Já a assessoria de imprensa 
do senador Renan Calheiros 
informou que ele recebeu um 

delegado da Polícia Federal 
em sua residência para entre-
gar intimação de depoimento 
no mesmo inquérito de Braga. 
“O senador afirmou que está à 
disposição e que é o maior inte-
ressado no esclarecimento dos 
fatos”, diz nota. 

Em nota, a PF informou que 
várias equipes cumprem man-
dados judiciais de busca e apre-
ensão e medidas de sequestro 
de bens por determinação do 
Supremo Tribunal Federal, em 
investigação em curso na Corte.

O pacote econômico apresentado prevê, ainda, a junção de 
municípios pequenos que não arrecadam o suficiente para co-
brir suas despesas. A medida foi anunciada pelo líder do gover-
no no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), que deve 
ser um dos signatários das propostas entregues pela equipe 
econômica.

De acordo com Bezerra, a Proposta de Emenda Constitucio-
nal (PEC) dá um prazo até 2024 para municípios com menos de 
cinco mil habitantes alcançarem uma arrecadação equivalente 
a 10% das despesas. Se não alcançarem essa receita, a medida 
prevê a junção de cidades em uma só. 

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), cha-
mou todos os senadores para um café da manhã em sua resi-
dência oficial hoje. O encontro servirá para avaliar o conteúdo 
das propostas do governo e definir um calendário de tramita-
ção. A relatoria deverá ser entregue para as três maiores banca-
das da Casa: MDB, Podemos e PSD.
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Toda quarta tem lanches
a preços especiais!

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.
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Pepperoni
Fire

Pork
Fire

Sausage
Fire

Fire Burger

Combo 29,90
Lanche + fritas +

refrigerante ou chopp Brahma

Lanches

,9019



4 Sexta-feira, 16 de agosto de 2019
CIDADE www.fmetropolitana.com.br6 Quarta-feira, 6 de novembro de 2019
CIDADE www.fmetropolitana.com.br

Pagamento do 13º salário deve injetar R$ 1.054 bilhão em Guarulhos
DA REDAÇÃO - Até o final de de-
zembro devem ser injetados na 
economia de Guarulhos cerca 
de R$ 1.054 bilhão em razão 
do pagamento do 13º salário. 
O montante inclui todos os 
trabalhadores do mercado for-
mal, exclusive os empregados 
domésticos, e beneficiários da 
Previdência Social. O mercado 
formal de trabalho no muni-
cípio conta com aproximada-
mente 330.872 mil trabalhado-
res. A estimativa é da Subseção 
do Dieese (Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos) dos Metalúr-
gicos de Guarulhos e Região 
divulgada ontem.

Em todo o país, a expec-
tativa é que o pagamento 
do 13º salário acrescente R$ 
214,6 bilhões. Aproximada-
mente 81 milhões de brasi-
leiros serão beneficiados com 
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rendimento adicional, em 
média, de R$ 2.451.

O estudo baseia-se nos 
dados da Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais) e 
do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Ca-
ged), ambos do Ministério do 
Trabalho. No caso da Rais, a 
subseção considerou todos os 
assalariados com carteira as-
sinada, ocupados no mercado 
formal, nos setores público e 
privado, que trabalhavam em 
dezembro de 2018. Já o Caged 
foi considerado o saldo da mo-
vimentação entre os meses de 
janeiro e setembro de 2019. O 
cálculo não considera os au-
tônomos e assalariados sem 
carteira que, eventualmente, 
recebem algum tipo de abono 
de fim de ano, nem os valo-
res envolvidos nesses abonos, 
uma vez que essa informação 

Divulgados todos os endereços da van 
do Mobi Cidadão até o final de 2019

é difícil de ser mensurada. 
Também não é levado em con-
sideração o adiantamento da 
primeira parcela do 13º salário 
ao longo do ano, concedido 
por muitas empresas quando 
os funcionários tiram férias ou 
por definição, por exemplo, do 
Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) ou Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT). 

DA REDAÇÃO - A prefeitura e a 
Guarupass (cooperativa das 
empresas de ônibus) divulga-
ram a relação dos endereços 
onde a van do projeto Mobi 
Cidadão estará estacionada 
até o final de 2019. No mo-
mento, ela presta serviços na 
praça dos Aviadores, no Jar-
dim Cocaia, de segunda-feira 
a sexta-feira (exceto feriados), 
das 8h30 às 17h30. Entre 29 
de outubro e 1º de novembro 
o veículo esteve estacionado 
na praça Paulo Hideo Futa-

Setor de serviços será responsável por R$ 419 milhões do montante
Dos cerca de 330.872 mil trabalhadores que devem ser beneficiados pelo pagamento do 

13º salário, 138.066 mil ou 41,7% são do setor de serviços; 84.613 mil, ou 25,6% do total, 
referem-se a trabalhadores no emprego formal na indústria de transformação; 73.682 mil 
ou 22,3% no setor do comércio; 7 mil ou 2,1% ligados a construção civil; 6,4% ou 21 mil são 
ligados a administração pública e 6,3 mil ou 1,9% nos demais setores. 

No que diz respeito ao montante a ser pago a título de 13º, observa-se a seguinte distri-
buição: R$ 419 milhões, ou 39,8% do total, nos serviços; R$ 308 milhões, ou 29,2% do total, 
referem-se a trabalhadores no emprego formal na indústria de transformação; R$ 171 mi-
lhões, ou 16,3% do total, no comércio; R$ 124 milhões, ou 11,8% do total, na administração 
pública; R$ 16,5 milhões, ou 1,6% do total nos demais setores e R$ 14 milhões, ou 1,3% do 
total, na construção civil.

Procon dá dicas para o consumidor 
aproveitar a Black Friday com segurança
DA REDAÇÃO - O mês de novem-
bro chegou e com ele a tão 
esperada Black Friday, com 
megaliquidações de produtos 
e serviços. Trata-se de um dia 
em que os lojistas oferecem 
descontos consideráveis, cau-
sando o maior alvoroço entre 
os consumidores em busca 
de ofertas. Para aproveitar as 
compras, o Procon Guarulhos 
dá dicas para que as pessoas 
não sejam enganadas por fal-
sas promoções.

A primeira coisa é pesqui-
sar quanto antes a evolução 
de preços dos produtos que 
pretende comprar. Muitos 
fornecedores aproveitam para 
aumentar o preço às véspe-
ras da Black Friday e no dia 
do evento reduzem o preço, 
passando ao consumidor a 
falsa ideia de que está econo-
mizando, quando na verdade 
está pagando o preço normal 
do produto. A prática, que é 
considerada crime, deve ser 
denunciada. O Procon orienta 
os consumidores a tirar um 
print (captura de imagem) ou 
fotografar a oferta do produto 

semanas antes e no dia da Bla-
ck Friday comparar os preços.

O consumidor deve saber 
que pode desistir da compra 
no prazo de sete dias do rece-
bimento do produto ou servi-
ço, sempre que ocorrer fora 
do estabelecimento comer-
cial. Todo cuidado é pouco: 
não clique em links e ofertas 
recebidas por e-mail ou rede 
social; consulte sempre a pá-
gina oficial da loja. De acordo 
com o Código de Defesa do 
Consumidor, o estabelecimen-
to comercial não é obrigado a 
trocar o produto vendido que 
não possua vício (defeito), en-
tretanto, se for oferecida essa 
possibilidade, ela deverá ser 
cumprida.

O prazo de entrega tam-
bém pode ser um problema. 
O consumidor deve ficar 
atento ao prazo de entrega e 
caso ocorra atraso poderá exi-
gir o cumprimento forçado 
da obrigação ou cancelamen-
to da compra. É necessário 
verificar também a respon-
sabilidade do pagamento do 
frete para evitar prejuízo.

mi, na Vila Rio de Janeiro.
Depois de deixar a praça 

dos Aviadores, o veículo vai 
estacionar no Lago dos Pa-
tos a partir do próximo dia 
11 de novembro; no dia 18 
vai estar na Vila Augusta, 
na travessa Arraias; no dia 
25 muda para a alameda dos 
Lírios, na rodoviária do Par-
que Cecap; no início de de-
zembro (dia 2) estaciona na 
praça Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, no Jardim Bela 
Vista; no dia 9 se fixa na 

praça Oito de Dezembro, no 
Taboão; no dia 16 estará na 
região central, na praça Pre-
sidente Kennedy; e termina 
o ano no Jardim Fortaleza, 
na avenida Nair de Oliveira 
Costa, em 23 de dezembro. 

O Mobi Cidadão é um pro-
jeto lançado pela Guarupass 
em parceria com Prefeitura 
que disponibiliza até o final 
de março de 2020, de maneira 
rápida e prática, o Cartão Cida-
dão em diversos locais da cida-
de. No posto itinerante, além 
de adquirir o cartão, também 
é possível comprar créditos. 

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, que serão revertidas em 
saldo para o cartão. 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 
filas e ainda faz integrações.
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Ponto de Entrega Voluntária é 
inaugurado no Jardim Cumbica
DA REDAÇÃO - A prefeitura 
inaugurou ontem o Ponto de 
Entrega Voluntária (PEV) Jar-
dim Cumbica, na rua Birine-
pe, 99. No local, a população 
pode entregar gratuitamente 
resíduos da construção civil 
e demais materiais recicláveis 
secos como madeira, metal, 
vidro, plástico, isopor e papel, 
entre outros. Este é o 21º PEV 
em funcionamento na cidade.

“Agora a população da re-
gião tem um local adequado 
para descartar móveis velhos, 
gesso, eletrônicos, entulho, 
entre outros materiais que 
podem ser reaproveitados e 
gerar renda para muitas fa-
mílias. Com os PEVs também 
evitamos os desagradáveis 
pontos de sujeira nas ruas e 
terrenos, que causam muitos 
transtornos à população. As-
sim, contamos com a colabo-
ração de todos para ajudar a 

FOTO: MÁRCIO LINO

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS

manter a cidade limpa”, afi r-
mou o prefeito Guti.

O novo PEV ocupa uma 
área de 800 m2, com baias 
para disposição de resíduos 
recicláveis e piso para caçam-
bas estacionárias. A edifi ca-
ção de apoio para os servido-
res é compartilhada com o 
prédio da Administração Re-
gional Cumbica Industrial. A 
obra foi executada por servi-
dores da Proguaru, com a co-
ordenação do Departamento 
de Limpeza Urbana (Delurb) 

Prefeitura leva iluminação 
pública para a Vila Operária
DA REDAÇÃO - A prefeitura deu 
início nesta segunda-feira (04) 
a mais uma ação do projeto 
Ilumina Guarulhos, com a 
implantação de 62 luminárias 
em 11 ruas da Vila Operária. 
As vias benefi ciadas são as 
ruas Boa Vista, Renascer, Bela 
Vista, Onze de Novembro, 
Dourado, Goiás, do Campo, 
Quatorze de Agosto, da Torre, 
Vicente de Paula Pinto e Pre-
feito Mário Antonelli.

Além das novas instala-
ções nas vias, o Ilumina Gua-
rulhos está implantando ilu-
minação nas quadras coberta 
e descoberta da praça da rua 
Carlos Korkischko, na Vila 
Barros, e na principal via e 
ponto de ônibus do Trevo de 
Bonsucesso. Essas implanta-
ções foram feitas a pedido dos 
munícipes. As ruas V e S, no 
bairro Jardim Cristin Alice, 
tiveram as luminárias exis-
tentes modernizadas e a com-

plementação da iluminação 
nesta semana também. Com 
isso, a cidade já conta com 
quase 2.600 novos pontos.

“Ao levarmos iluminação 
pública para diferentes locais 
da cidade, levamos também 
mais tranquilidade para as 
pessoas poderem andar pelas 
ruas e aproveitar praças e par-
ques”, disse Guti.

da Secretaria de Serviços Pú-
blicos (SSP).

“Para a implantação de um 
PEV é necessário amplo pla-
nejamento, que envolve desde 
encontrar uma área pública 
disponível, passando pela 
construção até determinar a 
logística de retirada de resídu-
os. É uma operação complexa, 
mas que será recompensada 
com a redução dos descartes 
irregulares na região”, afi r-
mou o gestor da SSP, Rodnei 
Otávio Minelli.

ESPECIAL 
GUARULHOS 459 ANOS

“Os novos guarulhenses”

Anuncie 4210-1371

8 de dezembro
BLACK 
FRIDAY

Super Descontos

PARTICIPE 
EDIÇÃO ESPECIAL

28 DE NOVEMBRO

(11) 4210-1371
comercial@fmetropolitana.com.br
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A Prefeitura de Guarulhos priorizou 
construir o Plano Municipal de Direitos 
Humanos (PMDH) de forma participativa. 
Para isso, conta com alguns movimentos 
sociais, organizações da sociedade civil e 
universidades, que integram a Comissão 
Organizadora do 2º Fórum de Direitos 
Humanos (Intermunicipal), no qual serão 
debatidas e definidas propostas para o 
plano a ser lançado em 2020. Mas para 
qualificar ainda mais o evento, estão sendo 
realizados vários pré-fóruns, onde mais de 
300 pessoas discutiram variados temas. 

A Escola 360 coordena mais uma 
parceria entre as Secretarias de Educação 
e Cultura para promover o acesso das 
comunidades às diferentes produções 
artísticas realizadas em Guarulhos. A 
Intervenção Cultural nos CEUs da Cidade 
apresenta como projeto-piloto na linguagem 
musical o Circulação D’os Passageiros, 
grupo formado pelos jovens guarulhenses 
Luan Araújo (zabumba e vocal), Júlia 
Magalhães (baixo e vocal), Thiago Anthony 
(violão e vocal) e Daniel Alves (triângulo e 
percussão). 

ANOTE

O que vale de alerta na contratação 
de uma portaria remota é pesquisar 
com bastante critério

Há poucos anos, imaginar uma 
portaria que funcionasse à distância 
poderia soar futurista demais. Mas as-
sim como aconteceu em outras áreas, 
a tecnologia chegou aos condomínios 
residenciais e, por mais que algumas 
pessoas, por falta de conhecimento, 
ainda sejam avessas à modernidade, 
não há como ir na contramão da evolu-
ção. A presença física do porteiro ainda 
é em muitos casos atrelada a segurança 

e, principalmente, comodidade, mas é, 
também, um elo bastante frágil na por-
taria residencial.

Embora bastante controversos, há 
dois motivos que demonstram essa 
fragilidade: o primeiro é a ausência 
do porteiro que, ainda que por poucos 
minutos, ao deixar a portaria para au-
xiliar em atividades corriqueiras, como 
entregar a correspondência ou ajudar 
a manobrar o carro, deixa o condomí-
nio suscetível. A segunda questão é a 
sua própria presença, que o deixa mais 
exposto, sendo uma presa fácil de ser 
rendido ou ameaçado para abrir os por-
tões e liberar a entrada dos bandidos. 
A contrapartida de tais eventualidades 
pode ser a contratação de uma portaria 

remota, por exemplo. Como os atendi-
mentos são rotativos, o próprio sistema 
identifi ca qual dos profi ssionais da cen-
tral está disponível naquele momento 
para atender o chamado, mantendo a 
impessoalidade tão necessária nesse 
tipo de atendimento.

As vantagens vão ainda além, alcan-
çando também a questão fi nanceira. Na 
portaria convencional, o profi ssional 
acaba, por muitas vezes, fi cando ocioso 
a maior parte do tempo, acarretando 
uma despesa alta para os condôminos. 
Na portaria remota, os colaboradores 
são alocados dentro de uma central e 
são capazes de atender diferentes con-
domínios ao mesmo tempo. A conse-
quência é que, com uma melhor gestão 
do tempo, é possível diminuir conside-
ravelmente os custos da portaria, uma 
das maiores despesas do condomínio, 
gerando uma redução em até 60% do 
total gastos com esse serviço. Outras 
vantagens vêm, muitas vezes, por con-
sequência, tais como: a possibilidade da 
redução da mensalidade do condomí-
nio, que pode acarretar na diminuição 
da inadimplência e maior facilidade na 
venda e locação dos imóveis ou inves-
timento em mais equipamentos de se-
gurança, lazer ou fachada dos edifícios.

O que vale de alerta na contrata-
ção de uma portaria remota é pesqui-
sar com bastante critério quais são as 
empresas prestadoras do serviço, vis-
to que muitas passaram a ofertar esse 
tipo de produto sem ter estrutura ca-
paz de atender com qualidade, seja no 
quesito segurança e/ou no respaldo ao 
cliente. Para evitar a preocupação em 
torno da banalização do termo, o ideal 
é que o síndico ou gestor administra-
tivo se certifi que das qualifi cações e 
referências da empresa no mercado, 
além de, principalmente, atentar-se 
às facilidades de comunicação com o 
suporte aos clientes. É preciso, no que 
compete a segurança, que o atendi-
mento seja sempre no menor tempo 
possível, de forma efi caz e extrema-
mente assertiva.

O uso da tecnologia 
como aliada na 
segurança residencial

PONTO
DE VISTA

CEO da Peter Graber, é 
administrador de empresas 
com MBA executivo em Gestão 
Estratégia e Financeira de 
Negócios

LEANDRO MARTINS
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Equipe do Zoológico de Guarulhos 
devolve corujas à liberdade

DA REDAÇÃO - Na última quin-
ta-feira (31) a equipe do Zoo-
lógico de Guarulhos realizou 
a soltura de três corujas adul-
tas em área de mata preser-
vada na região de Bonsuces-
so.  A libertação dos animais 
foi autorizada após o resul-

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: SIDNEI BARROS

tado positivo da observação 
de voo, última etapa do tra-
tamento realizado pelos pro-
fissionais do zoo.

O caso mais simples foi 
o da coruja buraqueira res-
gatada após entrar em uma 
empresa de transportes. Ela 

Receita Federal doa equipamentos 
médicos para o município
DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Saúde de Guarulhos recebeu 
da Receita Federal do Brasil 
no mês passado a doação de 
diversos equipamentos, entre 
eles cadeiras de rodas, mate-
rial hospitalar, aparelhos médi-
cos e produtos odontológicos. 
Os itens já foram tombados 
(transformados em patrimônio 
oficial público) e serão distribu-
ídos nas unidades da rede pú-
blica nos próximos dias.

Além das três cadeiras de 
roda para pessoas adultas e 
uma infantil, estão dentro da 
lista de materiais doados dois 
eletrocardiógrafos (para a reali-
zação de eletrocardiograma), 91 
estetoscópios, 32 medidores de 
pressão arterial, máquinas para 
o tratamento de apneia, apare-
lho para espirometria (exame 
do pulmão), desfibriladores 
(equipamentos para detectar 
anomalias nas ondas cardíacas 
e reverter paradas cardiorrespi-

ratórias) e termômetro.
Os produtos são provenien-

tes de apreensões realizadas 
pela Receita Federal e serão 
distribuídos nas Unidades Bá-
sicas de Saúde, nos Centros 
de Especialidades Odontológi-
cas e no Centro Especializado 
em Reabilitação (CER II), bem 
como nos serviços da rede de 
urgência e emergência (UPAs, 
pronto-atendimentos e hospi-
tais).

passou apenas um dia na clí-
nica do parque, pois apresen-
tou bom estado nutricional e 
empenamento completo em 
bom estado, bem como capa-
cidade de alimentação.

Já as outras aves libertas, 
duas corujinhas do mato, 
passaram três meses inter-
nadas no zoo. Os animais 
apresentavam desidratação, 
fraturas e escoriações. Uma 
delas chegou a precisar de 
cirurgia para correção de 
fratura na perna esquerda, 
através de colocação de pino 
intramedular.

A diretora do Zoológico 
de Guarulhos, Fernanda Ma-
galhães, comentou a soltura. 
“Este é o momento mais feliz 
para todos nós que trabalhos 
aqui. É muito gratificante 
poder devolver a liberdade a 
um animal após o tratamen-
to bem sucedido”. 
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ÁRIES: Coisas boas e diferentes irão ocorrer neste dia tão 
marcante para você assim conseguirá evoluir melhor. Te-
nha uma atitude bem mais encorajada neste momento.

TOURO: Você carregará uma porção de sentimentos 
mais complexos consigo nessa sua longa caminhada, 
mas conseguirá se sobrelevar aos problemas.

GÊMEOS: Você irá receber boas energias para conseguir 
intermediar algumas coisas de suma importância para a 
sua evolução.

CÂNCER: Sentirá o coração bater mais forte neste 
momento, a sua espiritualidade estará super evidenciada 
neste momento.

LEÃO: Tende a não aceitar com facilidade aquelas coisas 
que lhe afetam de maneira sumariamente deletérias, 
neste momento precisará parar e pensar melhor.

VIRGEM: Você irá tomar ações de acordo com a sua 
vontade eliminando a infl uência alheia neste momento, 
tendo mais autonomia. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 51

CCP
FRUTODOMAR

COBRIRENE
NAMRAGS

ATEBONSAI
MEDIUMONDE

DUOPOLEN
ECBISSET

CARIDOSO

PACATOCAMA

LIOTORI
ACOPLARA

INANAGI
BOASTOLEDO

LEGITIMOS

Camarão
(cul.)

Gambá
(bras.
Zool.)

Estra-
gado;

decom-
posto

Ocupar
por inteiro

uma
superfície

Instru-
mento de
ataque e
defesa

Indica
limite de
tempo
(prep.)

Nível (?):
é avalia-
do pelo
Enem

Arte orien-
tal de mi-
niaturizar
plantas

Pessoa
atuante

na sessão
espírita

Menor
formação
musical

Golpe
único do

boxe

O
filantropo,

por sua
atitude

"(?)
Cidadão",
sucesso
do Skank

O sinal
numérico
de zero

Prefixo
que indica
oposição

Nome
frequente

entre
islâmicos

O pacien-
te tratado

pelo
geriatra 

Unir duas
naves

espaciais

Santa (?):
o

Vaticano

Parti 
para ati-
vidade

Cícero
Pompeu
de (?): o
Morumbi 

Móvel do
quarto
Partido

britânico

Em que
lugar?

Urso, em
espanhol

Nome da
letra "N"
Fonte de

calor

Cargo máximo do
clube de futebol

Riqueza mineral do
Amapá

Distância
entre os
trilhos

Repetição

Elemento
masculino

da flor

Objetivo da pesquisa
sobre a Aids

Leite

Maio, em
francês

Vento
brando

Estúdio de filmagem

Orlando Villas-(?),
indianista brasileiro

Genuínos; verdadeiros

3/mai — oso — set. 4/tori. 5/timbu. 6/bonsai. 9/legítimos.

LIBRA: Determinados elementos irão se apresentar em 
uma forma mais elevada, mas terá alguns fortes elemen-
tos para poder eliminar as difi culdades. 

ESCORPIÃO: Determinados elementos tendem a valo-
rizar as suas atitudes mais fortes e confi antes, para que 
possa evoluir. 

SAGITÁRIO: A sua ousadia mostrará que pode alcançar 
níveis antes jamais imagináveis de evolução, sua aplica-
ção natural será fundamental. 

CAPRICÓRNIO: Sofrerá uma queda fi nanceira muito 
complicada nesta altura da sua vida tão complexa, então 
poderá vir a ter alguns problemas. 

AQUÁRIO: No período vespertino você irá encontrar mui-
tas vantagens para sair de um caminho tão engajador. 
Conseguirá fugir de situações mais complicadas.

PEIXES: O amor poderá colocar em você um brilho muito 
forte e efi caz em você para que possa alcançar o objetivo 
desejado agora. 

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - Neste fi nal de se-
mana o Memorial da Améri-
ca Latina irá sediar o festival 
do churrasco, do torresmo e 
da cerveja artesanal.  Com 
entrada gratuita, o evento vai 
das 11h às 21h. 

A novidade deste ano é o 
1° Festival de Torresmo, o pe-
tisco queridinho dos paulis-
tanos. Dentre as opções, será 
possível encontrar: porções 
de torresmo, torresmo de ti-
lápia, torresmo na taça, entre 
outras delícias.

Agora, quem é apaixona-
do por churrasco tem suas 
preferências: antes do ponto, 
ao ponto, ponto para bem e 
bem passado, essas são as 
diferentes maneiras de sabo-
rear uma boa proteína. No 
Festival será possível encon-
trar espetinhos; churrasco 
no pão, costela, bisteca, con-
trafi lé e medalhões assados, 
porções de cupim, porco no 
rolete, entre outras opções. 

E não tem como falar de 
churrasco e torresmo sem 
pensar naquela cerveja bem 
geladinha. Por isso, o Fes-
tival de Cerveja Artesanal 
traz várias marcas, dentre 

Memorial da América Latina recebe festivais 
de churrasco, torresmo e cerveja artesanal

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

elas: Beergod, Bigorna, Cão 
Loko, Caipira, Doktor Bräu, 
Dortmund, Fifties Beer, 
Guns & Beer, Hausen Bier, 
Hettwer, Koch Bier, Koones 
Beer, Leuven, Marés, Pedra 
Grande, Paraska, Quinta do 
Malte, Reza Brava, Sapucaí, 

ST. Patrick ś Beer, Tarantino 
e Villa Alemã.       

O local possui área kids a 
partir de R$ 6, fraldário e não 
tem restrição para os pets. A 
partir das 13h, o evento con-
tará com música ao vivo nos 
dois dias.

FOTO: DIVULGAÇÃO/ART SHINE

Serviço:
Data: sábado (09) e domingo (10) 
Horário: das 11h às 21h.
Local: Memorial da América Latina.
Endereço: avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664 – 
Barra Funda.



SERVIÇOS SAÚDE

VEÍCULOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

IMÓVEIS

Vende-se

Sítio e Chácaras

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

Autos

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se

11www.fmetropolitana.com.br

Serviços

INSTALADOR DE 
INSULFIM
Som e acessórios em 
geral. C/exp. e referências. 
Que resida na reg.Taboão. 
99935-1351

CHÁCARA CAMBUI  MG
3.000Mts² ou mais , casa 
simples 5 comodos , 
lugar p/ fazer lago 95 mil, 
1.000Mts² 30 Mil.ac. auto. 
Rod. F.Dias 150km. SP. F. 
96215-6802

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
SANTANA 94
Doc.OK , R$  5.500, 
Injeçaõ  Eletrônica. F.:  
97596-5485

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

REGULARIZE
seu imóvel e obtenha uma 
valorização de até 35% 
98857-5336

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

Buque a partir 
R$ 49.90

Cesta todas 
ocasiões  

www.marizaflores.
com.br 

     (11)948857752

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 

REGULARIZE SEU 
IMÓVEL 

e obtenha uma 
valorização de até 35%

11 98857-5336

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

TURISMO

MARIAH´BAR CONVIDA
Venha se divertir c/ belas 
garotas, Amb. discreto e 
aconchegante 2407-8772

ADMITE-SE INSTALADOR 
DE SOM
Automotivo e de Acessorios 
c/exp. p/região de 
Guarulhos c/ Ótimo salário 
+ benefícios. F. 97105-5190 
c/Dias.

CHEERS & QUALITY
Planos de Saúde e 
Odontológico PME e 
Pessoa Física e Atend. 
Terapêuticos, terapia 
holistica , massoterapia, 
refl exologia podal, Florais 
de bach. Fone: 98516-2206 
/ 99494-9370 c/Eduarda

APTO. MIKAIL
2 dorms.,coz.,wc. garagem 
vago.$110.mil. F.:  9.5892-
4365
APTO. COND. PARK DO 
SOL
Ponte Grande, 
Oportunidade, 2 dorm , 
arm. planejado,  cozinha,  
cond completo.  Lindo. Ac. 
Finan. Valor 255mil/ F.: 
98121-5581 whats.

F. 97596-5485
*Veri�car Condições

*Temos outros planos

Planos de 
0 a 18 anos

R$ 127,85
mensal

Planos de 
0 a 18 anos

R$ 115,13
mensal

LIMPE SEU 
NOME

 (11) 96410-1851

ESPAÇO MASTER
A +s bela equipe de 
massagistas a sua espera.
local discreto F.: 2485-
6374/ 93358-0823
BELLA 18A. INICIANTE
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.

ADVOGADO
Procura sala pra dividir 
despesas. F.: 99861-9365.
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Timburi reúne paisagens naturais e opções de lazer no sudoeste de SP
DA REDAÇÃO - A pequena Tim-
buri, cidade da região de Ma-
rília, tem pouco mais de 2,6 
mil habitantes e abriga pai-
sagens naturais de encher os 
olhos. O município, também 
conhecido como “Janela do 
Poente”, oferece a seus visi-
tantes cachoeiras, áreas para 
acampar e para caminhadas, 
voo livre, rafting, roteiros 
para cicloturismo, pontos de 
mirante, além de rios para a 
prática de pesca e esportes 
aquáticos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/TURISMO

Timburi está localizada 
a 364 km da capital paulista 
e é catalogada como Muni-
cípio de Interesse Turístico 
(MIT) desde fevereiro de 
2019. Ela é uma das treze 
cidades componentes da Re-
gião Turística de Angra Doce 
Paulista, situada na região 
sudoeste do Estado. As de-
mais cidades deste circuito 
são: Bernardino de Campos, 
Canitar, Chavantes, Fartura, 
Ipaussu, Itararé, Itaporanga, 
Piraju, Ourinhos, Santa Cruz 

do Rio Pardo, Salto Grande e 
São Pedro do Turvo.

Todas têm como carac-
terística básica o fato de se-
rem banhadas pelas águas 
do rio Paranapanema e seus 
afl uentes, fazendo fronteira 
com o Estado do Paraná. O 
nome Angra Doce lembra, 
obviamente, a baía de Angra 
dos Reis, no Rio de Janeiro, 
devido à quantidade de en-
seadas e ilhas, mas, no caso 
paulista, é a água doce de 
rios que impera.

A natureza é, de fato, a menina dos olhos Timburi. Os praticantes do skate downhill têm 
espaço muito disputado para esse esporte radical nas descidas da ladeira de mais de 2 km 
no caminho do camping do Redondo, seguindo para norte do perímetro urbano.

O potencial turístico do MIT Timburi como destino de ecoturismo é generoso. Cachoei-
ras como a Palmital, que tem mais de 60 metros de altura e três quedas d’água, fornecem 
muitas clicadas e passeios no meio da mata para os amantes de trilhas.

Outros saltos da região são a Cachoeira do Noratinho, bem como a Cachoeira Gogó da 
Garça, que está localizada às margens do Paranapanema, a norte da cidade, cuja cenografi a 
forma naturalmente uma fi lial do paraíso para quem ali chega. Há barcos que levam visi-
tantes a essas cachoeiras, que fi cam a alguns quilômetros do camping do Redondo. Entre os 
mirantes, as opções são o Morro do Chapéu e do Trem.

A culinária tradicional dessa região do estado, com pratos que enchem os olhos e o apetite 
como a tilápia à parmegiana, ecoa com a festa que ocorre todos os meses de agosto na cidade, a 
Fespinga, que há mais de 50 anos reúne expositores de aguardente, além de programar shows, 
rodeios e cavalgadas. Para saber mais sobre a cidade, acesse o site timburi.sp.gov.br.

Belezas naturais, esportes e culinária
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