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Ele falou assim pra mim: eu não voto em você primeiro porque você 
é pobre, segundo porque você é político e terceiro porque você é 
preto. Sai da minha casa”, Professor Jesus, presidente da CâmaraBovespa

Acontece Pág. 2

Mortes no trânsito apresentam queda de 
36% após Blitz da Lei Seca em Guarulhos
Na comparação de janeiro a agosto de 2018 e 2019 as vítimas fatais saíram de 107 para 69 após a realização das operações que integram as equipes 
da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) junto com as polícias Rodoviária Federal, Civil e Militar, além da GCM Pág. 4
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Tite faz cinco mudanças 
na Seleção para amistoso 

com a Coreia do Sul
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+0,69%
R$ 4,67

Novembro Negro: 
Crimes raciais aumentam 
66% na cidade

Desmatamento na Amazônia cresce quase 30% 
entre agosto de 2018 e julho de 2019, diz Inpe
Pág. 5

Saúde inicia segunda fase da campanha de 
vacinação contra o sarampo nesta terça-feira
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Gente bem informada está 
começando a acreditar que 
Lula e Bolsonaro agem como 
aliados na estratégia de radi-
calizar, forçando a polarização 
do país. E cada um deles, apa-
rentemente, tem o aval do pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal.

Pelo menos é o que mostra 
a posição declarada de Dias To-
 oli no voto “Lula Livre” do jul-
gamento da prisão em segun-
da instância e da postura que 
protege o fi lho do presidente 
na exigência de ordem judicial 
para as pesquisas bancárias do 
extinto COAF.

O trio parece caminhar junto.
Lula apareceu dizendo que 

não quer radicalizar. Começa 
afi rmando que poupar Bolso-
naro de críticas fortes, agora, 
é servir a democracia, já que o 
homem foi eleito e precisa go-
vernar. Em seguida, grita com 
raiva chamando Sergio Moro 
de “canalha”.

O ex-presidiário quer ser 
declarado inocente. E se de-
pender de alguns ministros 
do STF pode acontecer. Assim 
sendo, Bolsonaro será o adver-
sário de seus sonhos no pleito 
à presidência daqui a três anos.

O “canalha” de Lula é um 
chute na esperança e sonhos de 
milhões de brasileiros que acre-
ditaram, um dia, que as coisas 
estavam mudando no país.

 A Lava Jato estava con-
seguindo levar ricos e pode-
rosos à barra dos tribunais. E 
recolhendo de volta dinheiro 
desviado nos atos de corrup-
ção que quase acabaram com 
a Petrobras, empresa orgulho 

de todos nós que, vergonhosa-
mente, fi nanciou as campanhas 
do PT. E outras mais.

Era dinheiro à vontade para 
os políticos irem à farra.

Moro botou um freio nessa 
história com a Operação Lava 
Jato. É o homem, o servidor 
público, que Lula chama de “ca-
nalha”.

Há quem não se importe 
com isso. Mas há brasileiros que 
recebem a manifestação do ex-
-presidiário como um tapa na 
cara.  

Ao vê-lo espumando no 
palanque agredindo a Justiça, 
o que será que passa pela ca-
beça do homem que o livrou da 
prisão?

O que o ex-presidente fará 
durante todos esses anos que 
terá pela frente até sua con-
denação em última instância? 
Será que a prisão vai acontecer 
algum dia? Quem acredita?

Num artigo publicado nes-
ta segunda-feira no jornal O 
Estado de S. Paulo, o ministro 
e ex-juiz federal Sergio Moro 
escreveu que “exigir a punição 
dos culpados não é vingança, é, 
sim, império da lei”.

A lei que levou o ex-presi-
dente da República para cum-
prir pena numa cela da Polícia 
Federal em Curitiba vale para 
todos os brasileiros. Seja ele 
político importante ou não. Até 
quem foi presidente. Não é as-
sim?

Hoje, desalentado, o bra-
sileiro percebe que as coisas, 
por decisão e ordem do Supre-
mo, continuam como antes no 
quartel de Abrantes. Parabéns 
To oli.

O lateral Alex Sandro, fora por lesão mus-
cular, o zagueiro Thiago Silva, o volante Ca-
semiro e os atacantes Willian e Roberto Fir-
mino sairão do time titular, enquanto Renan 
Lodi, Marquinhos, Fabinho, Philippe Coutinho 
e Richarlison entrarão como substitutos. Uma 
das novidades da escalação, Marquinhos, do 
Paris Saint-Germain, foi confi rmado, inclusive, 
como capitão do Brasil para este amistoso 
com os sul-coreanos.

carreira na década de 1980, quando ganhou 
o apelido de “príncipe do pagode” de uma 
rádio fl uminense.

Em 1986, gravou o seu primeiro álbum, Re-
trato Cantado de um Amor, que leva o nome 
de um de seus maiores sucessos. Outras can-
ções que marcaram a carreira de Reinaldo fo-
ram Sonhos e Trapaças do Amor. Em 2012, o 
cantor se candidatou a vereador na cidade de 
São Paulo, mas não foi eleito. 

Sem adotar o mesmo mistério que utilizou 
para esconder a formação do time que foi 
derrotado pela Argentina por 1 a 0 em amis-
toso na última sexta-feira, em Riad, na Arábia 
Saudita, o técnico Tite da Seleção Brasileira 
abriu o último treino para enfrentar a Coreia 
do Sul e confi rmou que fará cinco mudanças 
na escalação da equipe para o amistoso desta 
terça-feira (19), às 10h30 (de Brasília), em Abu 
Dabi, nos Emirados Árabes.

O prefeito da cidade de São Paulo Bruno 
Covas voltou a despachar na sede da prefei-
tura na manhã desta segunda-feira (18) após 
receber alta no hospital Sírio Libanês, onde 
esteve internado para tratamento de um cân-
cer na região do estômago. Ele participou de 
reunião com todo o secretariado e, logo de-
pois, atendeu a imprensa junto com o gover-
nador do estado de São Paulo, João Doria.

Segundo Covas, sua restrição médica é 
evitar agendas externas com grande aglome-

O cantor e compositor Reinaldo, conhe-
cido como “príncipe do pagode”, morreu, 
aos 65 anos, na madrugada desta segunda-
-feira, 18, em São Paulo. O artista lutava con-
tra um câncer no pulmão havia quatro anos. 
A informação da morte foi confi rmada pela 
assessoria de imprensa do artista no início 
da manhã desta segunda-feira (18). Reinal-
do Gonçalves Zacarias nasceu no Rio de Ja-
neiro em 9 de novembro de 1954 e iniciou a 

Tite confi rma 5 mudanças na seleção que enfrentará a Coreia do Sul

Bruno Covas volta a despachar na sede da prefeitura

Cantor Reinaldo, o ‘príncipe do pagode’, morre aos 65 anos

ACONTECE

ração de pessoas. “Gostaria de agradecer por 
todas as manifestações de apoio que tenho 
recebido ao longo das últimas semanas de 
amigos, conhecidos, políticos e até mesmo da 
imprensa. Isso ajuda demais a passar por to-
dos esses desafi os”, disse o prefeito. Sobre as 
ações do município, Covas anunciou que, nos 
próximos dias, a prefeitura vai assinar uma 
operação de crédito de R$ 500 milhões que 
vai possibilitar ações de recapeamento das 
vias da cidade.
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Barcelona Guarulhos Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. Rua Brás Cubas,312 - CEP: 07175-030 - Jardim Maia, Guarulhos, SP. Alvará de Construção PMG nº A-127/2016 R.I 150 724 . 
Imagens meramente ilustrativas. Realização - CEAMI Tecnologia e Construção, CRECISP 141 939.
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Blitz da Lei Seca reduz em 36% o número de 
óbitos por acidente de trânsito no município
DA REDAÇÃO - Há um ano 
Guarulhos atua com a Blitz 
Integrada da Lei Seca “To-
lerância Zero”, as ações 
resultaram na redução de 
36% no número dos óbi-
tos causados por acidentes 
de trânsito no período de 
janeiro a agosto na compa-
ração dos anos de 2018 e 
2019. As vítimas fatais sa-
íram de 107 para 69.

As operações realiza-
das integram as equipes 
da Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Urba-
na (STMU) de Guarulhos, 
junto com o Grupo de Se-
gurança Viária, composto 
pela Polícia Rodoviária Fe-
deral, Polícia Civil, Polícia 
Militar, Policiamento Ro-
doviário Estadual e Guarda 
Civil Municipal.

Na última ação, em outu-

bro, foram fiscalizados 403 
condutores, o que resultou em 
38 casos onde a ingestão de 
álcool foi registrada (9,43%). 
Do total, 35 pessoas foram au-
tuadas por condução sob in-
fluência do álcool, enquanto 
outras três foram conduzidas 
ao 2º Distrito Policial por alco-
olemia criminal.
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De acordo com a legisla-
ção, o condutor flagrado di-
rigindo sob a influência de 
álcool comete uma infração 
gravíssima, sujeito à multa 
no valor de R$ 2,9 mil e 
suspensão do direito de di-
rigir por um ano, o mesmo 
cabe ao condutor que se re-
cusar a realizar o teste.

Projeto idealizado pela Escola 360 
desperta a imaginação das crianças

Número de acidentes com morcegos cresce 180% em Guarulhos

DA REDAÇÃO - O projeto “Era 
uma vez...” estreou na última 
quarta-feira (13) na EPG Luiz 
do Nascimento Otero, na Vila 
Fátima, e já provou que será 
um sucesso junto à criançada. 
A audiência manteve a aten-
ção e participou com entu-
siasmo da história da lagarta 
que virou borboleta.

Entre os objetivos da Es-
cola 360 para levar o proje-
to “Era uma vez...” para as 
escolas da rede municipal 
estão a formação de leitores 

LUCY TAMBORINO - O número de 
acidentes com morcegos cres-
ceu 180% neste ano em Guaru-
lhos. De acordo com dados da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
os casos saltaram de cinco no 
ano passado para 14 em 2019, 
em comparação com índices 
de janeiro até outubro nos dois 
anos. Ainda em 2017, apenas 
dois casos teriam sido registra-
dos. 

habilidosos e a contribuição 
pedagógica, ao tornar o pro-
cesso ensino-aprendizagem 
mais rápido e prazeroso. Ele 
possibilita aos alunos, de for-
ma lúdica, viajar por lugares 
mágicos habitados por perso-
nagens fantásticos, desper-
tando o encanto e a fantasia.

Nesta quinta-feira (14) 
foi a vez das crianças e pro-
fessores da EPG Benedito 
Vicente de Oliveira, no Par-
que Santo Agostinho, co-
nhecerem o projeto.

Segundo a pasta, o crescen-
te número de casos é resultado 
de visitas de grupos religiosos 
para orações a região da Can-
tareira – território que apre-
sentou predominância nas 
ocorrências.  O local é uma 
extensão de mata, área nativa 
dos morcegos, o que favoreceu 
o encontro das pessoas com os 
animais.  

O órgão ainda afirma que, 

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

Segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo começa nesta terça-feira
DA REDAÇÃO - A Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo para jovens com idade entre 20 e 29 anos, terá início nesta terça-feira (19). Assim como 
aconteceu com as crianças, a imunização deste público não será indiscriminada, mas mediante avaliação da situação vacinal da pessoa para atualização 
das doses conforme calendário vigente.

De janeiro até o momento foram confirmados 762 casos de sarampo na cidade. A segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo 
para as pessoas com idade entre 20 e 29 anos, se estende até o próximo dia 30 de novembro, um sábado, Dia D de Mobilização Nacional contra a doença, 
quando todas as UBS da cidade abrirão das 8h às 17h, para intensificar a vacinação.

por conta disso, houve uma 
conversa com o pastor respon-
sável pelos cultos e, depois 
disso, o número de casos pro-
cedentes dessa área diminuiu 
significativamente.

Apenas três espécies de 
morcegos se alimentam de 
sangue e a maioria consome 
apenas insetos.  Seu compor-
tamento, como qualquer espé-
cie silvestre, é de sentir medo 
quando em contato com o ho-
mem. Ao encontrar um mor-
cego caído ou invasor na resi-
dência, durante o dia, a pasta 
afirmou que a pessoa deve en-
trar em contato com o Centro 
de Controle de Zoonoses pelo 
telefone 2436 -3666, para obter 
informações e agendar a remo-
ção do animal.
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PRF registra 75 mortes e mais de 
mil feridos nas rodovias federais
DA REDAÇÃO - O feriadão da 
Proclamação da República dei-
xou um saldo de 863 acidentes 
nas rodovias federais que cor-
tam o país, com 1.040 pessoas 
feridas e 75 mortes, segundo 
o balanço divulgado nesta 
segunda-feira (18) pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, a 
Operação Proclamação da Re-
pública 2019 iniciada na últi-
ma quinta-feira (14) e encerra-
da nesse domingo (17) flagrou 
1.664 motoristas que haviam 
consumido bebida alcoólica 
antes de assumir o volante.

Desses, 486 tiveram a alco-
olemia constatada pelo teste 
do etilômetro (bafômetro). No 
total, mais de 60,3 mil motoris-
tas foram submetidos ao teste, 
seja no aparelho tradicional 
ou no etilômetro passivo, com 
147 pessoas detidas.

Segundo a PRF, boa par-
te das colisões frontais com 
mortes foi causada pelas ultra-
passagens indevidas, seja em 
local proibido ou forçadas. Os 

policiais notificaram 6.214 ve-
ículos realizando esse tipo de 
manobra perigosa.

Os policiais flagraram 
1.734 motoristas que não usa-
vam o cinto de segurança du-
rante a abordagem, enquanto 
mais de 2 mil passageiros 
também não estavam com o 
equipamento. Os dados mos-
traram ainda que 238 condu-
tores foram flagrados fazendo 
uso do celular.

Quanto aos condutores de 
motos, a maior imprudência 
foi em relação ao não uso do 

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

capacete: 1.112 motociclistas 
que estavam circulando sem 
o equipamento obrigatório fo-
ram autuados.

Durante os quatro dias da 
operação, 160 mil veículos 
foram fiscalizados e 163 mil 
pessoas também passaram pe-
los procedimentos de fiscaliza-
ção. Ações de educação para o 
trânsito também foram desen-
volvidas em todo país. Cerca 
de oito mil pessoas receberam 
orientações de um trânsito 
mais seguro por meio do Cine-
ma Rodoviário.

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, 
que prestam serviços em empresas de prestação de serviços de asseio e conservação 
no município de GUARULHOS, ARUJÁ, SANTA ISABEL, GUARAREMA E MAIRIPORÃ 
E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS, EXCETO A CATEGORIA PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES 
EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS, para 
participarem das Assembleias Gerais Extraordinárias a serem realizadas nos dias, 
locais e horário a seguir: a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias da Ordem do 
dia: a) Leitura e aprovação da ata anterior; b) Discussão e votação do rol de 
reivindicações a ser encaminhada as Entidades Patronais, SEAC/SP - Sindicato das 
Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo, com vistas às 
negociações coletivas referente ao ano de 2020; c) Conceder poderes para diretoria 
firmar Convenção Coletiva, Acordo Coletivo, Termos Aditivos, se necessários, com o 
sindicato patronal ou empresas empregadoras; d) Autorização para diretoria requerer 
mediação, arbitragem e instaurar processo de dissídio coletivo perante a Justiça do 
Trabalho, Ministério Público do Trabalho e/ou Órgão competente; e) Delegação de 
poderes à Federação dos Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação 
Ambiental, Urbana e áreas Verdes no Estado de São Paulo, para conduzir o processo 
negocial, bem como instaurar dissídio coletivo caso malogrem as negociações e 
defende-la em dissídio proposto em face dos mesmos junto ao Egrégio Tribunal 
Regional do Trabalho, caso necessário; f) Decretação de Estado de Greve; g) 
Discussão, deliberação e aprovação do percentual e forma de recolhimento da 
contribuição assistencial/negocial, de acordo com o artigo 513-e da CLT a ser 
descontada de todos os empregados da categoria profissional, bem como, sobre o 
direito de oposição dos empregados não associados a entidade sindical; h) Deliberar 
sobre à assembleia permanente até o final da campanha salarial 2020; i) Assuntos 
Gerais. Não havendo quórum suficiente para a instalação da Assembleia em 1ª 
convocação, a mesma será realizada uma hora após, com qualquer número de 
presentes. Guarulhos, 14 de novembro de 2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS

JHONATAN SILVA MOURA
PRESIDENTE.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO 
DE AREAS VERDES PÚBLICAS E PRIVADAS DE GUARULHOS, ARUJÁ, SANTA 

ISABEL, GUARAREMA E MAIRIPORÃ E TRABALHADORES EM TURISMO E 
HOSPITALIDADE DO MUNICIPIO DE GUARULHOS, EXCETO A CATEGORIA 

PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, 
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS

 

DATA HORA EMPRESA POSTO ENDEREÇO BAIRRO 
02/12/2019 08:00 Gaoseg Gaoserve  Condomínio cidade maia Av trans guarulhense 901 Vila Rio 
02/12/2019 12:00 Mok Hmc Rua José Maurício 85 Centro de Guarulhos 
02/12/2019 14:00 Verzani Sandrini Parque shopping maia Av trans guarulhense 230 Jd Flôr da montanha 
03/12/2019 08:00 Sodexo Hospital Ipiranga Arujá Melvin Jones N°100 Arujá centro 
03/12/2019 12:00 Limpadora Califórnia Hospital padre Bento Av Emílio Ribas Jd tranqüilidade 
03/12/2019 12:00 Servcon Condomínio premium guarulhos Rua consul Orestes correa 79 Marcedo 
03/12/2019 08:00 Leccor mult serviços PepsiCo Av presidente tancredo de Almeida Neves Parque cecap 
04/12/2019 08:00 Maserv Lsi Gru airport de Guarulhos Rodovia Hélio simidt Cumbica 
04/12/2019 14:00 Clean serviçe - DSCA Edifício garagem aeroporto Rodovia Hélio simidt Cumbica 
04/12/2019 08:00 L Segurança Condomínio residencial América Rua arauna 75 Bom clima 
04/12/2019 14:00 Servicon Condomínio parque residence Rua dona tecla ,230 Jd Flôr da montanha 
04/12/2019 08:00 Preserva Condomínio vida plena Av Benjamin Harris Hunnicutt 320 Vila Rio de janeiro 
04/12/2019 14:00 DL Green Condomínio essence Rua Dr Miguel Vieira Ferreira 57 Centro de Guarulhos 
05/12/2019 08:00 Attonani serviços CPTM Guarulhos Taboão Rodovia Hélio simidt Taboão 
05/12/2019 12:00 Servicon prime Condomínio Helbor carpe Diem  Rua 3 sargento Francisco Luiz e boennin 08 Jd aliança 
05/12/2019 08:00 Verzani Sandrini Mahele do Brasil Av dos Fernandes Mirante Arujá 510 
05/12/2019 08:00 Grupo sete Fórum cível Rua José Maurício Centro de Guarulhos 
06/12/2019 08:00 GPS predial FTD logística Av antonio bardella Cumbica 
06/12/2019 14:00 Grupo sodexo Yamaha Rodovia presidente dutra km Jd cumbica 
06/12/2019 08:00 Clean serviçe - DSCA Restaurante Viena imc Rodovia Hélio simidt Cumbica 
06/12/2019 14:00 Gape Condomínio Helbor bosque maia Rua padre Noronha 50 Jd aliança 
06/12/2019 08:00 Tejofran Continental Av comendador Masayoshi shinmyo ITapegica 
06/12/2019 14:00 RCR Throw nutrition Av,  Fatec 1300 Bairro do fonte Arujá 
09/12/2019 08:00 Tejofran Dia Brasil sociedade Rua mauvina Névis km224 Pôrto da igreja 
09/12/2019 08:00 Vikings Sodré Santoro Rua mauvina Névis Vila Augusta 
09/12/2019 08:00 Safira serviços Condomínio fatto reserva vila Rio Rua Vicenzo paciulo Jd lasverga 
09/12/2019 14:00 Whiteness Axalta contigo systems Brasil Av lindomar gomes de Oliveira  463 Jd nova cumbica 
09/12/2019 14:00 Ryu Hospital Ipiranga Arujá Melvin Jones n°100 C entro Arujá 
10/12/2019 08:00 Servcon Condomínio reserva mayor Rua Trajano de Faria 216 Jd nova Taboão 
10/12/2019 08:00 Brasanitas Levorin Av Monteiro Lobato 2641 São roque 
10/12/2019 08:00 Proteka Condomínio solon Rua doutor Solon Fernandes 67 Vila Rosália 
10/12/2019 08:00 Br fort Condomínio máximo guarulhos Rua Ana soares Barcelos 355 Vila vinditti 
11/12/2019 08:00 MCS HMU Av tiradentes s/n Bom clima 
11/12/2019 08:00 Maxi servicos Shopping bonsucesso Av presidente jucelino k de Oliveira Bonsucesso 
11/12/2019 08:00 Phibra Fort Pepe metalúrgica Rua Luís Rodrigues de Freitas 597 Porto da igreja 
12/12/2019 14:00 Vikings Sandre Santoro Rod Presidente Dutra km 224 Bairro Santa Francisca  
12/12/2019 18:00 MFB serviço Supermercado atacadao Av Otávio Braga de Mesquita s/m Bela Vista 
12/12/2019 08:00 Liderança Gol linhas aéreas  Rodovia Hélio simidt AEROPORTO 
12/12/2019 08:00 Sodexo LATAM CARGO Rodovia Hélio simidt AEROPORTO 
12/12/2019 08:00 Arcolimp CD correio terminal 01 aeroporto Rodovia Hélio simidt AEROPORTO 
12/12/2019 14:00 Tonanni Cptm taboao Rodovia helo smint AEROPORTO 
12/12/2019 14:00 GRS serviços Aurora cooperativa central  Av pl do Brasil 3001 Arujá  

Desmatamento da Amazônia sobe 30% 
no ano e chega perto de 10 mil km²
DA REDAÇÃO - O desmatamen-
to na Amazônia subiu 29,5% 
entre 1º de agosto do ano 
passado e 31 de julho deste 
ano, na comparação com os 
12 meses anteriores, atingin-
do a marca de 9 762 km². É 
a mais alta taxa desde 2008. 
Percentualmente, é também 
o maior salto de um ano para 
o outro dos últimos 22 anos. 
Entre agosto de 2017 e julho 
de 2018 o corte raso da flores-
ta tinha atingido 7.536 km².

A taxa ficou pelo menos 
1.500 km² acima da tendência 
de aumento do desmatamen-
to que vinha sendo observa-
da a partir de 2012. Segundo 
técnicos do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
se a taxa seguisse a tendência 
dos últimos anos, teria ficado 
em torno de 8.278 km².

Essa é a análise preliminar 
do Projeto de Monitoramento 
do Desmatamento na Amazô-
nia Legal por Satélite (Prodes), 
o sistema do Inpe que fornece 
a taxa oficial anual de desma-

tamento da Amazônia. Os da-
dos foram divulgados nesta 
segunda-feira (18), na sede do 
Inpe, pelos ministros do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, e da 
Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, Marcos Pon-
tes.

Havia uma grande expec-
tativa em torno desses núme-
ros depois de vários indicado-
res apontarem que o primeiro 
ano do governo Jair Bolsonaro 
reaqueceu o avanço da motos-
serra sobre a floresta.
O principal deles foi o Deter - 
outro sistema do Inpe de aná-
lise de imagens de satélite e 
que fornece dados em tempo 
real a fim de orientar a fisca-
lização -, que havia indicado 
para uma alta de quase 50% 
no desmatamento no período, 
na comparação com os 12 me-
ses anteriores. Os alertas do 
Deter mostraram uma perda 
de 6 840 km² de floresta neste 
intervalo, ante 4.571 km² en-
tre agosto de 2017 e julho de 
2018.
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Novembro chama a atenção para a consciência negra

LUCY TAMBORINO - “Ele dis-
se que não votaria em mim 
porque eu tinha três P’s e eu 
fui ingênuo e perguntei. Ele 
falou assim: eu não voto em 
você primeiro porque você é 
pobre, segundo porque você 
é político e terceiro porque 
você é preto. Sai da minha 
casa”, contou o vereador 
Professor Jesus, no gabinete 
da presidência da Câmara. 
Na ocasião, em 2008, ele só 
conseguiu ir para o carro e 
chorar. No ano em que isso 
aconteceu ele não se elegeu, 
mas isso deu mais força para 

continuar lutando por uma 
cadeira no Legislativo. 

Para chegar à presidência 
da Casa de Leis, Jesus come-
çou a trabalhar aos 12 anos. 
Da feira, seu primeiro empre-
go, foi atuar em um bar lavan-
do banheiros, depois foi tra-
balhar em algumas empresas. 
De lá para cá fez graduação 
em Letras e Pedagogia, além 
de pós-graduação em Língua 
e Literatura. Mas não foi só 
pedindo votos que encontrou 
o racismo, atuando como pro-
fessor foi barrado mais de 
uma vez antes de entrar em 

FOTO: LUCY TAMBORINO

eventos de escolas e até agora 
conta que há quem se espante 
quando diz que é o presidente 
do Legislativo.

“Enquanto as portas para 
muitas pessoas estão aber-
tas, para o negro estão sem-
pre fechadas e você tem que 
bater para conseguir entrar. 
Eu sempre tive muitas difi-
culdades como negro”, con-
tou Jesus. “O país é racista e 
preconceituoso, mas quando 
você tem força de vontade 
você consegue superar todos 
os obstáculos”, completou. 
Na Câmara, Jesus conta que 
apenas 9% dos parlamenta-
res são negros.

Já como político o parla-
mentar criou, em 2014, junto 
com o vereador Lamé (MDB) 
uma lei que instituiu o Ser-
viço SOS Racismo. A inicia-
tiva conta com atendimento 
social e psicológico, encami-
nhamento jurídico, podendo 
em caso público configurar 
abertura de processo admi-
nistrativo. Pessoas vítimas 
de racismo e discriminação 

Projeto
Atualmente tramita na Câmara, um projeto de lei da ve-

readora Janete Lula Pietá (PT) para incluir a palavra “preto” 
no nome da avenida Nossa Senhora Mãe dos Homens. “O 
texto é fruto da reivindicação do movimento negro, a igreja 
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos foi criada 
por negros no século XVIII, já que eles não podiam entrar 
na igreja da Nossa Senhora da Conceição porque era so-
mente para os brancos”, contou. Ela ainda afirmou que com 
o crescimento na cidade, a igreja foi demolida e mudada 
para outro lugar, assim a avenida deveria ter novamente 
este nome como uma homenagem a esta luta. 

Há ainda um projeto de resolução que cria a Frente Par-
lamentar com participação popular feminista e antirracista. 
A iniciativa é também de Janete em conjunto com outros ve-
readores. Um dos objetivos é ampliar e qualificar as discus-
sões e ações na defesa dos direitos humanos das mulheres 
e a luta contra o racismo, através da promoção de debates, 
simpósios, seminários e outros eventos. A medida também 
pretende criar um novo mecanismo de democracia direta, 
aproximando o Legislativo da sociedade civil organizada.

Janete também afirmou que já sofreu racismo e machis-
mo na política e no dia a dia. “Além de ser mulher e negra 
eu ouso falar, pensar e debater. A gente tem que provar em 
todo momento que é competente e inteligente igual a outro 
político inteligente, sendo que na verdade nem todos os po-
líticos são”, ironizou. 

Em Guarulhos, poucas pessoas denunciam casos de racismo
Do total de 1,3 milhão de 

habitantes em Guarulhos 6,3% 
se declararam negros. Ainda 
assim, a quantidade de pessoas 
que denunciam crimes de ra-
cismo ainda é pouca.

As denúncias podem ser 
realizadas pelo menos por dois 
meios: SOS Racismo e pela 
Comissão Técnica Permanente 
Direitos Humanos, Cidadania, 
Habitação, Assistência Social e 
Igualdade Racial, da Câmara. 
No primeiro caso duas denún-
cias aconteceram até agosto, já 
no segundo foram oito no pri-
meiro semestre deste ano. Isso 
sem contar as redes sociais, 
onde a prática de racismo tam-
bém é apurada.

“Infelizmente ainda existe 
uma cultura do racismo como 
algo natural e normal. Aqueles 
que denunciam são um núme-
ro bastante inferior dos casos 
que acontecem na realidade. O 

racismo continua presente na 
sociedade e ocupando o pen-
samento de várias pessoas que, 
num grupo menor, acabam se 
encorajando para praticá-lo”, la-
mentou Edmilson Souza (PT), 
que preside a comissão.  

O subsecretário de Igualda-
de Racial, Anderson da Silva 
Guimarães, explica que o racis-
mo não está só nas denúncias 
diretas, mas quando os negros 
não têm oportunidades. “O ra-
cismo não está em um lugar 
específico, mas no DNA de for-
mação da psique da sociedade, 
seja ela brasileira ou não. Quan-
do você hierarquiza nasce o 
racismo. Quando você escolhe 
quem tem ou não tem o direito 
na escassez”, apontou. 

Para lidar com esta proble-
mática a pasta realiza ações 
de cidadania onde leva assis-
tências jurídicas e emissões de 
documentos, oferece cursos de 

qualificação profissional, além 
de curso com temáticas étnicas 
raciais. A formação é obrigató-
ria para todos os profissionais 
da Escola SUS que mudam de 
cargo profissional e está dis-
ponível para os servidores em 
geral por meio da Escola de Ad-
ministração Pública de Guaru-
lhos (Esap). 

O subsecretário defende 
que nem todo negro tem as 

mesmas oportunidades que 
ele teve. De família humilde, fi-
lho de um sapateiro e uma do-
méstica, sempre contou com o 
apoio familiar. Mesmo na Uni-
versidade de São Paulo (USP), a 
qual se especializou em Saúde 
Pública, teve que lidar com o 
racismo. “O negro precisa ul-
trapassar o dobro de barreiras. 
Isso se a gente conseguir che-
gar às barreiras”, lamentou.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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racial podem entram em con-
tato pelo 2402-1000 ou pelo 

e-mail sosracismo@guaru-
lhos.sp.gov.br.

Terça-feira e quarta-feira, 19 e 20 de novembro de 2019

Crimes raciais aumentam 
66% no município

O número de registros 
de boletins de ocorrência 
por preconceito racial ou 
étnico aumentou 66% em 
Guarulhos, de seis casos em 
2017, saltou para dez no ano 
passado. Os dados fazem 
parte de levantamento ob-
tido pela Folha Metropolita-
na através da Lei de Acesso 
à informação. 

A maioria dos casos em 
2018 aconteceu dentro de 
residências, um total cinco 
deles, o restante ocorreu em 
comércios (01), terminais 
de ônibus (02) e via públi-
ca (02). Já em 2017, 50% dos 
crimes ocorreram em via 
pública, sendo três casos. 

Ainda no ano passado 
foram registrados outros 37 
boletins de ocorrência por 
injúria na cidade, no ano 
anterior foram 78, signifi-
cando uma redução de 7%.
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Pela 1ª vez, negros são maioria 
nas universidades públicas
DA REDAÇÃO - Pela primeira vez, 
os estudantes negros (pretos 
ou pardos) passaram em 2018 
a ser maioria dos inscritos nas 
instituições de ensino superior 
da rede pública do País - 50,3%. 
O dado consta do estudo Desi-
gualdades Sociais por Cor ou 
Raça, divulgado ontem, pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

A marca foi atingida a des-
peito das menores taxas de 
conclusão do ensino médio e 
de ingresso no ensino superior 
registradas entre negros.

“Aumentou a autodeclara-
ção de pretos ou pardos en-
tre jovens”, justificou Luanda 
Botelho, analista da Coorde-
nação de População e Indi-
cadores Sociais do IBGE. En-
tretanto, os negros seguiam 
sub-representados no ensino 

superior público, porque são 
maioria na população (55,9%). 
A informação respalda a exis-
tência das medidas que am-
pliam e democratizam o aces-
so à rede pública de ensino 
superior, observou o IBGE.

O instituto menciona a 
institucionalização do siste-
ma de cotas na rede pública, 
que reserva vagas a candida-

tos de alguns grupos popula-
cionais, entre outras medidas 
adotadas a partir dos anos 
2000 com o objetivo de am-
pliar e democratizar o acesso 
ao ensino superior.

Os pretos e pardos ainda 
permaneceram minoria nos 
cursos de ensino superior na 
rede privada de ensino em 
2018. Eram 46,6% do total.

LUCY TAMBORINO - “É aquela luta, 
a gente sobrevive todo dia na 
sociedade com medo. Eu tenho 
até medo de sair de casa à noi-
te. Você precisa provar várias e 
várias vezes que é bom na fa-
culdade. No primeiro semestre 
eu tirei só 10, mas fui totalmen-
te desacreditado e humilhado 
várias vezes”, contou um estu-
dante de Pedagogia, de 19 anos, 
que preferiu não se identificar. 
Para lidar com o preconceito, 
ele precisou se transferir. Hoje 
estuda na Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp), no 
Pimentas. De família humilde 
e negra, o jovem é o primeiro a 
chegar ao Ensino Superior. 

Apesar dos problemas o 
jovem já sabe o que quer fazer 
no futuro. “Eu quero dar aula 
na Educação Infantil e no En-
sino Superior, mesmo com to-
das as dificuldades. O curso de 
Pedagogia tem poucos alunos 
negros e as pessoas também 
não imaginam um professor 
negro”, disse. 

Em nota, a Unifesp afirmou 

O primeiro da família a entrar na universidade
que não tolera qualquer tipo de 
violência, dentre elas o racis-
mo, ressaltando que todas as 
denúncias são apuradas. Quan-
do se trata de uma denúncia 
contra estudante, a situação é 
investigada por meio do Có-
digo de Conduta Estudantil. 
Quando se trata de denúncia 
contra servidor ou docente, 
a apuração se dá por meio de 
comissões próprias seguindo 
as respectivas leis de cada ca-
tegoria. Em todos os casos há 
previsão de sanções, que pode 
chegar ao desligamento da pes-
soa da instituição. 

O social media Daniel Pe-
reira, 39, também não se ame-
drontou, mesmo com o pre-
conceito sofrido. “Eu fui num 
evento que era o dia inteiro e ia 
ter um almoço para equipe que 
estava trabalhando. Quando eu 
cheguei para almoçar me disse-
ram: pena que você chegou tar-
de, os motoristas já almoçaram 
lá embaixo”, disse. Essa não foi 
a única vez que ouviu coisas do 
tipo e em outra ocasião já foi 

abordado com truculência por 
seguranças. “Me disseram que 
era procedimento padrão, eu 
questionei para quem. Pergun-
tei na fila se alguém tinha sido 
abordado assim e todo mundo 
ficou quieto. Questionei se era 
padrão para mim e apontei 
para minha pele”, relatou. 

Ele hoje ministra palestras 
sobre o racismo e pretende 
também montar um docu-
mentário sobre o candomblé 
e o preconceito racial. Para ele 
a discriminação vem do fato 
da religião ter raízes africanas. 
“Eu já estou num nível que não 
tolero mais racismo. Quando 
praticam racismo, as pessoas 
usam como desculpa que você 
está entendendo errado. Eu uso 
bastante as redes sociais para 
fazer este tipo de denúncia, 
porque para os órgãos oficiais 
existe um desencorajamento”, 
contou. “O racismo é subjetivo, 
as pessoas tentam mascarar e 
minimizar”, completou. 

Quem nasce negro, lida 
com o racismo cedo, foi isso 

que descobriu Raquel Apare-
cida de Oliveira, de 36 anos. A 
filha, hoje com 14 anos, sofreu 
preconceito ainda com 10. “Por 
mais que ela me admire eu não 
sou referência, eu nunca vou 
sofrer o que ela sofre”, contou. 
Para ajudar a filha a lidar com 
o preconceito e também outras 
crianças negras, ela desenvol-
veu um projeto de literatura ne-
gra para a Escola Municipal de 
Ensino Fundamental (EMEF) 
Elias Shammass, na Zona Sul 
da capital. 

A filha, Diana Isabelly de 
Oliveira Santos, tinha apenas 
10 anos quando decidiu tirar 
as tranças e adotar o cabelo 

solto. “Eu sempre gostei dele 
crespo e pedi para minha 
mãe para ir com ele solto. 
Eu esperava que fosse ter o 
mesmo tratamento, mas al-
gumas meninas começaram 
a me olhar e me tratar como 
bicho”, afirmou. Diana diz 
que mesmo assim não desis-
tiu do novo estilo, já que a 
mãe sempre a ensinou a ser 
livre. Hoje ela também se re-
conhece como referência para 
outras meninas negras e mi-
nistra palestras nas escolas. O 
preconceito, porém, ainda faz 
parte da sua rotina, não mais 
na escola, mas em bairros 
fora da periferia. 

FOTO: ARQUIVO/MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL
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Racismo pelo mundo
LUCY TAMBORINO - Não é só 
o Brasil que tem relatos 
de racismo, no mundo os 
casos são cada vez mais 
frequentes e em diversas 
áreas, como o futebol. Re-
centemente uma cena la-
mentável marcou o jogo 
entre Shakhtar Donestk e 
Dínamo Kiev, pelo Campe-
onato Ucraniano. Por volta 
dos 30 minutos do segun-
do tempo, torcedores do 
time de Kiev, visitantes no 
estádio do Metalist, atual 
casa do Shakhtar, fizeram 
ofensas racistas para joga-
dores rivais.

Os xingamentos foram 
direcionados aos brasilei-
ros, e Taison se revoltou 
em campo. Ele respondeu 
mostrando o dedo do meio, 
chutou a bola para longe e 
acabou expulso por isso. O 
atacante deixou o campo 
chorando pelo ocorrido. 

Dentinho, seu companhei-
ro de time, também de-
monstrou revolta com a 
situação.

No dia 14 deste mês a 
partida entre Bulgária e In-
glaterra, em Sófia, foi para-
lisada duas vezes já que os 
torcedores da Bulgária co-
meçaram a realizar ofensas 
racistas e saudações nazis-
tas. O jogo era válido para 
as Eliminatórias da Euroco-
pa de 2020.

Em 2014, em Villar-
real, na Espanha, a vitó-
ria do Barcelona sobre o 
time de mesmo nome da 
cidade, contou com mais 
uma cena deste tipo. No 
segundo tempo, um torce-
dor jogou uma banana no 
campo, como uma suposta 
atitude racista. Na época, 
o brasileiro Daniel Alves, 
lateral-direito, caminhou 
até a fruta e a comeu.

www.fmetropolitana.com.br

Terça-feira e quarta-feira, 19 e 20 de novembro de 2019



8 Terça-feira e quarta-feira, 19 e 20 de novembro de 2019
www.fmetropolitana.com.brOPINIÃO

Os integrantes da Inspetoria de 
Patrulhamento com Cães (Canil) da Guarda 
Civil Municipal (GCM) de Guarulhos concluíram 
nesse fi nal de semana, dias 9 e 10, o Seminário 
Anual de Mantrailing (busca e resgate), que 
aconteceu de fevereiro a novembro em Atibaia. 
O 9° módulo do curso de Mantrailing realizado 
pelo GBR Brasil foi ministrado pela instrutora 
Ana Albernaz. Na oportunidade, o classe 
distinta Neves, juntamente com a cadela Akyra, 
se formaram no nível 1 do curso; e as guardas 
1ª classe Edilaine e 2ª classe Simone Antunes 
se formaram no nível 2, conduzindo o cão 
Haytham e a cadela Dalila, respectivamente. 
A atividade contou com a participação de 
diversas Guardas Municipais, instituições e 
público interessado no assunto. O Mantrailing é 
uma modalidade de faro para busca de pessoas 
desaparecidas que parte do instinto de caça 
dos cães e de sua habilidade natural de trilhar, 
utilizando o odor especifi co de cada individuo 
a ser localizado. Na atividade deste fi nal de 
semana, os cães puderam fazer diversos tipos 
de exercícios e simulações.

O Ministério da Infraestrutura lançou, nesta 
segunda-feira (18), em São Paulo, durante 
cerimônia de abertura do Salão Duas Rodas, 
a nova Carteira Digital de Trânsito (CDT), 
um aplicativo que passa a apresentar novas 
funcionalidades, além de incluir a versão digital 
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do 
documento veicular. O aplicativo, desenvolvido 
pelo Serpro, está disponível gratuitamente 
nas lojas Google Play e na App Store. Por 
meio desse aplicativo, os motoristas poderão 
receber avisos de vencimento da validade da 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), consultar 
infrações e ser avisado sobre recalls. Segundo o 
Secretário Nacional de Transportes Terrestres, 
Marcello Costa, esta é a “terceira evolução” do 
aplicativo, já que, em outubro de 2017 a CNH já 
havia se tornado digital e, em agosto de 2018, 
o documento do veículo também passou a se 
tornar digital. Todos os motoristas brasileiros 
que possuem CNH emitida após maio de 2017 
poderão utilizar a versão digital do documento já 
que, a partir desta data, a carteira de motorista 
passou a incluir o QRCode.

ANOTE

Assim pessoas te seguirão, seus 
feitos serão notórios e você estará 
no seleto grupo de pessoas

Todos os dias quando nós acorda-
mos, somos lançados à sorte de uma 
decisão. Essa decisão diária pode 
determinar a mudança de vida. Seu 
destino, seus caminhos, seus sonhos 
e a sua aprendizagem estão nessa de-
cisão.

E o mais bacana, é que em uma 
simples decisão podemos mudar 
todo o nosso UNIVERSO. Por que 
nessa hora fi camos entre: A ZONA 
DE CONFORTO e a MUDANÇA. E 
o mais engraçado quando estamos 

entre esses dois fatores, estamos em 
um lugar tão delicado, tão obscuro e 
tão espetacular. É a partir desse mo-
mento que vamos escrever a nossa 
nova história.

Então, se fi carmos na aconche-
gante, confortável e leve ZONA DE 
CONFORTO. Estaremos fadados a 
nos satisfazer com o que a vida nos 

dará. Uma talvez estabilidade, uma 
vida plana e morna. Pois não terá 
grandes sucessos. Será simples, as 
vezes com difi culdades, mas depen-
dendo da pessoa será tranquila.

Agora se você escolher a aventu-
reira MUDANÇA, você terá que ser 
de fi bra. Desbravar lugares às vezes 
muito desconhecido e muitas noites 
você irá chorar, temer e pensar em 
desistir. Além, de que, as pessoas 
próximas de você vão te desanimar 
e falar para você desistir dessa lou-
cura.

Mas se você é um desses que pre-
ferem a mudança, você é movido por 
uma paixão ardente em empreender. 
Que te fortalece, todos os dias, que 
te move feito furacão e não deixa a 
inércia da vida te consumir. Todos 
os dias com o largo sorriso no rosto 
e o brilho nos olhos e muita energia 
para continuar. Não importa o ho-
rário que irá trabalhar, não importa 
os dias da semana que irá trabalhar, 
só importa o resultado. Os objetivos 
sendo alcançados e o empreendi-
mento pegando formato.

E depois de muito tempo, suor, 
lagrima e sangue derramado. As 
pessoas que duvidavam de você irão 
começar a te admirar. Quando os 
frutos começarem a fazer barulho, 
falarão de sorte. Assim pessoas te 
seguirão, seus feitos serão notórios e 
você estará no seleto grupo de pesso-
as que vieram no mundo e fi zeram a 
diferença.

A propósito, quando você acor-
dou hoje de manhã, que lado você 
escolheu?

Boa Sorte!

O poder da 
escolha

PONTO
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Empresário e palestrante, sócio da 
agência Kamguru e Lima & Sousa 
Contabilidade, Master Practitioner 
em PNL - Certifi cado pela The 
Society of NLP™/WhatsApp - 
96323-2362

VITINHO KAMGURUVENDA VENDA VENDA

CASA TERRREA (TRAV. 
TIMÓTEO PENTEADO) – 

R$ 290.000 (VAGA) 
– REF 02 - 2 - DORMTS, 

SALA 2 AMBS, COZ, 
QUINTAL, 2 VAGAS.AC/ 

FINANC/FGTS

LOCAÇÃO
APTO – BOSQUE 

VENTURA – R$ 370.000 
(VAGO) – REF 01

2 – DORMTS 1 SUITE, 
SALA 2 AMBS, COZ, 
SACADA GURMET, 1 

VAGA.AC/FINANC/FGTS

APTO – VILA MILTON – 

R$ 185.000 - (VAGO) – 

REF 02

2 - DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, MOBILIADO

AC/ FINANC/FGTS

APTO – PROX CARREFU-
OR – R$ 175.000 (VAGO) 

– REF 01
2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COM 
ELEVADOR

AC/ FINAC/FGTS

APTO – COND FLEX – 
(R$320.000) – REF 01

2 DORMTS, SALA 2 AMBS 
COM SACADA, 1 VAGA - 

RICO EM ARAMRIOS 
PLANEJADOS

AC/FINANC/FGTS

APTO – GOPOUVA 
– R$ 275.000 – REF 12
3 – DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 2 WC, 

ELEVADOR AREA DE 
LAZER

AC/ FINANC/FGTS

APTO – JARDIM 
ADRIANA – R$ 195.000 
(MOBILIADO) – REF 12
2 – DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 1 VAGA, 

AREA DE LAZER
AC/ FINANC/FGTS

APTO – TRAV. TIMOTEO 
PENTEADO – ( PICANÇO) 

– R$ 175.000 – REF 04
1 DORM, SLA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAG.
ARMARIOS PALNEJADOS

AC/FINS/FGTS

APTO – TRAV AL YAYA – 
R$ 215.000 –REF 04

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COM SACADA, COZ, 1 

VAGA
COM PLANEJADOS.

AC/FINANC/FGTS

CASA CONTINENTAL III 

– R$ 600.00

1 DORM, SALA, COZ

APTO – PICANÇO – 

R$ 1.100

2 DORMTS, SALA, COZ, 1 

VAGA, COM PLANEJADOS

SALÃO COMERCIAL – 
RUA NOSSA SENHORA 
MÃE DOS HOMENS –  

COM 260.MTS
COM MEZANINO, 6 

VAGAS, 
VALOR R$ 5.000.00

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

Av.Otávio Braga de Mesquita, 731 - Vila Fátima
CONSULTE O NOSSO SITE WWW.ATTUSIMOVEIS.COM.BR

VENDA E LOCAÇÃO WHATSAPP
FONE: 2279-3327 94783-1669

LOCAÇÃO VENDE

VENDE

VENDE VENDE

LOCAÇÃO

KITNETS TERRENOS

IMÓVEIS PARA TROCA
Tenho vários imóveis para 
trocas: Terrenos/Casas/So-
brados/Aptos/Chácaras e 
Imóveis na praia REF:02.

ALUGA-SE KITNETS 
De 22 à 44 m² novas no 

Jd São Paulo, Água, 
internet incluso no 

condomínio REF ATTUS

SOBRADO VILA UNIÃO
Com 3 moradias, 4 dorms, 3 
salas, 3 coz, 3 banheiros, A. 

serviço, quintal, garagem, água, 
luz, asfalto, ótima localização 

R$140.000 ref 02    

SOBRADO COND ECO PARK 
ARUJA

6 dorms, A/C imóvel- valor R$ 
2.000.000,00 REF DANIEL

SOBRADO SANTA CLARA
3Dorms c/suíte máster, sala 2 

ambiente, 2 vagas, Doc.Ok 
R$550.000 Ref Daniel

SOBRADOS

CASAS

CASAS

CASA TERREA VILA FATIMA
3 Dorm, sala, coz, A. Serviço, 2 

banheiros, garagem, Edicula 
R$280.000  REF 02

CASA VILA RIO
5x25 2 dorms, sala, coz, 2 
WCS, A. serviço, quintal, 

garagem R$130.000 ref 02

2 CASAS JD CARMELA
Terreno 5x25 2 vagas 

R$150.000 A/C Carro REF Daniel

APTO VILA FATIMA
Reformado, 2 dorms, sala, coz, 
WC, A. serviço, Garagem, lazer 
completo R$190.000 REF 02

APTO AV GUARULHOS
47M² 2 quartos, sala, cozinha, 

banheiro e lavanderia OBS: 
cozinha e quarto do casal 

moveis planejados R$245.000 
REF 03

APTO BOM CLIMA
2 Dorms,sala,cozinha, wc, 1 
vaga de garagem R$ 185.000 

REF: 20.

APTO MACEDO
Próximo a Av Tiradentes, 2 

dorm sendo 1 suite, 2 banheiros 
R$300.000 ref 03

APTO VILA AUGUSTA
2 dorms, sala, coz, 68m² com 

uma vaga de garagem, escritura 
registrada, ac financiamento

R$230.000 REF 20 

APTO PONTE GRANDE
3 dorms (1suite), sala, coz, 

sacada, lazer completo 
R$330.000,00 REF 20

APTO COND ESSENCE
3 dorms, 2 vagas R$550.000,00 

A/C Prop REF DANIEL

APTO VILA FATIMA
2 dorms, R$195.000,00 A/C 
Financiamento REF DANIEL

APARTAMENTOS

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

TERRENOS

INDUSTRIAIS

APARTAMENTOS
GALPÃO BONSUCESSO

TERRENO 2.250M² A/C 1.200 
M²R$2.500.000,00 REF DANIEL

GALPÃO COM RENDA 
4.000 M² terreno, 4.300 M² de 
AC Consulte-nos REF: DANIEL

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

TERRENO RESIDENCIAL BAMBI
Com construção em andamento 

R$70.000 ref 02

TERRENO PROX SHOPPING 
MAIA

264 m²  R$350.000,00   REF 
DANIEL

CHACARA MAIRIPORÃ OTIMA 
LOCALIZAÇÃO PROX A 

GUARULHOS
2000 m² Casa com 3 dorms, 
água, luz, tel, poço artesiano 
nascente, lago nos fundos 

R$120.000 REF 02

SALÃO COMERCIAL 200m²
Em avenida centro comercial R$ 

3.500 REF 02

GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C R$5.000 

REF :DANIEL

CASA JD ADRIANA
7 casas no quintal tudo 

individual R$350.000,00 REF 20

CASA JD. NORMANDIA
Terreno 10x25 com 03 casas no 
quintal tudo separado, entrada 
individual R$250.000 REF 20.

IMÓVEIS PARA RENDA APTO VILA FATIMA 
2 dorms, sala, coz, a. serviço, 
WC, garagem, lazer completo 

R$900+ cond REF 02

APTO PROX SONDA VILA RIO
2 dorms, sala, cozinha, WC, 

Lav. R$830,00 incluso 
condomínio REF 20

APTO BOM CLIMA
3 dorms (1 suite), sacada, coz, 

sala, WC, lazer completo 
R$1.350,0 REF 20

CASA VILA FLORIDA
3 Comodos. Otimo p/ casal 

R$700,00 REF 20

APTO VILA RIO
5 minutos do shop maia 3 
domrs ( 1suite), sacada, 1 
banheiro, 1 vaga (aceita 

financiamento) R$295.000 
REF 20

APTO A 300 METROS DO 
SHOPPING MAIA

2 dorms, sacada, 1 vaga 
R$195.000 ref 20

APTO BONSUCESSO
2 dorms, 1 vaga R$30.000 + 

parcelas Ac. Carro REF DANIEL

APTO BOM CLIMA
3 Dorms (Suite),sala,coz, 

wc,sacada,+VAGA R$250.000 
REF:20 

TERRENO PARA CHACARA
Morro grande, 25.000 m², 
cercada, limpa, luz, ótimo 
acesso a 300 m do asfalto 
R$350.000 aceita carros e 

imóvel de menor valor REF 02

CASA PRAIA CARAGUÁ
Porto novo 10x25 3 dorms 

(1suite), sala, coz, 2 banheiros, 
a. serviço, quintal, varanda, 

garagem, 4 vagas a 100 m² da 
praia R$250.000 aceita carro 
bom e terreno com parte em 

pagamento REF 02
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EDP orienta sobre cuidados durante obras e reformas

DA REDAÇÃO - Com o final do 
ano chegando, muitas famí-
lias aproveitam a primeira 
parcela do 13º salário para 
reformar seus imóveis ou rea-
lizar pequenas obras. Visando 
conscientizar a população e 
os profissionais da constru-
ção civil sobre os riscos com a 
rede de energia, a EDP, distri-
buidora de energia elétrica de 
Guarulhos, Alto Tietê, Vale do 
Paraíba e Litoral Norte de São 

Paulo, faz um alerta sobre os 
cuidados necessários para evi-
tar acidentes.

Segundo a Associação Bra-
sileira de Distribuidores de 
Energia Elétrica (Abradee), em 
2018, a construção civil ou ma-
nutenção predial registrou o 
maior índice de acidentes com 
energia elétrica no país, com 
89 casos fatais.

Uma das ocorrências mais 
perigosas e comuns durante 

FOTO: DIVULGAÇÃO

as reformas é quando encosta-
-se ferragens ou ferramentas 
na rede de energia, principal-
mente se o profissional está 
em andaimes ou trabalhando 
nos andares superiores dos 
imóveis. Encostar na fiação, 
seja diretamente ou por meio 
de objetos, pode causar aciden-
tes graves, como queimaduras 
e até mortes.

É fundamental avaliar 
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Vigência do desafio: de 21/10 a 21/11/2019. Para mais informações, 
consulte o regulamento no site www.cinemark.com.br/desafiosw

 www.cinemark.com.br/desafiosw

1170779_Cinemark_Promo_Star_Wars_Jn_Folha_Metropolitana_120x140mm.indd   1 13/11/2019   09:52

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN
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Veja os principais motivos de acidentes
• Encostar materiais de construção ou ferramentas na rede elétrica.
• Construir próximo à rede, deixando o telhado sem a distância segura para os profissionais 

fazerem a manutenção.
• Colocar andaimes perto da fiação.
• Fazer ligações clandestinas ao construir ou ampliar imóveis.
• Usar máquinas de grande porte, como tratores e retroescavadeiras, nos arredores da rede.
• Instalar antenas no mesmo lado onde está a rede de energia.
• Se apoiar nos fios ou na parte superior de postes.
• Não tomar os devidos cuidados com a altura, para evitar quedas.
• Utilizar fios desencapados ou danificados nas instalações elétricas internas, causando ris-

co de incêndios e aumento do consumo de energia.
• Manter-se distraído durante a execução de serviços próximos à rede elétrica.

antecipadamente a distância 
entre o local de trabalho e os 
fios de energia. “Fazer servi-
ços próximos à rede elétrica 
merece toda atenção, análise 
de riscos e execução por pes-
soas capacitadas. Uma sim-
ples manutenção no telhado 
ou pintura da fachada, se não 
realizada com segurança, 
pode gerar um acidente gra-
ve ou até fatal”, alerta Marcio 

Jardim, gestor executivo de 
operação da EDP.

Na hora de contratar um 
serviço para obra próxima à 
rede elétrica, busque profis-
sionais (pedreiros, técnicos, 
pintores, etc.) qualificados e 
familiarizados com as regras 
de segurança, que utilizem os 
equipamentos de proteção in-
dividual, fundamental para as 
atividades.
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ÁRIES: Pode vir a se mostrar um pouco mais intransigen-
te ao que ocorrerá durante parte do seu dia, mas controle 
mais os seus raciocínios. 

TOURO: Sentirá um pouco mais de vontade de estar 
acompanhado das coisas que lhe tragam boas lembran-
ças para a sua vida. 

GÊMEOS: Conseguirá encontrar pontos em comum com 
tudo aquilo que vem fazendo você seguir em frente com 
sucesso.

CÂNCER: As coisas boas poderão vir a ocorrer em gran-
de escala na sua vida devido a movimentações positivas 
em sua constelação. 

LEÃO: Muita energia irá pular de dentro para fora com 
o intuito de mudar a sua condição para uma posição 
melhor. 

VIRGEM: Necessitará se libertar de alguns vícios de 
comportamento para poder ir além das questões mais 
óbvias. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 62

OCD
RAIZFORTE
DUNCANAP
EFTATU
MEROANAT

SEXAGESIMA
PERICED
RASOOSSO

BOATORAF
GREPRISE
REUTEC

AD
DESTRANQUE

SEUNTDR
ESTRATEGIA

OACESRL

Lema da
Bandeira
brasileira

Tempero
verde da
culinária
japonesa
Zélia (?), 

cantora de
"Catedral"

(MPB)

Apelido
de Anakin
Skywalker

(Cin.)
A mais

lacônica 
das

respostas

Forma de
se referir
ao antigo

amor

Outra de-
signação
do bicho-

papão
Peixe

marinho
vulnerável

à pesca

(?)
Granado,
piloto da
Moto 2

Entra e
(?): fluxo
contínuo 

de pessoas
Estrutura
da qual 
se retira 
o tutano

Agitar 
fortemente

O acusado,
em um

processo
judicial

Nova
exibição
de um

programa
Liberação
do que es-
tava preso

(p. ext.)

"Abre-(?),
Sésamo!",
frase de
Ali Babá

Programa
usado por
arquitetos
(Inform.)

(?) Madru-
ga, perso-
nagem de
"Chaves" 

Antonio
Candido,
crítico

literário

Fazer uma
(?): discu-
tir a rela-
ção (pop.)

Habilidade
do exímio
jogador

de cartas

Texto
produzido
pelo dou-
torando

Motivo do
êxodo

rural no
Nordeste

Barco, 
em inglês

Que faz
escolha
Nesta

ocasião

Anatomia
(abrev.)

(?)-bola,
mascote
da Copa
de 2014

(fut.)

Serviço básico de ins-
tituição bancária (pl.)

Zeca Camargo,
apresentador de TV

Ditongo 
de "pauta"
(Gram.)

Investimento em (?),
objetivo
do PAC
(Econ.)

Pouco
profundo

"Sermão da
(?)", obra 
de Antônio

Vieira

Cada um dos 513
políticos da Câmara

Baixa "Palcos"
das lutas de judô

3/cad. 4/boat — eric. 6/duncan. 10/destranque — sexagésima.

LIBRA: Deixe claro para todos do que é capaz de realizar, 
sem dúvida irá facilitar muito para você nesta sua jornada 
em busca de evolução. 

ESCORPIÃO: Muitas coisas irão fi car alheias às condutas 
pelas quais você tem lutado para manter de forma 
objetiva. 

SAGITÁRIO: Continue acreditando naquilo que alimenta 
em você força de vontade para seguir em frente. Elimine 
os pensamentos que minem a sua força.

CAPRICÓRNIO: Os teus ganhos se mostrarão divergente 
com tudo o que pensava ser coerente em relação a sua 
vida social. 

AQUÁRIO: Sem vir a precisar muito de outros indivíduos, 
irá demonstrar que se trata de uma pessoa com muitos 
recursos. 

PEIXES: As suas probabilidades de vitória em um 
intento voltado para o crescimento pessoal estarão bem 
fortalecidas. 

HORÓSCOPO

MAYARA NASCIMENTO - O ra-
pper Rashid realiza dois 
shows no Sesc Guarulhos, 
na quarta-feira (20) às 18h e 
na quinta-feira (21) às 20h, 
trazendo músicas do seu 
novo álbum “Tão Real”. No 
show não vão faltar as músi-
cas “Bilhete 2.0”, “Que assim 
seja” e “Sem sorte”.

Os ingressos custam R$ 
9 para quem tem credencial 
plena, R$ 15 a meia entrada e 
R$ 30 a inteira. Cada pessoa 
pode comprar dois ingressos, 
tanto na bilheteria do Sesc 
quanto no site da instituição.

No sábado (23) também 
tem música com a atriz, 
escritora e cantora Bruna 
Caram. A artista traz o re-
pertório de seu novo traba-
lho “Alívio” além de outros 
sucessos de sua carreira. O 
show começa às 20h e custa 
a partir de R$ 9.

A programação não para 
por aí. A Cia Tribo realiza na 
quarta-feira (20) o espetáculo 
de dança Oná Alafi aá, trazen-
do a herança da cultura afri-
cana. O espetáculo é gratuito 
e começa às 16h30.

Na sexta-feira (22) o Sesc 
recebe o espetáculo Meia-
-Meia, um monólogo inspi-
rado no romance “O Anão”, 

Rapper Rashid se apresenta no Sesc Guarulhos

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 escritor sueco Pär La-
gerkvist. A atração tem iní-
cio às 13h30 com ingressos 
a partir de R$ 6.

Já no sábado (23), a Cia 
Druw apresenta Poetas da 
Cor às 12h, uma performan-
ce que traz a mistura das 
cores. A apresentação custa 
a partir de R$ 6 e é gratuita 

para crianças até 12 anos. E 
no mesmo dia é possível cur-
tir um cinema dentro do pró-
prio Sesc. O fi lme escolhido 
da semana é UP Altas Aven-
turas, que será exibido no 
teatro da instituição às 14h. 
A atração é gratuita, com re-
tirada de ingressos com 30 
minutos antes da exibição.

FOTO: KLEBER OLIVEIRA

Serviço:
Endereço: rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200 – Jardim 
Flor do Campo
Horário de funcionamento: de terça-feira a sexta-feira, das 
9h às 21h30. Sábados, das 9h às 20h e domingos e feria-
dos, das 9h às 18h.
Site: www.sescsp.org.br/guarulhos



SERVIÇOS

VEÍCULOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

IMÓVEIS

Vende-se

Sítio e Chácaras

Aluga-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

Esoterismo

Autos

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se

Serviços

APTO. COCAIA LINDO !
1 dorm,+ deps. R$ 900,00  
Incluso cond., (Fotos) F.:  
94786-3131
CÔMODO COZINHA
Centro c/wc.,R$  500.00. 
p/1 pessoa só,   Já incluso 
água e  luz  99649-0595

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

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

REGULARIZE SEU 
IMÓVEL 

e obtenha uma 
valorização de até 35%

11 98857-5336

MECÂNICO E ½ OFICIAL
Vendedor de ar 
condicionado c/ exp. enviar 
cv.  rfoparticular@gmail.
com F.:  2822-0693
PROFº E ESTÁGIARIO 
ED. FÍSICA
p/ Academia, enviar CV. p/ 
wervesonbrito@bol.com.br
MOÇAS MAIORES
P/ Casa Privê  ou noite. F.: 
(11) 9090 940360809. Zona 
Sul SP.

SPIN LTZ 2013
7 lugares  Completa , top 
de linha  R$ 41.900,00 - F.:  
94805 -7644
DUSTER 2015
fl ex, automática, único 
dono, 37.500,00.F.:  99968-
7303,ou 97959-4649.
FOX 1.0
4 portas - completo (-) ar. 
2014. Único dono...  abaixo 
tabela: 27.500,00. F.: 
97532-0967

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

LIMPE SEU 
NOME

 (11) 96410-1851

FORTES RITUAIS
Seu Amor na palma da 
mão, Pg. após resultado, 
trab. honesto, gar.F.: (11) 
95969-0925 WHATS

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
STA. MENA MOLEZA !!!
10x25 Casa Terrea c/ 4 
dorms. ste. + deps., Acabto. 
em madeira, salão festa + 4 
vagas Resid. ou Coml. R$ 
470 Mil.est. prop. F.: 2382-
8300 Dir. p.p.
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INAUGURAÇÃO 
dia 19/11/19 a 

partir das 22hrs. 
Você é nosso 
Convidado. 

Rua Mazagão, 
262 Cid. Jardim 
Cumbica. 
F.: (11) 2536-4051 
/ Gerente Bola 
(11) 98398-4900

AGRADECEMOS 
A PREFERÊNCIA

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
SOBRADOS NOVOS
Próx. Extra. Faria Lima 3 
dorms., ste., copa coz., 
fi no acabto. sac., quintal + 
3 vagas R$ 465 Mil, Est. 
Imóvel (-), FGTS. Banco, 
auto.  F.: 2382-8300
LINDO APTO. VAGO !!!
Bom Clima 62Mts², 2 
dorms.+ deps., wc., box., 
elevs ., gar., sac., acabto. 
de 1º. Ótimo Local R$ 
198 Mil Facilito Pgto. F.: 
2382-8300
ALPES  GUARAREMA 
1050MTS²
Cond. Fechado Alto 
Padrão, Quitado , Doc. Ok., 
R$ 295 Mil. Urgente. est. 
prop. F.: 2382-8300
IMOVEIS P/RENDA
V. Florida  5 casas + Salão 
Coml., R$ 400mil,  Jd 
Adriana c/3 casas  280mil - 
doc ok.  94786-3131
VENDE-SE
Terreno c/ 2 Casas  Vila 
Mazzei. SP.  Dir. c/ própr. 
F.: 98825-4500

REGULARIZE
seu imóvel e obtenha uma 
valorização de até 35% 
98857-5336
VENDO ESCOLA
De Cursos 
Profi ssionalizantes em 
pleno Funcionamento, 
Excel. Oportunidade.(11) 9 
3204-9726.
AGENTE DE PRODUÇÃO
p/trabalhar em casa ambos 
os sexos,  s/experiência, 
acima 18 a, p/todas as 
idades, basta ter 2h livres 
p/dia ou fi nais de semana 
of. todo treinamento 
necessário,  + aj. de custos 
R$  2.750,00, prêmios por 
produtividade sem  sorteio. 
Vagas p/todo estado.F:(11) 
3230-1136 ligue sem 
compromisso.

BELLA 18A. INICIANTE
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
TALITA SAFADA
Oral s/ capa, anal, bj grego, 
fi nal. Na boca Completinha. 
F.: 2407-8772
ALICE NAMORADINHA
alicenamoradinha.blogspot.
com  .  F.:(11) 96410-9067

CORSA CLASSIC LS 1.0 
2012
Completo ,Revisado, 
abaixo da tabela.  R$ 16 
mil . F.:  2088-4733/ 94772-
7460 c/ Bahia

APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ 
escritura 135 Mil, particular. 
F.: 97959-4649
TERRENO JD. PRES. 
DUTRA
Ot. Local c cômodo 
fundos.,110.mil a 
vista,escritura ok. F.: 4804-
6663 ou 98204-3992
PASSO PONTO
Jd.Presidente Dutra - 
Imobiliária há 10 anos 
no local c/ escritório 
montado.3 salas térreas ou 
para  outros segmentos.F.:  
94977-8730
VD. APTO. VILA 
AUGUSTA
Oportunidade 2 dorms. c / 
Cozinha planejada  Valor 
210mil.  Ac fi nanc.F.: 
98121-5581 whats.

LINDO APTO.
Jd.Presid. Dutra,  2  
cômodos. R$600,00. F.: 
4804-6663
APTO.
Alugo Quarto p/ moças 
q trabalha/estuda. Bem 
localizado. Tratar. F.:  
96471-4430

Terça-feira e quarta-feira, 19 e 20 de novembro de 2019

Prefeitura conclui 
pavimentação de rua 
no Jardim Monte Alegre

DA REDAÇÃO - A prefeitura con-
cluiu na última quarta-feira 
(13) a pavimentação da rua 
Cruz das Graças, no Jardim 
Monte Alegre. O trabalho foi 
executado pela Secretaria de 
Serviços Públicos (Departa-
mento de Manutenção e Con-
servação) através do sistema 
Mãos à Obra. Anteriormente 
à colocação de 250m2 de piso 
intertravado, a via foi prepa-
rada com implantação de 
rede de drenagem de águas 
pluviais com oito bocas de 
lobo e três poços de visita e 
instalação de 100 metros de 
guias e sarjetas. 

O prefeito Guti acompa-
nhou e a entrega da obra 
junto ao secretário-adjunto 
de Serviços Públicos, Paulo 
Roberto de Araújo Santos. A 
Prefeitura vem trabalhando 
em uma força-tarefa para le-

var pavimentação a cada vez 
mais vias da cidade, explicou 
Guti: “O Mãos à Obra não 
para. Estamos trabalhando 
para melhorar a realidade de 
muitas pessoas. Neste siste-
ma, já entregamos cerca de 
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60 ruas pavimentadas à po-
pulação da cidade. Em alguns 
bairros, como Bonsucesso, 
por exemplo, o Mãos à Obra 
conta apoio da Secretaria de 
Obras e da Proguaru para re-
alizar as pavimentações.

Ilumina Guarulhos benefi cia 
população do Jardim Vermelhão
DA REDAÇÃO - O programa Ilu-
mina Guarulhos da prefeitu-
ra ultrapassa a marca de 2,7 
mil novos pontos instalados 
na cidade. Os benefícios não 
param e as equipes do De-
partamento de Iluminação 
Pública (DIP) também não. 
Os trabalhos agora estão con-
centrados na instalação de 
25 novos pontos e moderni-
zação de outras 15 luminá-
rias no Jardim Vermelhão. A 
implantação começou nesta 
quinta-feira (14) e a previsão 
é que na próxima terça-feira 
(19) o novo sistema esteja em 
operação.

Ao todo serão benefi cia-
das dez vias: as ruas Alaba-
ma, Euclides Fiorentino, Per-
nambuco, Central, Barroso e 
da Pátria, as vielas São Fran-
cisco, da Paz e da Glória, além 
da travessa da rua Central. O 
programa Ilumina Guaru-
lhos já benefi ciou milhares 
de pessoas de diferentes bair-
ros, levando iluminação pú-

blica para vias do Jardim das 
Olivas, Jardim das Nações, 
Jardim Marilena, Vila Fáti-
ma, Pimentas, Jardim Presi-
dente Dutra, Taboão, Jardim 
Cumbica, Parque Mikail, Jar-
dim São João e Jardim Ponte 
Alta, entre outros. São mais 
de 87 novos quilômetros de 
vias iluminadas. Isso sem 
falar nas 644 novas luminá-
rias decorativas de LED em 
praças, parques e quadras e 
ainda outras 1.150 luminá-
rias de LED em vielas.
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