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Não vejo isso como retaliação, espero que Trump tenha 
entendimento e que não nos penalize. Tenho quase certeza 
de que ele vai nos atender”, Jair Bolsonaro, presidenteBovespa
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Menos de 3% dos médicos aderem à 
paralisação convocada por sindicato
Guarulhos conta com 810 profi ssionais contratados por administração direta, além de outros cerca de mil contratados pelas instituições parceiras, 
mas apenas 50 aderiram à greve de ontem; prefeitura e sindicato participam hoje de audiência de conciliação no Tribunal de Justiça Pág. 4
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Virada Inclusiva leva 
atividades culturais a 

pessoas com defi ciência

Aniversário de 
Guarulhos terá show 
do CPM 22 no Sesc
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o jornal de Guarulhos

Bolsonaro diz que não vê taxação do aço pelos 
Estados Unidos como retaliação
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Mais de 50 ocorrências de furto são registradas 
nas escolas estaduais do município
Pág. 4

Latam lança stopover 
com até três dias de 
parada em Cumbica
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A Secretaria de Comunica-
ções da Câmara divulgou que, 
fi nalmente, vai sair a reforma 
do prédio da antiga fábrica 
de Tapetes Lourdes, na Vila 
Augusta, para abrigar as suas 
instalações. Com isso fugirá do 
aluguel pago ao proprietário 
do antigo Cine Star e do pré-
dio ao lado que chega a quase 
quatrocentos mil reais por mês.

Foi feita uma concorrên-
cia pública sendo vencedora 
a empresa VPP Engenharia. 
Custo da obra: 12 milhões de 
reais. Há um prazo de cinco 
dias, a contar da sexta-feira 
passada, para a homologa-
ção da concorrência. Com a 
publicação no diário ofi cial a 
empresa terá mais quinze dias 
pra começar a obra.

Mais uma etapa da novela 
que tem mais de dez anos. Um 
festival de promessas que se 
realimenta todo início de man-
dato no Legislativo.

O atual presidente, pro-
fessor Jesus, assumiu há exa-
tamente um ano dizendo que 
a nova sede estaria pronta 
ainda neste 2019. O ano ter-
mina e ele não se constrange 
em anunciar que, agora, foi 
feita a licitação para esco-
lher a empresa da reforma. 
Uma reforma que vai demo-
rar pelo menos mais um ano 
como sua própria assessoria 
anunciou. A entrega da nova 
Câmara seria agora. Mas, no 
lugar da obra pronta, Jesus 
anuncia solenemente que ela, 
enfi m, será iniciada. Deu pra 
entender?

A promessa não cumprida 
não é só dele. O antecessor, 

Eduardo Soltur, havia anun-
ciado a inauguração ainda no 
mandato passado que termi-
nou em 31 de dezembro de 
2018. Foi escolhida até uma 
data para a inauguração: 8 de 
dezembro daquele ano, ani-
versário da cidade. O mandato 
terminou. E nada.

O prédio da Tapetes Lour-
des custou uma grana. E sua 
utilização economizaria tam-
bém uma bela soma, todos os 
meses.

Mas, agora vai. Jesus ga-
rante.

 
Carta de Gleisi
Leitor lá de Guararapes, 

cidade que aniversaria tam-
bém no 8 de dezembro, me 
manda um recado, dizendo 
que o PT sofre da “síndrome 
do escorpião”.

O comentário foi provoca-
do pela coluna que falava do 
dilema da sigla, aqui em Gua-
rulhos, na escolha do candi-
dato na eleição de prefeito do 
ano que vem. Segundo meu 
leitor, “O escorpião mata e 
morre junto. É a natureza dele”.

Explicando: anunciou-se 
uma prévia no feriado do dia 8 
para escolher entre Elói Pietá e 
Alencar Santana. O moderado 
e o radical. Um com chances, o 
outro não. E o leitor acha que o 
PT de Guarulhos vai radicalizar.

O pessoal de cima, no en-
tanto, quer evitar a síndrome 
do escorpião. E quer unidade, 
segundo carta da presidente 
nacional do partido, Gleisi Ho-
� mann e do presidente esta-
dual Luiz Marinho.

Está difícil, mas quem sabe?

DIA - O entardecer na região da Ponte Alta com os guarulhenses encerrando mais um dia de trabalho

CAUSOS 
E CAUSAS

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
Contabilista, Advogado, Especialista 

bater a criminalidade, sem qualquer política 
de segurança pública preventiva.

Na verdade o projeto de lei de excludente de 
ilicitude tem como objetivo autorizar as ações 
imaginadas pelo governo federal para repelir 
manifestações de rua, como se pode perceber 
das falas do Deputado Federal Eduardo Bolso-
naro e depois do Ministro Paulo Guedes acerca 
da possibilidade da volta de um “AI-5”, afi rma-
ções que sofreram severas críticas das mais 
diversas autoridades do país, demonstrando 
que apesar do momento político do Brasil ser 
grave, com rompantes de autoritarismos, não 
haverá retrocesso à ordem democrática e não 
se permitirá que a sociedade fi que refém de 
governo algum que desrespeite os mais come-
zinhos princípios da dignidade humana.

Aliás, por respeito à dignidade das famí-
lias enlutadas pela despedida precoce de 
seus fi lhos, jovens de 14 a 23 anos, é que João 
Doria deveria apenas se solidarizar com o so-
frimento alheio, não apenas das famílias, mas 
de toda a comunidade, por isso deveria se 
abster de enaltecer os policiais que atuaram 
na tragédia de Paraisópolis, pois certamente 
não representam o melhor da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, que inegavelmente é 
bem preparada, mas que nesta ocasião atuou 
desastradamente, isso se for verdade a perse-
guição a dois meliantes, até por que disso não 
se tem ainda qualquer prova senão a versão 
dos policiais envolvidos. 

E para o bem da verdade é que tudo deve 
ser apurado com rigor, com todo respeito à 
memória das vítimas e ao direito de familia-
res e daquela a comunidade que clama por 
justiça e pela responsabilização de quem deu 
causa a tamanho sofrimento, que se espera 
não seja apenas para terminar com o baile 
funk, cuja tragédia não se justifi ca sob qual-
quer enfoque que se veja, quanto menos de 
segurança pública.

Ao se referir a morte de nove pessoas no 
último fi nal de semana em razão de uma su-
posta perseguição policial, o Governador do 
Estado de São Paulo afi rmou que: “A letalida-
de não foi provada pela ação da Polícia Mili-
tar, e sim por bandidos que invadiram a área 
onde estava ocorrendo o baile funk”.

Por que parece difícil a João Doria aceitar 
que a ação da Polícia Militar de São Paulo na fa-
vela de Paraisópolis foi um completo desastre? 

Ora, nove mortos, jovens que foram encur-
ralados e massacrados por policiais que não 
pouparam chutes e porradas em quem lhes 
viesse a frente, pouco importando se homens 
ou mulheres, crianças ou adultos, bastando 
que estivessem naquele local, onde o som do 
funk foi substituído pelos disparos das balas 
de borracha e explosões de bombas de gás, 
transformando a festividade da comunidade 
em cenas de terror. 

Os vídeos que circulam pela internet e 
pela mídia demonstram o perigo de conce-
der a imunidade buscada pela GLO (Garantia 
da Lei e da Ordem), projeto de lei defendido 
pelo governo Bolsonaro para excludente de 
ilicitude em operações policiais deste tipo, 
onde os excessos cometidos seriam relati-
vizados sem buscar a verdade dos fatos, o 
que parece preocupante diante do quadro 
de violência que domina a nova política  pú-
blica, cujas gestões dos governos estadual e 
federal pregam a morte como meio de com-

Tragédia em Paraisópolis
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DE OUTRO MUNDOSOBREMESAS
SOBREMESAS
SOBREMESAS

M&M’S
Taça de sorvete

e ganache,
coberta com um

delicioso brigadeiro,
finalizado com

chocolate M&M’s

KINDER BUENO
Taça de pavê com ganache de
chocolate e sorvete, coberta com
um delicioso brigadeiro de
chocolate branco, finalizada
com Kinder Bueno e leite em pó

FERRERO ROCHER
Taça de sorvete com pedaços
de Ferrero Rocher e ganache,
coberta com brigadeiro tradicional,
brigadeiro branco, finalizada
com Raffaello e Ferrero Rocher

$ 45,90

$ 45,90

$ 45,90
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LUCY TAMBORINO - Um total de 
51 ocorrências de furtos em 
escolas estaduais de Guaru-
lhos foi registrado até agosto 
deste ano. Isso significa dizer 
que, em média, seis ocorrên-
cias deste tipo ocorreram por 
mês. Os dados foram obtidos 
pela Folha Metropolitana via 
Lei de Acesso à Informação. 
Os números também apontam 
que em 2018, 85 furtos foram 
realizados. 

A Secretaria de Estado da 
Educação não informou qual 
o prejuízo com tais atos cri-
minosos, a pasta se justificou 
dizendo que os números são 
advindos do Registro de Ocor-
rências Escolares (ROE) e não 
há informações relacionadas a 
estas estimativas. 

Um destes casos ocorreu 
em agosto, quando 27 compu-
tadores foram furtados da sala 
de informática da Escola Esta-
dual Professor Antônio Viana 
de Sousa, no Parque Jurema, re-

gião do Pimentas. O boletim de 
ocorrência também aponta que 
os criminosos entraram de ma-
drugada na instituição e teriam 
arrombado o portão da sala de 
aula, já que estava danificado 
junto com o portão. Ainda em 
setembro, os alunos da Escola 
Estadual Bom Pastor II, Recreio 
São Jorge, ficaram pelo menos 
dois dias sem aula, devido ao 
furto de cabos elétricos.

A Secretaria de Estado da 
Educação afirmou que man-
tém o Programa de Melhora 

da Convivência e Proteção Es-
colar – Conviva SP que prevê, 
entre outras ações, o acompa-
nhamento da segurança das 
Unidades Escolares através de 
ações integradas com a Secre-
taria de Segurança Pública, 
por intermédio do Gabinete 
Integrado de Segurança e Pro-
teção Escolar (GISPEC). A pasta 
também destacou que, aproxi-
madamente, 70% das escolas 
contam com câmeras de vide-
omonitoramento, que inibem 
atos de furtos e roubos.

FOTO: LUCY TAMBORINO

Aplicativo Saúde Guarulhos tira 15 mil 
pessoas das filas de consultas em 40 dias
DA REDAÇÃO - Lançado há 40 
dias, o Aplicativo Saúde Gua-
rulhos, que permite a marca-
ção de consultas médicas nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) pelo celular, já tirou 15 
mil pessoas das filas nas UBS 
para efetuar os agendamentos. 
Nesse período, mais de 32.500 
usuários do SUS na cidade 
baixaram o App e 15.111 con-
sultas foram marcadas sem 
precisar sair de casa.

Hoje disponibilizado nas 
lojas da Google (Play Store), o 
aplicativo também ficará aces-
sível na Apple (App Store). Essa 
tecnologia integra o programa 
de modernização da Saúde de 
Guarulhos, que está em fase de 
implantação e vai abranger 114 
unidades da rede.

Neste primeiro momento, 
o App está liberado na Versão 
3.0 que já permite agendar 
consultas em clínica médica, 
ginecologia, pediatria e com 
o médico de família nas Uni-
dades Básicas de Saúde. Além 
disso, o usuário do SUS Gua-
rulhos também pode fazer 
pelo Aplicativo o cancelamen-
to das consultas marcadas, vi-
sualizar o histórico de agenda-
mentos, avaliar o atendimento 
recebido e ainda receber notifi-
cações e lembretes sobre a data 
agendada na UBS, o que con-
tribuirá para a diminuição dos 
índices de absenteísmo (faltas).

Uma nova versão (4.0) já 
está em construção e, dentre 
outras funcionalidades, pos-
sibilitará a vinculação fami-
liar pelo Aplicativo, ou seja, a 

inclusão de outros membros 
da família, o que atualmente, 
somente pode ser feito de for-
ma presencial na UBS onde a 
pessoa é cadastrada. Guaru-
lhos é a primeira cidade do 
País a oferecer ao cidadão a 
possibilidade de se cadastrar 
pelo próprio App.

Além de benefícios aos 
usuários do SUS, a moderni-
zação da Saúde em Guarulhos 
também traz vantagens para 
o gestor, que terá informações 
para monitoramento em tem-
po real dos hospitais, Unida-
des Básicas de Saúde, serviços 
de pronto-atendimento e espe-
cializados, desde a escala dos 
profissionais até a agenda de 
cada um deles, possibilitando, 
inclusive, saber os exames que 
o usuário realizou e quantas 
vezes ele passou em determi-
nado serviço.

A cada mês, seis ocorrências de furtos 
são registradas nas escolas estaduais 

Apenas 50 médicos aderem a 
paralisação convocada por sindicato

LUCY TAMBORINO - De autoria da prefeitura, dois projetos de leis 
que devem ser deliberados hoje pretendem estabelecer subven-
ções para 2020 a duas unidades de saúde que prestam serviço 
para o munícipio. Um dos textos prevê R$ 30 milhões para As-
sociação Beneficente Jesus, José e Maria e, o outro, R$ 6 milhões 
a Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris.

O repasse anual ao JJM feito pela atual gestão representa um 
aumento de 67%, o que equivale a R$ 12 milhões a mais por ano. 
Ou seja, o repasse anual da subvenção que em 2016 era de R$ 18 
milhões, passou a ser de R$ 30 milhões 

A subvenção servirá para que as unidades possam ter recur-
sos para realizar as metas pactuadas em contrato, sendo que o 
repasse de cada parcela fica condicionado a isto.

Câmara deve deliberar verba ao JJM e Stella Maris

FOTO: MÁRCIO LINO

DA REDAÇÃO - Apenas 50 médi-
cos participaram da paralisa-
ção convocada pelo Sindicato 
dos Médicos de São Paulo (Si-
mesp) ontem. Segundo a Se-
cretaria da Saúde Guarulhos 
conta, atualmente, com 810 
médicos contratados por admi-
nistração direta, além de outros 
cerca de mil contratados pelas 
instituições parceiras. Sendo 
assim, a adesão foi de 6,17% 
considerando somente os mé-

dicos contratados por adminis-
tração direta e 2,76% na análise 
da totalidade dos profissionais 
que atuam na rede municipal 
de saúde. Os pacientes terão as 
consultas remarcadas.

A prefeitura deve participar 
hoje, às 14h, de uma audiên-
cia de conciliação no Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJ-SP) 
com o Simesp. Os profissionais 
reivindicam atender menos 
pacientes por hora. Em nota, a 

administração municipal afir-
mou se manter aberta ao diá-
logo com os médicos, a fim de 
se buscar soluções em comum 
que visem melhorar o atendi-
mento à população.  

Segundo o Simesp, com o 
aplicativo Saúde Guarulhos 
os médicos passaram a aten-
der mais de quatro pacientes 
por hora, pois “também aten-
dem à demanda espontânea 
que chega aos serviços”. Além 
disso, reclamam do déficit de 
profissionais da rede, que tem 
sobrecarregado e prejudicado 
a qualidade do atendimento à 
população. 

De acordo com a prefei-
tura, as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) atendem apenas 
quatro pacientes por hora 
com o agendamento de con-
sultas pelo aplicativo, e não 
realizam atendimento de ur-
gência e emergência.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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DA REDAÇÃO - Com o intuito de 
incentivar a aquisição e o uso do 
Cartão Cidadão, a Guarupass, 
em parceria com a Prefeitura 
de Guarulhos, por intermédio 
da Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU), 
mobiliza equipes de agentes no 
Centro para divulgar e distri-
buir o benefício a partir desta 
terça-feira (3). A utilização des-
se cartão pode representar uma 
economia para o usuário de R$ 
165 durante um mês de uso di-
ário do transporte público.

Para receber o Cartão Ci-
dadão na hora e sem custo, 
será necessário apresentar ao 
agente o RG, CPF e um tele-
fone para contato e cadastro. 
Os dados serão anotados e as 
informações repassadas para a 
Guarupass realizar o cadastro. 
No entanto, não será possível 
realizar a recarga direto com 
os promotores.

Uniformizados com cami-
seta e crachá da empresa, os 
colaboradores também entra-
rão nos ônibus para conversar 
com os passageiros que ainda 
pagam a passagem em dinhei-
ro e oferecer a primeira via do 
cartão. “A ação é a demonstra-
ção do cuidado da Guarupass 
com a população, para que 
todo cliente do transporte cole-
tivo tenha acesso ao benefício 
de forma rápida e acessível”, 

aponta Márcio Pacheco, diretor 
executivo da entidade.

Com duração de nove me-
ses, a ação acontecerá parale-
lamente ao projeto Mobi Cida-
dão, que conta com uma van 
itinerante em pontos estratégi-
cos da cidade para que a popu-
lação adquira a primeira via do 
cartão e recarregue os cartões 
Cidadão, Escolar e Vale-Trans-
porte, exclusivamente por meio 
de cartão de débito. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Prefeitura propõe alíquota zero 
do ISSQN para prestação de 
serviços de transporte coletivo
LUCY TAMBORINO - De 
autoria da prefeitura, 
um projeto de lei (PL) 
pautado para ser de-
liberado na sessão da 
Câmara de hoje propõe 
alíquota zero para o Im-
posto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza 
(ISSQN) sobre o sistema 
do transporte coletivo. 
A iniciativa zera o im-
posto para transporte 
coletivo municipal rodo-
viário, metroviário, fer-
roviário e aquaviário de 
passageiros de natureza 
municipal prestado no 
sistema estrutural, ali-
mentador e seletivo.

A medida é uma es-
tratégia da gestão atu-
al. “A instituição de alí-

quota zero através desta 
proposta equilibrará as 
finanças dos envolvidos 
no sistema do transpor-
te coletivo e será supor-
tada com o incremento 
da receita a ser promo-
vida pela atuação dos 
servidores concursados 
a serem nomeados a ser 
promovida pela atuação 
dos servidores concursa-
dos a serem nomeados”, 
defendeu o prefeito Guti 
em sua justificativa. A 
justificativa da medi-
da também menciona 
a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, que 
estabelece que a tarifa 
para o uso do transpor-
te coletivo não pode ser 
exagerada. 

Campanha vai estimular o uso do Cartão 
Cidadão no transporte público de Guarulhos
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DA REDAÇÃO - A Inspetoria de 
Patrulhamento Ambiental da 
GCM de Guarulhos atendeu 
na última sexta-feira (29), uma 
ocorrência de resgate de pássa-
ros na rua Ouro Fino, em Bon-
sucesso. O atendimento foi re-
alizado após denúncia recebida 
pela Central 153 de que as aves 
eram mantidas em cativeiro.

Diante do fl agrante de cri-
me ambiental, os agentes ado-

taram as providências legais 
junto ao proprietário S. C. P., e 
na averiguação identifi caram 
40 pássaros silvestres de várias 
espécies, sendo um papa-ca-
pim escuro, quatro coleirinhos, 
26 canários da terra (um em 
óbito), um tico- tico, um azu-
lão, um cardeal, um galo-da-
-campina e quatro trinca-ferros 
(pixarros).  Eles estavam sem 
anilhas (anel para identifi cação 

e controle de criadores de aves 
exóticas e silvestres), caracteri-
zando a irregularidade.

No local, também foram 
apreendidas duas máquinas 
tipo caça-níqueis. Diante dis-
so, os agentes conduziram o 
autor ao 7º Distrito Policial, 
onde a autoridade de plantão 
lavrou Boletim de Ocorrência 
com base na Lei 9.605/98, de 
Crimes Ambientais, conforme 
o Artigo 29, “Matar, perseguir, 
caçar, apanhar, utilizar espécies 
da fauna silvestre” e efetuou o 
auto de apreensão das máqui-
nas caça-níqueis, enquadrando 
o delito na Lei 3688/41 de Con-
travenções Penais, Artigo 50, 
“Jogo de Azar”.

Os pássaros foram encami-
nhados para o Centro de Recu-
peração de Animais Silvestres 
– Cras – no Parque Ecológico 
do Tietê, onde receberão aten-
dimento especializado e, pos-
teriormente, serão devolvidos à 
natureza.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: JACKSON ARGOLO/PMG 

Prefeitura inicia pavimentação de mais 
duas ruas através do Mãos à Obra

Pistas de skate são revitalizadas 
com o apoio da iniciativa privada

DA REDAÇÃO - A prefeitura segue 
levando mais qualidade de vida 
aos moradores da cidade atra-
vés da pavimentação de ruas, 
vielas e avenidas. Desta vez, 
os benefi ciados são os residen-
tes nas ruas João da Ponte, na 
Vila São Rafael, e Sérgio Naga-
zi, no Jardim Monte Alegre. O 
trabalho é realizado através do 
projeto Mãos à Obra, no qual a 
comunidade local pode parti-
cipar da fase de assentamento 
dos blocos intertravados.

No primeiro endereço, servi-
dores da Secretaria de Serviços 
Públicos fazem o assentamen-
to de 300m de guias e sarjetas 
para a posterior pavimentação 

DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
recebeu, na última quarta-
-feira (27), representantes da 
empresa Top Brands/Venom, 
no Paço Municipal, para a as-
sinatura do termo de coopera-
ção que visa à conservação e à 
preservação de duas pistas de 
skate pertencentes à Prefeitura 
de Guarulhos, localizadas no 
Bosque Maia e na Vila Galvão.

dos 600m² da via. Já na Sérgio 
Nagazi, que receberá 500m² de 
pavimento, servidores traba-
lham no assentamento de 200 
metros de guias e sarjetas.

Outro endereço onde em 
breve o trabalho de pavimen-
tação será fi nalizado pela pre-
feitura é a viela José Bueno, 
na Ponte Grande. O secretário-
-adjunto de Serviços Públicos, 
Paulo Roberto de Araújo San-
tos, comentou as ações. “A pa-
vimentação traz um impacto 
muito signifi cante na vida das 
pessoas, que, com este benefí-
cio, deixarão para trás as difi -
culdades de residir em uma rua 
de terra”, disse.

Pintura do piso, colocação 
de um novo ponto de ilumina-
ção, melhoria com raspagem 
da curvatura entre as juntas 
de dilatação em alguns tre-
chos são algumas das diversas 
intervenções que serão feitas 
nas pistas. A vigência deste 
termo de cooperação será de 
três anos, podendo ser prorro-
gado por igual período.

GCM resgata 40 pássaros 
silvestres em cativeiro 
no Bonsucesso

CAMPANHA PERMANENTE DE RECADASTRAMENTO

Associado CAPESP, mantenha seu cadastro atualizado. O recadastramento 
e/ou atualização de dados junto a entidade é a unica forma de garantir o 

contato com a entidade e receber todos os nossos informes associativos e 
outros de seu interesse.

Informações pelo telefone: 13 3506 1848 ou 
pelo e-mail: contato@capesp.org

CDHU inaugura espaço Varre Vila no Pimentas 
DA REDAÇÃO - Há um ano 
atuando no bairro Sítio São 
Francisco o projeto Varre 
Vila inaugurou na semana 
passada, o seu Espaço de 
Vivência Ambiental. A ini-
ciativa integra o Projeto de 
Urbanização Pimentas, de-
senvolvido pela Companhia 
de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano (CDHU). 
Com um local fi xo e próprio 
para coleta de resíduos e 
orientação e realização de 
ofi cinas junto à comunida-
de, o Varre Vila amplia sua 
capacidade de atendimento 
à população e de veiculação 
de mensagens sobre o tema 
no bairro. 

O Varre Vila promove 
ações integradas de limpe-
za e conservação das ruas e 
praças entre a comunidade, 
o poder público e as empre-

sas prestadoras de serviços de 
limpeza urbana. O objetivo é 
sensibilizar e conscientizar a 
população em relação ao des-
carte adequado de resíduos e 
à manutenção da limpeza dos 
espaços públicos, com foco na 
reciclagem de lixo e descarte 
consciente de materiais sóli-
dos e orgânicos. 

Antes do lançamento do 
Espaço de Vivência Ambien-
tal, todo o trabalho de reci-
clagem, coleta de lixo e ofi ci-
nas era realizado em espaços 
emprestados, como escolas e 
galpões locais. Agora, os tra-
balhos estarão concentrados 
nesse local específi co, na rua 
Brasil, 9 - Sítio São Francisco. 

“O bairro dos Pimentas se-
gue em expansão residencial 
e comercial, e todo o trabalho 
de urbanização realizado pela 
CDHU nele mudou comple-

tamente a vida das pessoas, 
que investem em suas casas. 
Esses investimentos acabam 
gerando resíduos que vão 
parar em áreas de preserva-
ção, córregos, ruas e terrenos 
vazios. Essa situação muda a 
partir do momento que entra 
em vigor um trabalho per-
manente como o projeto Var-
re Vila, que atua com crian-
ças, adolescentes, adultos e 
profi ssionais de obras”, expli-
ca a gerente de Ação de Re-
cuperação Urbana da CDHU, 
Walkyria Marques de Paula. 

“O Espaço irá fortalecer, 
junto à população, o traba-
lho que já estava sendo re-
alizado com foco em coleta 
consciente de lixo e resgate e 
acondicionamento correto de 
material orgânico e sólido”, 
disse o idealizador do proje-
to, Ionilton Aragão
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DA REDAÇÃO - A Virada Inclu-
siva realizada neste sábado 
(30), em alusão ao “Dia Inter-
nacional da Pessoa com Defi-
ciência” comemorado dia 3 de 
dezembro, recebeu aproxima-
damente 600 pessoas. A ativi-
dade foi realizada pela Prefei-
tura de Guarulhos, por meio 
da Secretaria de Direitos Hu-
manos e da Subsecretaria de 
Acessibilidade e Inclusão para 
promover os direitos culturais 

das pessoas com deficiência, 
movimento contínuo de res-
significação da sociedade e de 
mudança de paradigmas nas 
relações sociais e na interação 
com o meio ambiente.

Os presentes aproveitaram 
a programação bastante diver-
sificada que contou com apre-
sentações de bandas, danças 
adaptadas em vários estilos 
musicais, circuito esportivo 
recreativo, capoeira adaptada, 
dança circular, zumba, fitdan-
ce, passeio de bicicleta adaptada 
com o projeto “Bike sem Fron-
teiras”, atividades de educação 
ambiental (CEA/SM), dominó 
adaptado, participação do ca-
nil da Guarda Civil Municipal 
(GCM) e interação com muitos 
clowns (palhaços) e persona-
gens como Capitão América e 
Joker (Coringa). Complementa-
ram a alegria da criançada pin-
tura facial, bexigas bolhas de 
sabão, pipoca e algodão doce.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

Apagebask-Guarulhos 
conquista título inédito 
no basquete masculino
DA REDAÇÃO - O basquete 
guarulhense está em festa. 
Neste domingo, a equipe 
masculina da Apagebask-
-Guarulhos conquistou o 
título inédito do Campeo-
nato Paulista Sub-12 após 
vencer o São Paulo por 84 a 
74 na cidade de Rio Claro, 
interior do Estado.

Além do título, o time da 
cidade ainda teve dois atle-
tas na seleção do torneio, 
Davi Almeida e Mateus Le-
bron. “Estamos felizes pela 
conquista, que demonstrou 
toda a dedicação dos atletas, 
comissão técnica e pais. Gua-
rulhos no topo do basquete 
estadual é um feito histórico 
para nosso município”, disse 
Vilma Bernardes, diretoria 
da Apagebask-Guarulhos. 
Na disputa do terceiro lugar, 
o Instituto Aspa venceu o 
Clube de Campo de Rio Cla-
ro por 54 a 52. 

Virada Inclusiva leva atividades 
culturais a pessoas com deficiência

GCM de Guarulhos marca presença na 
17ª edição do ‘Dia Feliz’ da FIG-Unimesp
DA REDAÇÃO - Na última sexta-
-feira (29), aconteceu a 17ª 
edição do “Dia Feliz”, no Cam-
pus II do Centro Universitário 
da FIG –Unimesp. O evento 
contou com a participação de 
agentes da Inspetoria de Patru-
lhamento com Cães – Canil da 
GCM de Guarulhos. O tema es-
colhido este ano pela coordena-
dora do curso de direito, Ossa-
na Chememian Tolmajian, foi 
“Era Digital”, tendo em vista a 
necessidade de inclusão digital 
do público-alvo, cerca de duas 
mil crianças carentes com ida-
de entre quatro e 11 anos, que 
foi beneficiado com a ação.

No local, o pastor alemão 
preto Athos, o labrador Jhoe 
e a pastora belga Akira, junta-
mente com seus condutores, 
mostraram um pouco de sua 
experiência no dia a dia da 
corporação. A apresentação foi 
mais uma oportunidade para 
as pessoas conhecerem de per-

to o trabalho do Canil, ocasião 
em que os adestradores mos-
traram como os animais res-
pondem aos comandos e às di-
ferentes abordagens e situações 
com e sem guia. A sexta-feira 
contou ainda com o desenvol-
vimento de atividades lúdicas, 
atrações musicais, leitura, aces-
so à rede mundial de computa-
dores, lanche e almoço, além 
da distribuição de brinquedos.
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A Secretaria de Desenvolvimento e 
Assistência Social publicou na última sexta-
feira (22) edital de chamamento público 
(nº 001/2019 – SDAS) para selecionar 
organizações da sociedade civil, com atuação 
na área socioassistencial, interessadas em 
fazer parceria para repasse de doações do 
Banco de Alimentos do município, feitas por 
estabelecimentos comerciais, industriais 
e através de campanhas específicas. O 
prazo para interessados apresentar a 
documentação é de 45 dias, a partir da 
publicação do edital. 

Na última terça-feira (26), a Guarda Civil 
Municipal (GCM), por meio da Inspetoria 
de Patrulhamento de Área Centro, prestou 
apoio aos servidores da Secretaria de 
Assistência Social durante abordagem na 
rua Stéfano Soncini, no Jardim Bom Clima. 
O Serviço Especializado em Abordagem 
Social solicitou o respaldo da GCM para 
assegurar a segurança e a integridade dos 
agentes durante o atendimento às pessoas 
em situação de rua que estavam ocupando 
calçadas com diversas barracas de lonas 
plásticas e lixo. 

ANOTE

É muito forte e visível a forma que 
eles ACREDITAM no seu projeto, 
mesmo com adversidades

Assistindo ao programa do History 
Channel chamado “Gigantes dos Ali-
mentos”, me despertou um fato curioso. 
Como funciona a cabeça de um empre-
endedor?  Como seu cérebro trabalha 
para alcançar o seu propósito? E procurei 
algumas semelhanças em suas atitudes.

Sabendo que o programa mostra 
grandes ícones do empreendedorismo 
em suas épocas, que criaram organiza-

ções atemporais de fama mundial, pode-
mos perceber muitas semelhanças quan-
do se trata do empreendedor comum.

Algumas características percebi em 
todos, se tornam bem visíveis quando 
suas histórias de vida são contadas. Al-
gumas mais agudas, por inúmeros fato-
res, porém enxerguei essa característica 
em sua essência, que é ACREDITAR que 
o sonho é possível.

É muito forte e visível a forma que 
eles ACREDITAM no seu projeto, mes-
mo com adversidades, fracassos, empe-
cilhos, pessoas próximas dizendo que 
não é possível realizar, mesmo tudo 
indo contra. Eles focam suas forças e 
acreditam, são obstinados no desejo de 
realizar e continuam nessa crença de 
criar algo transformador. Acreditam que 

existe uma formula misteriosa e particu-
lar de concretizar este desejo. E até que 
de repente BOOM... eles conseguem!

Outra característica muito semelhan-
te nestas pessoas é a PERSISTÊNCIA. 
Esta característica complementa a ante-
rior, pois eles não desistem do seu pro-
jeto mesmo quando tudo desfavorece, 
mesmo quando tudo está contra e dando 
errado. Parece não ter saída para o pro-
blema, mas eles estão fi rmes acreditando 
que vão conseguir, mesmo quando todos 
já estão desiludidos, a PERSISTÊNCIA 
prevalece até realmente conseguir desen-
volver o que se propôs. 

Também é notável perceber a VON-
TADE DE MUDAR O MUNDO, pode 
ser o seu mundo (a região onde mora) 
ou o mundo inteiro. A vontade de trans-
formar a vida das pessoas para melhor 
é bastante clara nesses empreendedores. 
E assim o fazem, desde aquele comércio 
que é super conhecido no seu bairro, 
por fazer a diferença naquilo que ele 
se propõe a fazer, até os grandes ícones 
da história do empreendedorismo. Eles 
chegaram para resolver um problema e 
o fi zeram com maestria.

É claro que existam mais caracterís-
ticas em comum entre eles, porém pon-
tuei essas três, para começarmos a ana-
lisar com mais atenção essas histórias 
inspiradoras de empreendedores que 
mesmo com o fracasso iminente não 
desistiram e apostaram tudo em seus 
negócios. E isso é uma característica que 
podemos encontrar também no empre-
endedor de hoje que apesar da adversi-
dade quer ter sucesso em seu projeto. 

Não existe uma fórmula especifi ca 
para ter sucesso, mas se existisse uma 
que pudesse ser citada, seria a de MO-
DELAR. Modelar essas características 
de quem tem sucesso e por em práti-
ca no seu próprio negócio. Então ob-
servando empreendedores de sucesso 
podemos aprender e ter muitas ideias 
e exemplos para gerir nosso negócio e 
chegar em um degrau a mais nessa cor-
rida ao sucesso!

Boa sorte!

Um pouco 
do mindset 
empreendedor

PONTO
DE VISTA

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

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
F.: 2497.1822    2451.0937

Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009
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DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria, o Secretário de 
Turismo, Vinicius Lum-
mertz, e o CEO da Latam 
Airlines Brasil, Jerome Ca-
dier, anunciaram ontem, no 
Palácio dos Bandeirantes, o 
serviço de stopover da com-
panhia aérea nos aeroportos 
de Guarulhos e Congonhas.

“O stopover representa um 
novo passo adiante para a ge-

ração do movimento turístico 
aqui no estado de São Paulo, 
mais especificamente na ca-
pital. O maior portão interna-
cional de entrada do país é o 
Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, sucedido pelo o 
Aeroporto de Viracopos. Ago-
ra, com o stopover, ganha a 
economia paulista com mais 
turismo, mais frequência na 
ocupação de hotéis e serviços 

da capital”, disse o governador.
A partir de meados de 

dezembro, os passageiros da 
empresa que desejarem es-
tender a conexão, na ida ou 
volta de viagens domésticas 
e internacionais, poderão 
ficar na cidade por até três 
dias sem custo adicional.

“Esse é mais um resulta-
do positivo do programa São 
Paulo Pra Todos, que tem en-
tre seus compromissos a pro-
moção do stopover em todo o 
estado. Ao oferecer ao turista 
a chance de fazer uma para-
da, damos a ele tempo para 
conhecer a cidade e até visitar 
outros destinos. Isso pode es-
timular ainda mais o turismo 
paulista, que já cresceu 7,7% 
no primeiro semestre e mais 
de 10% apenas em setembro, 

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Estado anuncia stopover da Latam nos 
aeroportos de Guarulhos e Congonhas

Stopover
Para adquirir o serviço pelo site latam.com, o cliente deve 

selecionar a opção ‘stopover em São Paulo’ na caixa de compra. 
Em seguida, precisa escolher se deseja fazer a parada na ida 
ou na volta, e o tempo de permanência, no campo ‘duração’. A 
partir daí, é só continuar o passo-a-passo para finalizar a com-
pra dos voos. A opção pelo serviço de stopover também estará 
disponível para vendas por meio das agências de viagens e da 
central de vendas da Latam. 

Bombeiros não encontram 
sobreviventes no local de 
queda de avião em SP
DA REDAÇÃO - O Corpo de Bom-
beiros afirmou que as buscas 
permanecem no local da queda 
de um avião de pequeno porte 
em uma na área de mata da 
Estrada Santa Inês na Serra da 
Cantareira, na divisa com Mai-
riporã, na região metropolitana 
de São Paulo. Mas “infelizmen-
te não foram localizados sobre-
viventes, apenas despojos mor-
tais”, informou a corporação, 
que foi acionada após a Aero-
náutica perder o sinal do avião.

Não se sabe quantas pesso-
as estavam na aeronave - um bi-
motor modelo King Air C90GT, 
de matrícula PP-BSS. De acor-
do com informações da Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac), o avião estava com a 
Inspeção Anual de Manutenção 
(IAM) em dia e com o Certifica-
do de Aeronavegabilidade (CA) 
válido. O avião saiu de Jundiaí 
com destino ao aeroporto Cam-
po de Marte. A ocorrência foi 
registrada às 9h22. O motivo da 
queda está sendo investigado.

Vendas do comércio na Black 
Friday crescem 6,4% frente a 2018
DA REDAÇÃO - As vendas do co-
mércio na Black Friday cresce-
ram 6,4% em relação a 2018, de 
acordo com os dados nacionais 
da Boa Vista. A instituição es-
perava avanço de 4,0% e avalia 
que o resultado superou as ex-
pectativas, conforme já havia 
acontecido no ano anterior. Os 
dados consideram as consultas 
do período de 26 a 30 de no-
vembro, comparadas às consul-
tas realizadas entre 20 e 24 do 
mesmo mês de 2018.

A Black Friday também mos-
trou o maior crescimento do 
ano em relação a outras datas 
comemorativas, seguido pelo 
Dia das Crianças, que regis-
trou expansão de 3,1% das 
vendas do comércio.

A Boa Vista destaca que 
os eletrônicos e os eletro-
domésticos, produtos mais 
caros e que dependem mais 
das condições de crédito, es-
tão entre os itens mais ven-
didos na data. 

FOTO: ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

muito acima de toda a econo-
mia do país”, disse Lummertz.

“A parceria com o Gover-
no do Estado de São Paulo 
nos permite colaborar com o 
desenvolvimento do turismo 
de negócios e lazer, conectan-
do São Paulo dentro e fora do 
País. A Latam traz para esse 
projeto um produto potente. 

Nossa malha aérea permite ao 
passageiro usufruir de uma 
ampla conectividade em voos 
internacionais e nacionais. So-
mos a única companhia que 
permite ao passageiro conec-
tar-se, por exemplo, de Bauru 
a Tel Aviv com parada para 
conhecer os vários atrativos da 
capital”, afirmou Cadier. 

Governo de SP e Sabesp 
anunciam R$ 2,5 bilhões para 
obras nos rios Pinheiros e Tietê
DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria e a Sabesp assi-
naram ontem os quatro pri-
meiros contratos com as em-
presas que estão iniciando 
parte dos pacotes de obras 
do Novo Rio Pinheiros, pro-
grama que prevê interven-
ções de saneamento e socio-
ambientais com o objetivo 
de devolver o rio Pinheiros 
limpo à população até 2022.

Na ocasião, Doria e a Sa-
besp também anunciaram 
assinatura dos contratos de 
financiamentos concedidos 
pelo BID (Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento) 
e pelo Banco Mundial para 
obras que vão ampliar os 
serviços de coleta e trata-
mento de esgoto, incluindo 
infraestrutura de saneamen-
to na bacia do Pinheiros. Os 
contratos totalizam US$ 550 

milhões e preveem con-
trapartidas da Sabesp que 
somam US$ 300 milhões, 
elevando para US$ 850 mi-
lhões os investimentos que 
vão garantir mais qualida-
de de vida à população e ao 
meio ambiente. Somados, 
os investimentos chegam 
a R$ 2,568 bilhões em pro-
gramas de infraestrutura e 
saneamento.

“Os investimentos que 
estamos anunciando hoje 
englobam os rios Pinheiros 
e Tietê. Nosso compromisso 
prioritário é despoluir o rio 
Pinheiros e entregá-lo lim-
po à população da cidade 
de São Paulo até dezembro 
de 2022.  O rio Tietê é mais 
complexo, vai levar um pe-
ríodo mais longo para ser 
despoluído, mas o trabalho 
é contínuo”, afirmou Doria.
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ÁRIES: O nosso grande Sol fará uma excelente redução 
no seu stress para que venha a alcançar alguns bons 
resultados neste momento. 

TOURO: Encontrará alguns problemas durante este 
dia mais confuso para você alcançar determinados 
patamares. 

GÊMEOS: Terá muitas brigas durante este dia com algu-
mas pessoas mais próximas e isso poderá vir a lhe gerar 
bastante difi culdade. 

CÂNCER: Não acontecerá nada novo durante este dia, 
então esteja melhor preparado para seguir em frente. 
Você demonstrará uma forte aspiração.

LEÃO: Algumas coisas demonstrarão certos empecilhos 
para que você possa seguir em frente. O grande astro rei 
demonstrará oposição a essa energia tão negativa. 

VIRGEM: Conseguirá operacionalizar com um comporta-
mento bem diferente do que você imaginava ser o ideal, 
só assim para conseguir ir adiante de fato. 
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LIBRA: Conseguirá resgatar muitas coisas boas de 
momentos mais complicados para a sua vida neste 
momento. 

ESCORPIÃO: Estará com uma forte vontade de vencer as 
difi culdades mais complexas durante este período. Em 
Urano tudo tende a fi car muito mais sossegado.

SAGITÁRIO: Muitas coisas para você fazer irão acontecer 
durante este momento inesperado na sua vida. Tudo 
tende vir cair muito bem para você durante este dia.

CAPRICÓRNIO: Apresentando uma boa disposição 
durante o dia poderá conseguir bons rendimentos para 
conseguir superar as difi culdades. 

AQUÁRIO: Algumas coisas serão resolvidas antes mesmo 
que você possa fazer algumas coisas, isso será muito 
positivo para você neste momento. 

PEIXES: Tudo se apresentará de uma forma bem mais 
tranquila do que você imaginava ser possível neste dia. 
Com afeto você sairá de uma situação mais complicada.

HORÓSCOPO

MAYARA NASCIMENTO - No do-
mingo (08), aniversário de 459ª 
anos de Guarulhos, a banda 
CPM 22 se apresenta no Sesc 
Guarulhos, como um presente 
para os moradores da região. 
Formada em 1995, a banda le-
vará ao palco os sucessos anti-
gos e o novo trabalho “Suor e 
Sacrifício”, mostrando a evolu-
ção do grupo ao longo dos qua-
se 25 anos de atividade.

O show será realizado no 
ginásio do Sesc, que tem ca-
pacidade para 3.600 pessoas. 
A classifi cação etária é de 10 
anos, e os ingressos custam R$ 
9 para quem tem credencial, 
R$ 15 a meia e R$ 30 a inteira. 
Cada pessoa pode comprar até 
dois ingressos, pelo site ou nas 
bilheterias da unidade. 

O dia segue com progra-
mações especiais para toda a 
família. Às 11h tem cinema 
inclusivo, com o fi lme “Pets: 
A vida secreta dos bichos”. A 
sessão é adaptada para crian-
ças com distúrbios sensoriais, 
e o volume é reduzido para 
criar um ambiente atrativo e 
especial. A entrada é gratuita, 
e basta retirar os convites com 
1h antes da exibição. 

A Cia. da Tribo apresenta 

Sesc Guarulhos realiza programação especial de 
aniversário da cidade com CPM 22 e outras atrações

às 12h o espetáculo “Água 
Doce”. A trama traz a história 
de uma família mitológica, 
com seres da cultura indíge-
na, que protege os rios e as 
águas.  A Cia. Linhas Aéreas 
traz o espetáculo circense 
“Casa de Ar”, com tecidos, 
lira, corda e cenas de acro-
bacia aérea. A apresentação 
acontece às 16h30, na praça 
de convivência. Os dois espe-

táculos são gratuitos, e não é 
necessário retirar ingressos.

Para fi nalizar o dia de co-
memorações, o Coletivo Cor-
po Aberto apresenta o espetá-
culo “Revoada” para crianças 
e adultos. A apresentação, que 
mistura dança e natureza, 
acontece no auditório, e é gra-
tuito. Basta retirar os ingres-
sos 1h antes do início da ati-
vidade no Centro de Música.
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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 feriados, 
das 9h às 18h.
Telefone: 2475-5550
Site: www.sescsp.org.br/guarulhos
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SERVIÇOS

VEÍCULOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

IMÓVEIS

Vende-se

Aluga-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

Autos

EMPREGO

Contrata-se

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685
ANUNCIE AQUI 
97380-7685

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

ADMITE-SE MOÇAS 
Maiores  p/ massagem. 
Ótimo amb. de trabalho 
pgto. diário. F: 2407-8772
MOÇA MAIOR 
P/1 hora de carinho c/ 
homem só. R$.1.200,00/
mês ou R$ 150,00/hora.
Whatsapp 95844-3455
INSTALADOR 
De Alarme c/ experiência p/ 
trabalhar em Guarulhos. F. 
2453-2600
ADMITE 
Cozinheira/ Aux. de Coz., 
Caixa. Rua Da Fortuna, 524 
- Macedo Fs.: 4966-0904/ 
94972-0927 Zap.
SERVIÇO TEMPORÁRIO 
De um mês. Conhecimento 
em logística, emissão 
de CT-e, Manifesto, 
cotações, atendimento 
ao cliente, etc… Também 
ter conhecimento e ser 
habilitado para para 
dirigir efetuando coletas e 
entregas na grande São 
Paulo. Valor oferecido 
R$ 1.500,00 Whatsapp 
(11)95421-4156 edson@
ejstransportes.com.br  
Empresa reside próximo ao 
terminal São João.

DUSTER 2015 
flex, automática, único 
dono, 36.500,00.F.:  99968-
7303,ou 97959-4649.

COND. VALE DA CAPELA 
Chale grande possui deck 
c/ churrasq.,  Entrada 
toda de vidro, 2 dorms., 
Sala, Coz. c/armários. 
Terreno 800m, pomar de 
frutas, Lago de pesca, 
pisc. diversos tamanhos, 
campo fut., Sauna, Trilha p/ 
automotores, Playground. 
Localizado na Estrada 
de Nazaré,  Valor 130 Mil 
(Aceito carro).2467-8132/ 
94755-3874
VENDO APTO. CECAP 
Preço de Ocasião, direto 
c/ proprietário.  Fs.: 94013-
7411 / 99506-9537
BLACK FRIDAY 
CasaTerrea 10 x25 Jd. 
Sta. Mena 3 dorms., ste. + 
deps 4 vagas R$ 430 Mil, 
entrada + parcelas. dir., c/ 
p.p. doc ok. F.: 2382-8300

VENDO LANCHONETE 
Centro, Movi 60.000 preço  
290.000 só  salgados 
contrato  5 anos. F.: 99228-
2723

APTO. BOM CLIMA 
2 dorms., sala., coz. e 1 
vaga coberta R$ 1.100,00 
Incluso condominio  F.: 
99699-1422.Creci 101845
CASA JD. IPANEMA 
3 comodos, independente 
R$ 600,s/ criança e sem 
animal.  99699-1422 Creci. 
101845
CASA JD. MAMÃE 
3 Dorms.,  Sala grande, 
Coz., lavanderia, 2 wcs. 
s/ gar.  SÓ R$ 900,00. F.: 
2467-8132/ 94755-3874.

CLASSIFICADOS

COSTUREIRAS C/ PRÁTICA 
Reta, Overloque e 
Galoneira. Tratar  Av. 
Carlos Ferreira Endres, 26 
V. Endres.
PRIVÊ URGENTE 
Precisa-se  Moças (18 
a 25anos) p/ período 
Matutino, p/ Av. Paulista F.: 
94633-0895

Ponte Grande,  
oportunidade,  sendo 2 
dorm, arm planejado,  

cozinha,  cond completo.  
Lindo. Ac. Finan. Valor 

255mil/ 
contato zap (11) 981215581

VENDO APTO 
COND.PARK DO SOL

CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

BLACK FRIDAY 
Lindo Apto. Vago !!! Bom 
Clima 62Mts², 2 dorms.+ 
deps., Fino  Acabto., elevs 
., gar., sacada. Ótimo Local 
R$ 200 Mil. Facilito Pgto. 
F.: 2382-8300
BLACK FRIDAY 
Casa Bela Vista 6x25. 
Ótimo Local, 2 dorms. + 
deps., wc., a. serv. 3 vagas. 
R$ 175 Mil est. proposta. 
F.: 2382-8300
APTO MORADA DO SOL 
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
SALÃO COMERCIAL 
Vila Barros  200m²  c/ 
escritório e wc.,13 
metros de frente, Ótima 
Localização Valor 330 Mil 
2467-8132/ 94755-3874

SOBRADO JD. SILVIA 
Jd. B. Vista  Escritura (Ac. 
Financ.) Terreno 5 x 25  2 
Quartos, Sacada, Sala com 
Sanca, Coz. c/ arm.  2 wcs.,  
c/ Box, 2 Vgas cobertas, 
Portão Automático  Ótima 
Localização, Valor R$ 270 
Mil. F.: 2467-8132/ 94755-
3874.
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
VENDE-SE 
Terreno c/ 2 Casas  Vila 
Mazzei. SP.  Dir. c/ própr. 
F.: 98825-4500
APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO 
2 Dorms., Quitado c/ 
escritura 135 Mil, particular. 
F.: 97959-4649
ENSEADA/ GUARUJÁ 
Lazer completo c/pisc., 
saunas, slão festas, salas 
jogos e ginastica,  3 dorm. 
sendo 1 suite, sala estar e 
jantar, todos c/ar cond. Coz. 
completa, 3 vagas  prédio 
c/elev. Area útil 104Mts².  
F.: (11) 98111- 7603 (zap)
APTO. MIKAIL 
2 dorms.,coz.,wc. garagem 
vago.$110.mil. F.:  9.5892-
4365
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DA REDAÇÃO - O presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
afirmou, em entrevista à Rá-
dio Itatiaia, que “tem quase 
certeza” de que o presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, vai atendê-lo e voltar 
a atrás na decisão de retomar 
tarifas sobre o aço e o alumí-
nio brasileiro.

Questionado sobre o as-
sunto na entrevista, Bolso-
naro disse que essa decisão 
de Trump é “munição” para 
seus opositores no Brasil, 
mas repetiu que vai conver-
sar com o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, e com 
Trump sobre o assunto. “Não 
vejo isso como retaliação, es-
pero que Trump tenha enten-
dimento e que não nos pena-
lize. Tenho quase certeza de 
que ele vai nos atender”.

O presidente ainda co-
mentou que o real está 

Bolsonaro diz ter quase certeza que 
Trump irá atendê-lo sobre questão do aço

sendo afetado pela própria 
guerra comercial entre Esta-
dos Unidos e China e tam-
bém por outras questões da 
América Latina, rebatendo o 
argumento de Trump de que 
o País estaria desvalorizan-
do a moeda.

Comentando sobre patrio-
tismo, Bolsonaro disse que 
tem de ser resgatado, respei-
tando a família, o cidadão 

que o elegeu e, “no caso da 
maior parte dos brasileiros”, 
com temor a Deus. Ele acres-
centou que é importante 
lembrar que nossa bandeira 
é verde-amarela e “que não 
podemos aceitar ameaças co-
munistas”. “Quando Macron 
colocou em risco nossa sobe-
rania na questão da Amazô-
nia, o lado bom é que desper-
tou nosso patriotismo”.
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Governador diz que programa 
de segurança pública não mudará
DA REDAÇÃO - Após nove mor-
tes em uma ação da Polícia 
Militar na comunidade de 
Paraisópolis, o governador 
de São Paulo, João Doria, co-
municou que não pretende 
reduzir as operações poli-
ciais nem modificar os mol-
des em que funcionam atu-
almente. “Os procedimentos, 
a atitude e o comportamento 
da Polícia Militar, ou seja, o 
programa de segurança pú-
blica do governo do estado 
de São Paulo não vai mu-

dar”, afirmou.
“Procedimentos de ação, 

operacionais, podem ser re-
vistos. Aliás, devem ser re-
vistos, evidentemente, para 
serem aperfeiçoados, melho-
rados, evitando que tanto os 
cidadãos como criminosos e 
os próprios policiais possam 
ter a circunstância adequada, 
protegermos quem devemos 
proteger, preservar quem 
devemos preservar e pren-
der quem merece ser preso”, 
acrescentou o governador. 
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