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Estamos trabalhando empenhados. Em um ano 
deixaremos a população com 40% de coleta e tratamento 
de esgoto”, Benedito Braga, presidente da SabespBovespa Dólar

+1,23%
110.300

-0,09%
R$ 4,20

+0,02%
R$ 4,66

Quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 Ano 48 Nº 611

o jornal de Guarulhos

Rodízio de água 
termina em Guarulhos

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

Medida foi anunciada ontem pelo prefeito Guti e pela Sabesp que investiu R$ 70 milhões ao longo de 2019 para universalização do 
abastecimento; prefeitura e companhia assinaram, ainda, o contrato para o tratamento de esgotos da cidade pelos próximos 40 anos
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VIAGEM - Visão da Rodoviária de Guarulhos, no Parque Cecap, com sua bela arquitetura

A notícia não é nova, mas 
é sempre bom lembrar. A 
Operação Lava Jato, cujos 
integrantes são taxados de 
“canalhas” pela cúpula do PT, 
e seu líder maior, Sergio Moro, 
é chamado de “juiz Ladrão”, 
conseguiu, com o seu traba-
lho contra a corrupção, trazer 
de volta para os cofres públi-
cos quatro bilhões de reais. 
Dinheiro desviado pelas pro-
pinas e que saiu da Petrobrás 
e outras estatais. Só isso já é 
o sufi ciente para afi rmar, com 
segurança, que existiu aqui 
um dos maiores esquemas de 
corrupção e de assalto ao Es-
tado em todo o mundo.

Senão, respondam: qual o 
roubo de dinheiro público que, 
pelo menos, chegou perto 
dessa quantia na história?

Não existe maior relevân-
cia na confi ssão do que o fato 
do acusado devolver o produ-
to do assalto. Ou não?

Lembrei-me dessa história 
ontem ao ouvir a entrevista 
que o ex juiz de Curitiba deu à 
bancada do Jornal da Manhã, 
da Rádio Jovem Pan.

Ouvi com atenção porque 
sei que as entrevistas de Moro 
são raras. E ontem ele foi de 
um assunto ao outro com 
desinibição, parecendo estar 
bastante à vontade. Até mes-
mo quando lhe perguntaram 
como estava se sentindo ao 
ter o nome lançado como vice 
numa hipotética chapa lidera-
da pelo presidente para tentar 
a reeleição.

Cá entre nós, a simples 
citação do nome de Sergio 
Moro como candidato a vice 

de Bolsonaro indica uma es-
tratégia bem defi nida. Dá um 
reforço considerável à tese de 
suspeição que persegue o ex-
-juiz desde que aceitou o con-
vite pra ser ministro da Justiça. 
O pagamento pela prisão do 
ex-presidente Lula reforçado 
agora com essa história de vice.

Moro, pela enésima vez, 
falou das razões que o leva-
ram a integrar a equipe do 
governo. Citou a confi rmação 
da sentença da prisão do ex-
-presidente por duas instân-
cias além da condenação da 
Lava Jato - seriam os desem-
bargadores também suspei-
tos? Negou com veemência 
a intensão de ser candidato a 
qualquer coisa.

Mas a arma parece boa 
para ser utilizada na tentati-
va de derrubar o trabalho da 
Lava Jato no Supremo. Prin-
cipalmente quando julgarem 
por lá a suspeição do juiz pedi-
da pela defesa de Lula. Nessa 
briga vale tudo.

Uma briga que aparenta 
estar cada vez mais escanca-
rada. Um dos adversários da 
Lava Jato no Supremo é ex-
tremamente capaz.

Gilmar Mendes, o ministro 
libertador, deixa claro em en-
trevista concedida ao portal 
de notícias Uol, que há presos 
demais no Brasil. Mendes é ini-
migo mortal da prisão depois 
da condenação em segunda 
instância.

A prisão, nessas condições, 
foi a grande arma para levar 
gente poderosa para a cadeia. 
E trazer de volta esses quatro 
bilhões.

PEDRO NOTARO

pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900

PEDRO NOTARO
A predileta
A prefeiturável tucana Fran Corrêa 

aproveitou as visitas de João Doria e do 
vice Rodrigo Garcia para fi gurar como 
candidata com apoio dos líderes paulis-
tas do PSDB e DEM, respectivamente…

Ponto convergente
O líder do governo, Eduardo Carnei-

ro (PSB), médico, concorda plenamente 
com uma das reivindicações de sua ca-
tegoria: melhorar a segurança nas uni-
dades de saúde. Admite até a eventual 
contratação de vigilantes armados…

Vox populi
Perceptível: a maioria da população não 

apoia a greve dos médicos. No subconsciente 
coletivo, a categoria na rede pública tem ima-
gem de trabalhar pouco e atender mal. Fica o 
alerta para o Simesp (Sindicato dos Médicos) 
tentar melhorar essa visão da sociedade…

Gol!
Inegável: o prefeito Guti (PSB) acer-

tou quando repassou o Saae para a Sa-
besp. A empresa pública do Estado tem 
muito mais estrutura para melhorar o 
abastecimento de água e tratar o esgo-
to. Quando surgiu a ideia, me manifestei 
publicamente a favor…

A conferir
Advogado previdenciário, o verea-

dor Laércio Sandes (DEM) acredita que 
a probabilidade do Tribunal de Justiça 
derrubar - em ação do MP contra - o RP-
-RJU implantado pela Prefeitura é muito 
grande…

Alta indagação
Economista, o servidor Mário Lemos 

indaga: “Por que o mesmo argumento 
do MP não impediu a transposição de 
procuradores celetistas para estatutá-
rios?”...

Tenso
O governador João Doria (PSDB) e 

o prefeito Guti (PSB) se encontraram 
como autoridades na Bauducco. Mas 
nenhum dos dois postou foto juntos em 
suas mídias sociais. Sim, o clima entre 
eles não é dos melhores. Resquício de 
2018...
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Secretária de Saúde media debate no Sesc
DA REDAÇÃO - Teve início ontem, 
o 9º Seminário Estadual Água 
e Saúde, que nesta edição tem 
como tema: “O que nos faz be-
ber água da torneira?” O even-
to, que reúne mestres, doutores 
e consultores internacionais no 
Sesc Guarulhos até esta quinta-
-feira (05), conta com várias 
mesas de debate e rodas de 
conversa, sendo que uma delas 
foi mediada pela secretária mu-
nicipal de Saúde, Ana Cristina 
Kantzos juntamente com o ar-
quiteto e urbanista Luiz Sergio 
Ozório Valentim.

A roda de conversa discutiu 
as iniciativas para promover a 

água potável a partir de relatos 
de dois projetos, com a parti-
cipação dos autores: “Água na 
jarra”, que incentiva o consumo 
responsável da água e a redu-
ção dos plásticos descartáveis, 
criada por Letycia Janot, eco-
nomista e membro do Climate 
Reality para conscientização 
do público sobre as mudanças 
climáticas e seus impactos. E 
também do documentário pro-
duzido por Sergio Lopes, sócio 
diretor da Conteúdos Diversos 
“A água que falta”, que alerta 
sobre as relações nocivas que 
estabelecemos com nossos ma-
nanciais. 

Guti assina contrato de tratamento de esgoto 
com Sabesp e anuncia fim do rodízio de água

MAYARA NASCIMENTO - A pre-
feitura, o Governo do Estado 
de São Paulo e a Companhia 
de Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo (Sabesp) 
assinaram ontem o contra-
to para os serviços de coleta 
e tratamento de esgoto em 
Guarulhos por 40 anos. Tam-
bém foi anunciado o fim do 
rodízio de água, que estava 
previsto para acabar no ani-
versário da cidade, no domin-
go (08). O evento aconteceu 
no Núcleo Cabuçu do Parque 
Estadual da Cantareira.

“Isso não é apenas uma 
conquista do governo, é uma 

conquista do país. Estamos 
falando de abastecimento de 
água e de começar a tratar o 
esgoto da segunda maior ci-
dade do estado. Tratar o es-
goto reflete diretamente na 
saúde, ter saneamento básico 
é fundamental”, celebrou o 
prefeito Guti.

Atualmente a cidade trata 
12% do esgoto produzido. Em 
janeiro de 2017 o número era 
apenas de 2,1%. Com a ação, 
Guarulhos ajudará na despo-
luição do rio Tietê. “Estamos 
trabalhando empenhados. 
Em um ano deixaremos a po-
pulação com 40% de coleta e 

tratamento de esgoto”, infor-
mou o presidente da Sabesp, 
Benedito Braga.

Ao longo dos 40 anos, 
a Sabesp deverá investir 
aproximadamente R$ 2 bi-
lhões no tratamento, o que 
inclui R$ 1,2 bilhão em 
obras de infraestrutura ex-
clusivas em Guarulhos, R$ 
492 milhões em ampliações 
de redes e ligações e R$ 
250 milhões nas Estações 
de Tratamento de Esgotos 
(ETEs). Além das ETEs exis-
tentes em Guarulhos (São 
João, Bonsucesso e Várzea 
do Palácio), as unidades 
Parque Novo Mundo e São 
Miguel, em São Paulo, tam-
bém tratarão os resíduos do 
município.

“É muito bom celebrar-
mos conquistas e ter o reco-
nhecimento desses esforços. 
Isso é um combustível para 
os outros desafios. Celebra-
mos o acerto dessa parceria, 
e sabemos que temos um 
longo caminho pela frente. 
Daqui a um ano celebrare-
mos quase três vezes mais 
de tratamento de esgoto”, co-
mentou o vice-governador, 
Rodrigo Garcia.

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

A Presidente do Sindicato dos Condutores de Escolares, Fretamentos e Similares 
de Guarulhos - Sincesg, Ione Bandeira Garcia, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os senhores membros da categoria dos condutores de 
Escolares, Fretamentos e Similares de Guarulhos, em condição de votarem, para 
comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, devidamente com a assistência 
sindical em dia e com Alvará Atualizado, que se fará realizar na sede do Sindicato, 
sediado à Rua Guarulhos, nº 119 - Gopoúva – Guarulhos, Estado de São Paulo – 
CEP 07022-020, no dia 10 de março de 2.020, em primeira chamada das 08:00hs 
às 09:00 hs, e em segunda chamada das 09:00 hs às 18:00 hs, com qualquer 
número presente, com a seguinte Ordem do Dia.  
 
1-Eleição da Diretoria Executiva, Eleição do Conselho Fiscal, Eleição dos 
Delegados Representantes da Federação e Respectivos Suplentes; 
 
2- O prazo para registro das chapas será de 05/12/2019 à 30/12/2019, a ser 
realizado na Secretaria do Sindicato, no endereço acima mencionado, o horário 
de funcionamento da Secretaria do Sindicato, durante o prazo de registro de 
chapas, será das 08:00 hs às 17:00 hs, de segunda à sexta-feira. 
 
3- O prazo para impugnação das candidaturas será de 05 (cinco) dias, a partir da 
publicação, que ocorrerá na sede do Sindicato, da relação das chapas 
devidamente registradas. 
 

Guarulhos, 04 de dezembro de 2.019. 

Ione Bandeira Garcia 
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Fim do rodízio
Para universalizar o 

abastecimento de água 
na cidade a Sabesp in-
vestiu R$ 70 milhões ao 
longo de 2019. Entre ou-
tras benfeitorias, foram 
implantados 50 km de 
redes adutoras e constru-
ído o reservatório Bon-
sucesso, com capacidade 
para 6,3 milhões de litros 
de água.

“A realidade da cida-
de está mudando muito. 
Antes as pessoas tinham 
que vigiar a água, ver se 
ia encher a caixa d’água 
de madrugada. O fim do 
rodízio marca uma gran-
de melhora na qualidade 
de vida dos guarulhen-
ses”, finalizou Guti.

Câmara deve deliberar hoje PL de
isenção de ISS para templos religiosos
DA REDAÇÃO - Os vereadores de-
vem deliberar hoje um projeto 
de lei, de autoria do Executivo, 
que aplica imunidade tributá-
ria do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISSQN) 
incidente sobre a atividade de 
construção civil de templos 
religiosos de qualquer culto. A 
proposta pretende, ainda, re-
gularizar as edificações.

O projeto será aplicado aos 
imóveis que destinem-se, ex-
clusivamente, à prática de cul-
to religioso e do que a ele for 
relacionado; apresentem con-
dições de habitabilidade com-
provadas, compreendendo 
paredes totalmente erguidas 
e cobertas, fechamento por 
portas e janelas, instalações 

hidráulicas e elétricas em fun-
cionamento; e não avancem 
os limites do terreno quanto 
ao alinhamento, excetuando-
-se as marquises, os beirais e 
demais elementos arquitetô-
nicos até o limite de 0,60 cm, 
resguardando-se a altura verti-
cal mínima de 2,30 metros em 
relação ao passeio público.

A proposta, contudo, asse-
gura a regularização de edifi-
cações que apresentem condi-
ções mínimas de uso. Além 
disso, a cobrança da Taxa de 
Licença para Execução de Obra 
Particular - TLOP e da Taxa de 
Certificado de Regularidade de 
Edificação está prevista na pro-
posta nos valores vigentes pela 
legislação municipal específica. 

Motorista bate em poste e deixa avenida Tiradentes interditada
DA REDAÇÃO - A colisão de um veículo com um poste na avenida Ti-
radentes, sentido Centro, deixou a via interditada ontem. O aciden-
te ocorreu na madrugada desta quarta-feira (04), às 2h40. Por volta 
das 8h a EDP iniciou a retirada do poste. O trânsito ficou complica-
do na região e ao menos 10 linhas de ônibus foram afetadas.

FOTO: LUCY TAMBORINO
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Escolas podem protocolar 
ofício para utilização de 
espaços públicos
DA REDAÇÃO - Com o objetivo 
de organizar as datas de par-
ticipação das unidades escola-
res na programação cultural 
da cidade, a Prefeitura de Gua-
rulhos oferece período para 
que os interessados possam 
protocolar suas propostas de 
utilização de espaços públicos 
até 13 de dezembro. Os ofícios 
devem ser protocolados de se-
gunda a sexta-feira, das 9h às 
17h, na sede da Secretaria de 
Cultura, à Rua Claudino Bar-
bosa, 313 – Prédio Anexo – 4º 
andar, Macedo.

Além de permitir o agen-
damento e a cessão de uso 
dos espaços solicitados, a 
iniciativa tem como foco 
democratizar sua utilização 
para a realização de proje-
tos escolares. Formaturas, 
apresentações de grupos de 
escolas de dança e música 
são alguns dos eventos rea-
lizados nesses espaços. 

Escola Natasha recebe formatura dos 
alunos de ‘Garde Manger e Cozinha Quente’

DA REDAÇÃO - Na última terça-
-feira (03), aconteceu na Escola 
Natasha Franco Vieira, a for-
matura dos alunos de “Garde 
Manger e Cozinha Quente”, cur-
so proporcionado a jovens em 
situação de vulnerabilidade so-
cial através do projeto “Expan-
dindo Horizontes” em parceria 
com a help alliance e Lufthansa 
Group. Tomada pela emoção, a 
diretora da escola, Prof. Marisa 
Fumanti declarou: 

“Hoje foi mais um dia de or-
gulho, cumprindo nossa missão 

de “Transformar Vidas”. Agra-
deço a help aliance e ao Grupo 
Lufthansa por possibilitarem 
esse projeto aos nossos jovens. 
Obrigada à Equipe nota 1000 
da Escola Natasha. Aos nossos 
jovens, um futuro de sucesso! 
Hoje dez foram contratados, três 
irão para a Alemanha conhecer 
as instalações da Lufthansa. 
Oportunidade para a vida, res-
peito, formação e trabalho é o 
que nossa juventude precisa!”     
O projeto está em sua segunda 
edição, com muito sucesso”.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Médicos completam terceiro dia de greve; nova 
audiência de conciliação está agendada para hoje
LUCY TAMBORINO - Os médi-
cos completaram ontem o 
terceiro dia de greve com o 
registro de 52 profissionais 
que aderiram ao movimen-
to. Sem acordo na última 
terça-feira (03) no Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJ-
-SP), o sindicato e a prefei-
tura devem se reunir hoje 
em uma nova audiência de 
conciliação no Tribunal Re-
gional do Trabalho. 

A categoria ainda enca-
minhou ontem um ofício 
para as secretarias de Saúde 
e de Justiça. 

No documento é reivin-
dicado, entre outras coi-
sas, apenas três consultas 
agendadas por hora nos 
atendimentos da atenção 
primária, manutenção do 
tempo de atendimento em 
consultas de pré-natal em 
20 minutos e obrigatorieda-
de de agendamentos feitos 
pelo aplicativo respeitarem 

o grupo prioritário, bem 
como o protocolo de acom-
panhamento entre médicos 
e enfermeiros. 

No texto, ainda é solicita-
do instalação de câmera em 
todas as unidades de Saúde 
e rondas diárias da Guarda 
Civil Municipal (GCM) nos 
locais. 

O sindicato pede, tam-
bém, no prazo de sete dias, 
uma série de documentos 
e condições de abono dos 
dias de greve e não retalia-
ção dos profissionais. 

A prefeitura vem reite-
rando que se mantém aber-
ta ao diálogo a fim de se 
buscar soluções em comum 
que visem melhorar o aten-
dimento à população. Quan-
to as unidades que tiveram 
atendimento prejudicado 
por conta da ausência dos 
profissionais, as consultas 
serão remarcadas dentro da 
disponibilidade de agenda.
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Jardim Princesa recebe 70 
novos pontos de iluminação 

PEV Paraventi agora atende 
de domingo a domingo

Formulários do mutirão da Tarifa Social de Energia 
Elétrica devem ser retirados até sexta-feira

Último mutirão do ano do CadÚnico atende 
mais de 300 famílias na Ponte Alta

DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
meio do programa Ilumina 
Guarulhos, entregou na última 
terça-feira (03), 70 luminárias 
em onze vias do Jardim Prince-
sa: ruas Ametista, Esmeralda, 
Rubi, Vinte e Três, Lampião, 
Trinta e Um, Trinta, Cravo, 
Carmem Miranda, Hortência 
e uma viela sem denominação.

O prefeito Guti fez a entrega 
simbólica de um dos pontos e 
ressaltou que a Prefeitura está 
trabalhando bastante para 
iluminar toda a cidade. “A ilu-
minação pública vai mudar a 
realidade desse bairro, são 70 
novos pontos, beneficiando 
moradores de 11 ruas do Jar-
dim Princesa. Estamos traba-

DA REDAÇÃO - Para melhor aten-
der aos moradores da região, 
o Ponto de Entrega Voluntária 
(PEV) Paraventi (rua Apolônia 
Vieira de Jesus, 91) agora fun-
ciona de domingo a domingo, 
das 8h às 20h.  No local, cada 
pessoa pode deixar gratuita-
mente até 1m3 por dia (o equi-
valente a doze carrinhos de 
mão ou a 20 sacos de 50 litros) 
de entulho, madeira (incluindo 
móveis velhos), vidro, metal, 
gesso, terra, papel, papelão, ele-
troeletrônicos, restos de poda, 
plástico e utensílios em geral.

O PEV Paraventi é o tercei-

DA REDAÇÃO - A prefeitura 
promove neste sábado (07), 
a partir das 9h, o mutirão da 
Tarifa Social de Energia Elé-
trica no CEU Ponte Alta. Os 
formulários para participa-
ção devem ser retirados nos 
Centros de Referência da As-
sistência Social (Cras) Ponte 
Alta e São João até sexta-feira 
(6), das 8h às 17h.

Trata-se de uma ação da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Assistência Social 
em parceria com a EDP e 

lhando muito para que Guaru-
lhos seja totalmente iluminada. 
Só neste ano já são quase 3 mil 
novos pontos, superando em 
muito as gestões anteriores”, 
frisou.

Coordenado pelo Departa-
mento de Iluminação Pública 
(DIP), o programa Ilumina 
Guarulhos conta com 2.744 
novas instalações, além de 644 
novas luminárias decorativas 
de LED em praças, parques e 
quadras e, ainda, 1.150 lumi-
nárias de LED em vielas. Com 
a substituição de lâmpadas 
convencionais por modernas 
lâmpadas de LED, 223 moder-
nizações também já foram rea-
lizadas

ro da cidade a atender em horá-
rio ampliado. “Além deste, con-
seguimos ampliar o horário de 
atendimento dos PEVs Jurema 
e Torres Tibagy, regiões estraté-
gicas para a gestão de resíduos 
sólidos na cidade. Facilitando 
o acesso ao serviço, esperamos 
evitar que materiais sejam des-
pejados do lado de fora do es-
tabelecimento e também nas 
ruas e terrenos. A ampliação 
do horário de atendimento de 
outros PEVs está em estudo”, 
explica Rodnei Otavio Minelli, 
secretário de Serviços Públicos.

é uma oportunidade para 
que as famílias inscritas no 
CadÚnico (Cadastro Único 
para Programas Sociais) e 
Bolsa Família possam ter o 
benefício da Tarifa Social 
de Energia Elétrica, ou seja, 
o desconto na conta de luz. 
Lembrando que para partici-
par é necessário estar inscri-
to e com os dados atualiza-
dos no CadÚnico ou receber 
o Benefício de Prestação Con-
tinuada da Assistência Social 
(BPC).

Prefeitura entrega pista 
de skate revitalizada com 
apoio da iniciativa privada

DA REDAÇÃO - Às 13h do próxi-
mo domingo (8), data do ani-
versário de 459 anos de Gua-
rulhos, a prefeitura entregará 
pista de skate totalmente revi-
talizada, na rua Nossa Senhora 
de Lourdes, s/nº, atrás do teatro 
Nelson Rodrigues, na Vila Gal-
vão. A obra foi realizada através 
da parceria com a empresa Ve-
nom Confecções, que promo-
veu diversas ações no local.

Demolição de blocos in-
tertravados e do banco cur-
vo, construção de novo con-
trapiso no trecho demolido, 
corte de parede em 90º da 
rampa do obstáculo Wall-
ride, foram algumas inter-

venções feitas na pista.
Para o diretor da Venom 

Confecções, Roberto Restum, 
participar da reabertura do es-
paço é motivo de muita emoção 
e orgulho. “Estou emocionado 
porque esta pista foi projetada 
pelos esportistas, pessoas que 

conhecem o espaço como nin-
guém e têm o mesmo carinho 
e amor que eu tenho pelo es-
porte. Estamos de braços aber-
tos para Guarulhos”, finalizou.

O secretário de Esporte e 
Lazer, Rogerio Hamam, agra-
deceu a empresa e destacou a 
participação dos skatistas em 
todo processo. “Quero agrade-
cer à empresa pelo recurso in-
vestido, fato que proporcionou 
esta benfeitoria aos esportistas 
da cidade. A pista foi projeta-
da com envolvimento direto 
de skatistas, que participaram 
das adaptações e construção de 
novos obstáculos, deixando o 
espaço mais apropriado para a 
prática de tal esporte”, concluiu.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA

Dando continuidade ao incentivo do skate em Guarulhos, 
no próximo dia 14 de dezembro, acontece a Venom Urban 
Festival, a partir das 10h, no Bosque Maia. Uma competição 
de skate e grafite que terá DJ, muita música, diversão e prê-
mios aos participantes. A inscrição é gratuita e poderá ser 
feita através do site www.venom.com.br. O evento marcará 
a reinauguração da pista de skate do parque, mais um fruto 
da parceria entre Prefeitura e a iniciativa privada.

DA REDAÇÃO - O último mutirão 
do ano do Cadastro Único para 
Programas Sociais (CadÚnico) 
e Bolsa Família, realizado no 
último sábado (30) pela pre-
feitura, atendeu 302 famílias 
no CEU Ponte Alta. O prefeito 
Guti, acompanhado do secre-
tário de Desenvolvimento e 
Assistência Social, Alex Vite-
rale, participou da ação cujo 
objetivo foi atualizar os dados 
da população e orientar sobre 
outros benefícios e programas 
sociais como BPC/LOAS (Bene-
fício da Prestação Continuada/
Lei Orgânica da Assistência So-
cial), Carteira do Idoso e Tarifa 
Social de Energia Elétrica.

Guti destacou a descen-

tralização do atendimento do 
CadÚnico/Bolsa Família, re-
alizado desde 2017, e que se 
tornou uma prioridade levar o 
atendimento aos bairros para 
facilitar o acesso da população. 
O prefeito também fez um ba-
lanço da gestão, lembrando a 
implantação do aplicativo da 
Saúde o fim do rodízio de água 

na cidade e que o bairro Pon-
te Alta recebeu recentemente 
a Operação Tapa Buracos. Na 
oportunidade, os participan-
tes assistiram também a uma 
palestra sobre a síndrome da 
morte súbita de lactentes e en-
gasgamento infantil, ministra-
da pelo instrutor de primeiros 
socorros, Paulo Martins
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Votação sobre nova 
pontuação da CNH deve 
ocorrer na semana que 
vem, diz Bolsonaro
DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro disse ontem que o 
projeto que trata de mudanças 
nas regras da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) deve ser 
votado na próxima semana, 
conforme acordo feito com o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM/RJ). Segundo Bol-
sonaro, a ideia é garantir dois 
pontos do projeto: aumento da 
validade da habilitação de cin-
co para dez anos e ampliação 
de 20 para 40 pontos o limite 
para que um motorista tenha a 
carteira cassada.

“Vai fazer uma ‘lipoaspira-
ção’ no projeto. Acho que será 
um bom projeto. Até me com-
prometi com ele, uma vez apro-
vado vou sancionar lá na mesa 
da Câmara”, disse Bolsonaro. 
Maia e o presidente se encon-
traram na noite desta terça-fei-
ra, dia 3, no Palácio do Planalto.

Casamento entre pessoas do mesmo 
sexo aumenta mais de 60% em 2018

DA REDAÇÃO - A pesquisa Es-
tatísticas do Registro Civil 
2018 mostra que o casamen-
to entre pessoas do mesmo 
sexo teve aumento de 61,7% 
no ano passado em relação 
a 2017. Em 2018, foram re-
gistrados 9.520 casamentos 
civis entre cônjuges do mes-
mo sexo, ante 5.887 em 2017. 
Os dados foram divulgados 
ontem pelo Instituto Brasilei-

ro de Geografi a e Estatística 
(IBGE).

Segundo o estudo, as 
uniões entre mulheres cres-
ceram 64,2%, passando de 
3.387 em 2017 para 5.562 em 
2018. Os casamentos entre 
homens subiram de 2,5 mil 
para 3.958, o que representa 
um aumento de 58,3%.

O levantamento mostra 
ainda que a alta foi puxada 

principalmente pelo mês de 
dezembro: as uniões homo-
afetivas entre homens e mu-
lheres somaram 3.098. Em 
dezembro de 2017, foram re-
gistrados 614 casamentos en-
tre pessoas do mesmo sexo.

No casamento entre mu-
lheres, foram registradas 
549 uniões em novembro e 
1.906 em dezembro do ano 
passado. Os registros de ca-
samentos entre cônjuges 
masculinos passaram de 408 
em novembro para 1.192 em 
dezembro de 2018.

Na pesquisa anterior, 
comparando os anos de 2016 
e 2017, houve aumento de 
10% no número de registros 
de união entre pessoas do 
mesmo sexo.

Nos casamentos civis en-
tre solteiros de sexos diferen-
tes, os homens se casaram, 
em média, aos 30 anos, e as 

FOTO: PAULO PINTO/FOTOS PÚBLICAS
mulheres, aos 28 anos. Nas 
uniões LGBTI, a idade média 
ao contrair o casamento foi 
de 34 anos para os homens 
e 32 anos para as mulheres. 
O número total de registros 
de casamentos civis foi de 
1.053.467 em 2018, uma re-
dução de 1,6% em relação ao 
ano anterior.

A pesquisa revela tam-
bém que houve aumento de 
3,2% no número de divórcios 
em 2018, em comparação 
com o ano anterior: foram 
385.246 divórcios no ano 
passado, ante 373.216 em 
2017. A taxa de divórcios pas-
sou de 2,5 para cada mil pes-
soas com 20 anos de idade ou 
mais no país em 2017 para 
2,6. A Região Sudeste apre-
sentou o maior percentual, 
com 3,1 divórcios para cada 
mil pessoas com 20 anos de 
idade ou mais.

dos leitores de jornal 
impresso da cidade
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Uma força-tarefa para prevenir o 
surgimento de escorpiões em áreas urbanas 
teve início nesta quarta (27), no Parque 
Continental, em Guarulhos. O prefeito Guti 
acompanhou o trabalho das seis instâncias 
do governo municipal envolvidas na ação 
– Defesa Civil, Proguaru e secretarias de 
Saúde, Serviços Públicos, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano – e delegou algumas 
intervenções imediatas. Ainda nesta quarta-
feira, uma equipe noturna da Secretaria de 
Meio Ambiente ficou responsável pelo corte de 
mato e limpeza no canteiro central da Avenida 
C descendo sentido até o mirante da região. 

A Guarda Civil Municipal (GCM) realizou 
na última terça-feira (26) mais uma ação do 
Segurança e Educação juntas na Prevenção, 
projeto que tem como objetivo promover interação 
dos estudantes com os mecanismos de segurança 
pública. Dessa vez, a atividade envolveu alunos 
da EPG Manoel Bonfi m, situada no bairro Lavras. 
Na oportunidade, os estudantes do 5º ano tiveram 
aulas sobre noções em primeiros socorros 
ministradas pelo GCM e inspetor regional Oscar, 
e pelo o GCM 3ª classe Cruz. Na oportunidade, a 
diretora da EPG Manoel Bonfi m, Lucinda Rodrigues 
de Oliveira e a coordenadora, Andrezza Mocchi do 
Prado Lima, elogiaram o trabalho da GCM. 

ANOTE

Fato é que nos últimos anos 
a indústria automobilística se 
tornou bastante exigente

O Brasil se prepara para tendên-
cias mundiais da mobilidade, como 
a eletrifi cação, que entrará no merca-
do nacional, mas gradativamente, ao 
longo dos próximos 20 anos. Isto em 
razão da alta efi ciência dos motores 
de combustão interna e dos biocom-
bustíveis (etanol e biodiesel) dispo-
níveis no País, que são considerados 
neutros em termos de emissões de 
CO2, portanto serão mantidos ainda 

por muito tempo aqui, embora, no 
Exterior, muitas cidades já discutam 
proibir a circulação destes veículos.

O País não terá fabricação signifi -
cativa de carros elétricos ou autôno-
mos em breve, mas as engenharias 
já precisam ir atrás do conhecimento 
como preparação para quando hou-
ver importações. Neste ponto, os trei-
namentos serão fundamentais para 
que os engenheiros entendam os no-
vos sistemas porque haverá necessi-
dade de manutenção dos veículos.

Para gerenciar uma mudança 
radical, a organização precisa ter 
um sistema de gestão da qualidade 
bem elaborado e, consistentemente, 
implementado para estruturação de 

qualquer processo dentro da empre-
sa. Isto é, garantia de que a mudança 
será estruturada e nenhum fato rele-
vante será esquecido na análise das 
ações necessárias para implementar 
a mudança.

Nesse sentido, a recomendação é 
que toda empresa, antes de iniciar 
um processo de mudança signifi cati-
va ou radical, realize uma auditória 
profunda do sistema de gestão da 
qualidade para garantir que, de fato, 
tem consistência. Uma vez defi nido, 
o sistema de gestão da qualidade 
continua ser atualizado para atendi-
mento de novos requisitos.

Os processos da mudança tam-
bém devem seguir, rigorosamente, 
os procedimentos defi nidos no siste-
ma de gestão da qualidade para que 
as alterações sejam inseridas da for-
ma certa na primeira vez. Por exem-
plo, uma mudança radical em produ-
to precisa ser refl etida no sistema de 
gestão da qualidade. Sempre que sair 
do conhecido, a engenharia precisa 
fazer análises profundas.

Fato é que nos últimos anos a 
indústria automobilística se tornou 
bastante exigente com relação ao 
sistema de gestão da qualidade, que 
busca garantir as entregas com zero 
defeito. Os SQ’s tendem a ser cada 
vez mais completos em todos os 
players do setor, mas enquanto al-
gumas empresas ainda os enxergam 
como mal necessário, não contabili-
zando as vantagens deles, outras se-
guem à risca e tiram proveito da sus-
tentabilidade garantida ao negócio.

Com a oferta de auditorias, treina-
mentos e publicações, o IQA destaca 
neste mês de novembro, que é dedi-
cado mundialmente à qualidade, a 
sua vocação para o aperfeiçoamento 
do sistema de gestão da qualidade na 
indústria e da competência dos ato-
res responsáveis pela implementa-
ção de mudanças, seja em produtos, 
processos ou pessoas.

Para fazer certo 
na primeira vez

PONTO
DE VISTA

STEPHAN BLUMRICH

Diretor do IQA (Instituto da 
Qualidade Automotiva) e 
vice-presidente e gerente 
geral da Umicore

VENDA 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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Duração 99min Dub. 2D
Horários - 20h / 22h20

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 5 a 11 de dezembro de 2019)

CARCEREIROS – O FILME 

Horários - 16h40 / 21h45
Nac. 2D 108min

OS PARÇAS 2

Horários - 14h15 / 19h15
Nac. 2D 97min

MAIS QUE VENCEDORES

Horários - 15h45 (exceto sábado e domingo) / 
18h30 / 21h15

Dub. 2D 124min
O REINO GELADO – A TERRA DOS ESPELHOS

Horários - 14h30
Dub. 2D 86min

UMA SEGUNDA CHANCE PARA AMAR

Horários - 17h / 19h30 / 22h
Dub. 2D 103min

A FAMÍLIA ADDAMS

Horários - 15h30 / 17h45
Dub. 2D 87min

MALÉVOLA – DONA DO MAL

Horários - 15h15 / 16h / 18h / 20h45
Dub. 3D/4DX 120min

AS PANTERAS

Horários - 13h30 (somente sábado e domingo) 
/ 18h50

Dub. 2D/4DX 113min

AS GOLPISTAS

Horários - 14h45 / 17h15 / 19h45 / 22h15
Dub.Leg. 2D 110min

ROBERTO CARLOS EM JERUSALÉM 

Horários - 21h (somente sexta-feira, sábado e 
domingo)

Nac. 2D 120min

INVASÃO AO SERVIÇO SECRETO

Horários - 14h
Dub. 2D 120min

CORINGA

Horários - 17h / 20h15
Dub.Leg. 2D 122min

FORD VS FERRARI

Horários - 14h45 / 18h / 21h30
Dub.Leg. 2D 152min

FESTIVAL MATRIX – 20 ANIVERSÁRIO 

Horários - 21h30
Leg. 2D/4DX 136min

Confi ra a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
CRIME SEM SAÍDA
Encarregado de encontrar uma dupla de as-
sassinos de policiais, um polêmico detetive de 
Nova Iorque (Chadwick Boseman) descobre 
uma grande e inesperada conspiração. Com 
apenas algumas horas para capturar os assassi-
nos antes que consigam desaparecer, medidas 
extremas são tomadas, como o bloqueio das 21 
pontes que dão acesso à ilha. Mas à medida que 
a noite avança, ele não sabe mais se está caçan-
do ou sendo caçado.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

PLAYMOBIL O JUÍZO ENTRE FACAS 
E SEGREDOS

Duração 100min Duração 98min Duração 130min Dub. Nac. Leg.
2D 2D 2D

Horários - 13h15 - 15h45 
(somente sábado e domingo) 

Horários -  14h / 16h20 / 
18h40 / 21h (exceto sexta-
-feira, sábado e domingo)

Horários - 13h (somente 
sábado e domingo) / 16h / 
19h / 22h

www.fmetropolitana.com.br
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ÁRIES: A sua persistência irá lhe gerar uma grande luz 
para fazer um futuro melhor do que o habitual durante 
este dia por causa de Vênus. 

TOURO: Você mostrará um pouco de dedicação acerca 
de ganhos financeiros que você já não esperava mais.  
Muitas coisas irão deixar você mais desconfortável.

GÊMEOS: Tudo tende a ficar de uma forma bem mais 
sossegada do que o habitual durante este dia. Mostrará 
um sentimento interessante.

CÂNCER: Se encontrará em uma situação completamen-
te dissidente daquilo que você imaginava ser ideal. As 
pessoas de Capricórnio lhe farão muito bem.

LEÃO: Tomará algumas ações de uma forma bem equi-
vocada durante este dia bem mais complicado para você. 
Você se mostrará uma pessoa fora da realidade neste dia. 

VIRGEM: Agirá com bastante precisão durante este dia 
mais tranquilo, isso será bem fantástico neste dia. Não 
deixe um libriano chateado neste dia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 59

FMC
FORMULARIO

REL
AVTURN

ÇSAMEMC
CATASTROFE

DVIRS
DEMOCRATAS

TÃULA
RI

PROVIMENTO
AAASSN
BARBACENA
AIAGOUR
LU

SAALIBI
CHARUTARIA

ORFARIAS

Objeto de 
exploração
capitalista,
para Marx

Documen-
to preen-
chido em
pesquisas
Acidente
de gran-
des pro-
porções

(?)
Angelico,

pintor
italiano

Dia (?):
marco da
Segunda
Guerra

Bagagem
de (?),
item de

viajantes

Estado de
profunda
abstração 

Partido de
Rodrigo

Maia
(Polít.)

Tornar
diverso

Reduto 
da união
familiar

Formato
de cone-
xões hi-

dráulicas

Conjunto
de pro-

dutos de
consumo

O formato
de pilhas

mais
comum

Mineral
usado na 
fabricação

de joias

Região
dividida 

entre Egito
e Sudão

Alcunha
da Portu-

guesa
(fut.)

Alegação
de ino-

cência do
réu (jur.)

Local de
venda de
artigos de
fumantes

Roberto (?),
cineasta
falecido
em 2018

Virar, em
inglês
Ser 

digno de
Assim
seja!

Fração da
unidade

Pedro (?): proclamou
a Independência
Cidade natal de

Eurico Gaspar Dutra

Vilão de
Shake-
speare
Utilizar

Pátria de
Abraão

Palmeira
silvestre

Conceito
negativo
da Ética

(?) in peace:
descanse
em paz,

em inglês

Item do orçamento
familiar em janeiro
"A Raposa e as (?)",

fábula de Esopo

Revendedoras de veí-
culos novos e usados

Perder o (?): ficar 
à deriva (o barco)

Joselino
(?), per-
sonagem
da "Esco-
linha do

Professor 
Raimun-
do" (TV)

3/fra. 4/iago — rest — turn. 5/núbia. 6/farias — transe. 10/provimento.

LIBRA: Você formará uma situação muito bonita e ativa 
junto às pessoas do signo de Gêmeos, tudo isso lhe 
ajudará bastante. 

ESCORPIÃO: A sua admiração por determinadas coisas 
poderá chocar algumas pessoas de forma inesperada. 
Agirá com uma capacidade de intuir muito diferenciada.

SAGITÁRIO: Terá uma posição um tanto quanto diferen-
ciada durante este dia para acabar se complicando no 
decorrer do seu dia. 

CAPRICÓRNIO: Demonstrará no andamento deste dia 
uma descrença maior sobre a maioria das coisas na sua 
vida. 

AQUÁRIO: Muitas coisas fora do esperado irão ocorrer e 
diminuirá a intensidade das ações no planeta de Marte. 
Alguns tons tendem a demonstrar controle.

PEIXES: Se mostrará uma pessoa mais abatida e com 
dificuldades para conseguir chegar ao seu objetivo 
principal deste dia.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - Um dos maiores 
nomes das artes plásticas bra-
sileiras, referência entre os mo-
dernistas, vem há tempos con-
quistando um público cada 
vez mais novo. Talvez por seus 
personagens, suas cores, o 
certo é que Tarsila do Amaral 
tem essa conexão com os mais 
jovens. Seguindo essa visão, o 
Farol Santander recebe a ex-
posição Tarsila para Crianças, 
que tem curadoria de Tarsila 
do Amaral, sobrinha-neta da 
artista, e ainda Patricia Engel 
Secco e Karina Israel.

Dividida em sete estações, 
a mostra ocupa 490 m² dos 
pisos 19 e 20 do prédio que é 
cartão-postal da cidade. Pensa-
da para aproximar ainda mais 
o público da pintora, a expo-
sição conta com tecnologia 
sensorial, sendo possível uma 
imersão direta em seus cená-
rios, complementados por nar-
rativas interligadas, propor-
cionando uma viagem pelas 
cores e personagens de Tarsila, 
como se o público fizesse parte 
das obras.

A proximidade com um pú-
blico ainda jovem com a obra 
da modernista brasileira faz 

Tarsila do Amaral é homenageada em 
exposição dedicada ao público infantil

sua sobrinha-neta festejar. “Aca-
bamos de fazer uma exposição 
no Masp com as obras dela, 
mas há muito tempo tenho ido 
atrás de outra linguagem, pois 
temos de atingir esse público 
infantil, que, daqui a pouco, 
será adulto e vai apreciar arte, 
ir a mostras e, com certeza, gos-
tar da obra da minha tia, então 
precisamos cativar essa gera-
ção”, afirma Tarsila do Amaral, 
ou Tarsilinha, como gosta de 
ser tratada e como era chamada 
pela tia-avó.

Em cada uma das estações 
estão ambientes coloridos e 
ricos em informações, criados 
para integrar o público com os 
elementos das obras.  Será pos-
sível ouvir sons que remetem 

ao quadro da artista, sentir o 
cheiro de mato e das flores, e 
fazer releituras da obra, como 
por exemplo, colocar piercing 
em personagem ou mesmo 
calçar tênis no Abaporu.

Outro quadro relevante na 
trajetória da artista e adquiri-
do recentemente pelo MoMA, 
de Nova York, A Lua também 
tem seu lugar na exposição, em 
cenário interativo. É que nele 
há um balanço, que pode ser 
usado pelo público, seja para 
diversão ou para tirar fotos. Já 
pensou em fazer alguma per-
gunta para o próprio Abaporu? 
Pois lá você terá essa oportuni-
dade: por meio de totens em 
touchscreen, você pergunta e o 
personagem responde.

FOTO: DIVULGAÇÃO/FAROL SANTANDER

Av.Brigadeiro Faria Lima, 1.960 (Esq.com Mercado Dia)

Exame de vista grátis
*Na compra do óculos completo*

Armações a partir de

oticafarialima@gmail.com

R$49,99
Desconto especial para 

aposentados e pensionistas

(11) 2401-0387 (11) 96127-2186 @mfofarialima @mfofarialima

Aceitamos todos
os cartões
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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

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
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.
MULHER LIVRE 
Preciso p/ minha atividade 
física sexual de ½ hora. 
R$ 150,00. Whatsapp 
95844-3455
INSTALADOR 
De Alarme c/ experiência p/ 
trabalhar em Guarulhos. F. 
2453-2600
COSTUREIRAS C/ PRÁTICA 
Reta, Overloque e 
Galoneira. Tratar  Av. 
Carlos Ferreira Endres, 26 
V. Endres.

COROLLA 07/07 XEI 1.8 
Automático, unico dono, 
preto, bco couro. F.:(11) 
99942-7877.

APTO. MIKAIL 
2 dorms.,coz.,wc. garagem 
vago.$110.mil. F.:  9.5892-
4365
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 LANCHONETE 
Centro, Movi 60.000 preço  
290.000 só  salgados 
contrato  5 anos. F.: 99228-
2723

CASA JD. MAMÃE 
3 Dorms.,  Sala grande, 
Coz., lavanderia, 2 wcs. 
s/ gar.  SÓ R$ 900,00. F.: 
2467-8132/ 94755-3874.

CLASSIFICADOS

ADMITE 
Cozinheira/ Aux. de Coz., 
Caixa. Rua Da Fortuna, 524 
- Macedo Fs.: 4966-0904/ 
94972-0927 Zap.
VENDEDORA 
Externa e Telemarketing. 
Que  more em Guarulhos   
Contato  F.: (11) 93001-
6474
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
ALINE MASSAGENS 
c/ finalização, loirinha 
carinhosa F: 95426-4047 
(Whats)

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
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

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
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.

VENDE-SE
Apto. no 

Condomínio Ícaro
3 dorms., 1 suite + 
deps. de emprega-

da 86Mts2
2 vagas de gar., 
3 min p/Centro 

Guarulhos.
390 Mil 

Fs.: 97164-9190/ 
94730-2006

APTO CECAP 
3 dorms, Reformado R$ 
213 Mil , aceito financ. F.: 
98919-5686
APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO 
2 Dorms., Quitado c/ 
escritura 135 Mil, particular. 
F.: 97959-4649
APTO MORADA DO SOL 
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
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Aprenda a evitar oito erros na hora de pintar a casa

DA REDAÇÃO - Pintar um am-
biente pode transformá-lo e 
renová-lo como nenhum outro 
elemento de decoração é capaz 
de fazer. Mas você sabia que 
para garantir bons resultados 
não basta comprar qualquer 
tinta e aplicar? Escolhas ruins 
trazem algumas dores de ca-
beça: além de a pintura durar 
menos tempo do que deveria, 
não trará o resultado esperado 
e exigirá gastos futuros com 
repinturas e manutenção, en-

tre outros problemas.
De acordo com Anne Cos-

ta, coordenadora técnica da 
Abrafati – Associação Brasi-
leira dos Fabricantes de Tin-
tas, existem casos em que a 
tinta cobre uma área menor 
que o esperado, exige muito 
mais demãos que o previs-
to para cobrir a cor anterior, 
ou apresenta um resultado 
pouco uniforme e até escorre 
para o rodapé da parede. Para 
evitar problemas como este, a 

especialista separou uma lista 
com oito erros comuns, que 
devem ser evitados na hora 
de pintar o imóvel.

Utilizar tinta não confor-
me: De maneira geral, tintas 
que não estão em conformi-
dade com as normas técnicas 
apresentam baixo rendimen-
to e baixa resistência à abra-
são, além de menor durabili-
dade e resistência à limpeza 
com produtos de uso domés-
tico. Para se proteger, antes de 
comprar uma tinta, consulte a 
plataforma digital www.tinta-
dequalidade.com.br. 

Escolher uma tinta ina-
dequada para a superfície: 
Existem produtos adequados 
para o uso em cada tipo de 
superfície (alvenaria, metal, 
madeira e outras). Usar uma 
tinta desenvolvida para outra 
finalidade levará a resultados 
ruins. 

Não preparar a superfície a 
ser pintada: Antes da pintura, 
é preciso fazer uma limpeza 
completa na superfície que será 
pintada. Ela precisa estar fir-
me, uniforme (sem buracos ou 
rachaduras), seca e sem poeira, 
gordura, graxa, sabão ou mofo. 
Corrigir imperfeições na pare-
de, com argamassa ou massa 
corrida também é fundamental.

Não eliminar focos de umi-
dade: As infiltrações de água 
são as causas mais frequentes 
da deterioração das pinturas 
em alvenaria, provocando, na 
maioria das vezes, descasca-
mentos, desplacamentos, bo-
lhas e outros inconvenientes. 

Não seguir as instruções 
do fabricante: Na embalagem 
da tinta, há orientações em 
relação a aspectos como a di-
luição ou o intervalo mínimo 
entre demãos, que precisam 
ser seguidas. 

Pintar com clima inade-
quado: Atenção! Não se deve 
pintar em dias chuvosos ou 
com ventos fortes, pois eles 
trazem poeira e outras su-
jeiras para a pintura. T

Falta de cuidado com a 
secagem: É preciso ter pa-
ciência para obter um bom 
resultado na hora da pintu-
ra. Esperar o tempo certo de 
secagem da tinta entre uma 
demão e outra é essencial! 
Uma ótima maneira de ace-
lerar a secagem é manter as 
portas e janelas abertas.

Usar ferramentas de 
pintura inadequadas: A 
escolha das ferramentas e 
equipamentos utilizados na 
pintura deve ser feita com 
atenção à sua qualidade e à 
adequação para a utilização 
pretendida. Informe-se so-
bre isso antes de comprar e 
de pintar.

FOTO: DIVULGAÇÃO



|    Quinta-feira, 5 de dezembro de 201912 www.fmetropolitana.com.br

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

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

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


