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Brasil criou 644 mil novas 
vagas de trabalho em 2019
Segundo dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged), o destaque fi cou com setor 
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Cidade receberá 133 
ônibus intermunicipais 
com ar-condicionado

Aniversário de SP será 
celebrado com mais 
de 300 atividades
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Cotações Selic (ano)
4,5% R$  1.039

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Quem compra artesanato contribui com a criação de 

postos de trabalho, geração de renda e fomento à 
economia criativa”, Vitor Souza, secretário de CulturaEuroBovespa Dólar

+0,45%
R$ 4,18

-0,79%
118.577

+0,09%
R$ 4,61

FOTO: MAYARA NASCIMENTO
FOTO: ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Ministro da Infraestrutura garante que não haverá pedágio na Dutra Pág. 4

Freitas reafirmou o que o presidente já havia se comprometido com o prefeito Guti: retirar a cobrança no edital da nova concessão

MPF pede à Justiça suspensão dos 
calendários do Sisu, Prouni e Fies
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ANIMAIS - Cada vez mais cães e gatos fazem parte das famílias e compõem as cidades

Faccini, 379, Centro. No momento da inscrição 
é necessário apresentar RG original. Crianças 
menores de 12 anos devem estar acompanha-
das por um responsável para se inscrever. 

No último sábado (18) cerca de cem pesso-
as, entre jovens e adultos, e mais de 40 crian-
ças tiveram seu primeiro contato com o teatro, 
uma experiência bastante emocionante para os 
participantes. “As aulas são muito divertidas e 
o teatro é uma ótima ferramenta de desenvol-
vimento pessoal”, explica o ator Thiago Mattos, 
professor de teatro e proprietário da DR&T. 
Para mais informações, ligue: (11) 2358-6704. 

nar a matéria-prima e o produto fi nal com os 
princípios da cultura popular.

Diariamente, estima-se que mais de 50 mil 
pessoas das classes C e D circulem pelo centro 
da cidade. De acordo com o secretário de Cultu-
ra, Vitor Souza, as feiras de artesanato e econo-
mia solidária do município impactam não ape-
nas o desenvolvimento econômico da cidade. 
“O artesanato representa a identidade de uma 
cidade. Além de incentivar a Cultura Popular, 
quem compra artesanato contribui com a cria-
ção de postos de trabalho, geração de renda e 
fomento à economia criativa, que tem como um 
de seus pilares a arte a partir do ideal de trans-
formar criatividade em resultado”, afi rma.

Você ainda tem tempo de aproveitar o pe-
ríodo de férias e começar o ano fazendo arte 
nas ofi cinas da Academia de Teatro DR&T. 
Oferecidas gratuitamente em parceria com a 
Secretaria de Cultura de Guarulhos, as ofi cinas 
são destinadas a crianças, jovens e adultos in-
teressados em extravasar sua criatividade ou 
simplesmente superar a timidez. A idade mí-
nima para participação é de seis anos. Para se 
inscrever os interessados devem acessar o site 
www.academiadeteatrodrt.com.br. Também 
é possível fazer a inscrição pessoalmente na 
Academia de Teatro DR&T, que fi ca na rua Luiz 

A Wimpro irá realizar uma apresentação das 
categorias da base de 2020 na próxima segun-
da-feira (27), às 19h. As categorias apresentadas 

Criatividade artesanal, talento e preços 
convidativos. Quem passa pelo calçadão da 
rua Felício Marcondes, no centro da cidade, 
já criou o hábito de conferir as novidades que 
os artesãos guarulhenses oferecem na Feira 
Permanente de Artes & Cultura de Guaru-
lhos. Toda quinta, sexta e sábado, das 9h às 
17h, a tradicional feira toma conta do espaço, 
surpreendendo quem está em busca de pre-
sentes exclusivos. Bolsas de couro, artigos em 
tricô e crochê, costura criativa, pirogravura, 
decoupagem, entalhe, tear. Ao todo, mais de 
30 artistas encontram na arte do trabalho ma-
nual muito mais do que a necessária geração 
de renda, mas também uma forma de relacio-

Academia de Teatro continua com inscrições abertas para o curso de férias

Wimpro apresenta atletas da categoria de base

Feira Permanente de Artes & Cultura oferece artigos exclusivos

ACONTECE

serão as de sub-07, 08, 09, 10, 12, 14, 16 e 18. O 
evento é aberto ao público e acontece na Câmara 
Municipal, na rua João Gonçalves, 604 – Centro.

Foi por pouco. O Jornal O 
Globo e o Estadão chegaram 
a anunciar na sexta-feira que o 
Ministro da Justiça e Seguran-
ça Pública Sergio Moro estaria 
pronto a deixar o governo caso 
o presidente Jair Bolsonaro, 
atendendo sugestão de secre-
tários de segurança estaduais, 
iria recriar o Ministério da Segu-
rança Pública esvaziando a atu-
ação do titular da Justiça.

Bolsonaro, na quinta, che-
gou a tocar no assunto na con-
versa com jornalistas na saída 
do Palácio da Alvorada, a resi-
dência ofi cial do presidente em 
Brasília.

“Lógico que o Moro deve 
ser contra”, admitiu o presiden-
te quando confi rmou a infor-
mação de que poderia atender 
a reivindicação dos secretários 
estaduais.

Soube-se depois que a his-
tória não era bem essa. Apenas 
um dos secretários havia toca-
do no assunto numa reunião 
com o presidente. Verifi cou-se 
mesmo que antes disso já se 
pensava, no Planalto, fazer a di-
visão da pasta comandada pelo 
ex-juiz de Curitiba.

A cúpula do bolsonarismo, 
no palácio ou fora dele, sem-
pre considerou o ex-juiz como 
o mais forte adversário que 
Bolsonaro poderia ter em sua 
pretendida candidatura à re-
eleição. E o melhor a fazer era 
começar as cortar as asas dele.

Esse entendimento ga-
nhou força depois da entrevis-
ta de Sergio Moro ao progra-
ma Roda Viva, da TV Cultura, 
na segunda-feira. A maioria 
dos políticos em Brasília, tan-

to de um lado como de outro, 
achou que o Ministro se saiu 
muito bem. Bem demais.

O entorno do presidente, in-
cluindo os fi lhos, consideraram 
que Moro estava muito à von-
tade no programa, deixando a 
conhecida postura de magistra-
do para assumir ares mais des-
contraídos. Houve comentários: 
o político está se revelando.

Teve gente que gostou, 
principalmente aqui fora. Ou-
tros não.

Teria Moro fi nalmente to-
mado gosto?...

Mesmo mostrando preocu-
pação em dividir os louros do 
combate à criminalidade com 
os Estados, o ministro desta-
cou a diminuição de vinte por 
cento dos homicídios e qua-
renta por cento dos roubos e 
furtos no ano passado. Provo-
cou ciúmes.

O entrevistado do Roda 
Viva, segundo se entendeu na 
cúpula, não assumiu a esperada 
defesa do governo como um 
todo com o entusiasmo que se 
esperava. E, importante, se re-
cusou a assinar um documento 
afi rmando não ser candidato 
à presidente, como sugeriu a 
âncora do programa. Pronto: o 
ministro teria se desmascarado.

Assisti ao Roda Viva e acho 
exagero.

Há quem afi rme, com uma 
certa razão, que sem Sergio 
Moro o governo acaba. Com 
Paulo Guedes, Damaris Alves, 
Regina Duarte, e quem mais 
estiver lá.

Pelo sim, pelo não, Bolso-
naro voltou a trás. Desistiu de 
dividir o Ministério.
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Ministro da Infraestrutura garante 
que não haverá pedágio na Dutra em 
Guarulhos no edital da nova concessão

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em vídeo nas 
redes sociais na última 
quinta-feira (23), o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Freitas, reafirmou o que o 
presidente Jair Bolsonaro 
já havia se comprometido 
com o prefeito Guti: retirar 
o pedágio em Guarulhos do 
novo modelo de concessão 
da rodovia Presidente Dutra. 

De acordo com o ministro, 
seria usado um sistema similar 
do que é praticado na Europa, 
sendo cobrado somente o qui-

lômetro rodado. “Mas a gente 
compreende que a rodovia pre-
sidente Dutra acaba sendo uma 
avenida que liga Guarulhos a 
São Paulo e não é justo que o 
usuário pague. Isso já está reti-
rado do modelo”, garantiu. 

No vídeo, o ministro ain-
da afirma será cobrado um 
preço menor de pedágio no 
trecho que liga São Paulo a 
Rio de Janeiro e que tam-
bém não será instalado um 
pedágio em Barra Mansa 
(cidade do Rio de Janeiro). 

FOTOS: LUCY TAMBORINO

FOTO: DIEGO SECCO/PMG

Já Bolsonaro, que estava 
ao lado do ministro, men-
cionou que o governo de-
verá também estudar como 
aplicar o índice de reajus-
te anual nos pedágios sem 
que isso incida em 100% 
no valor da inflação – que 
hoje é calculada pelo Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA).  O presiden-
te defende a medida, uma 
vez, que, de acordo com 
ele, a reposição no salário 
do brasileiro não acompa-
nha a inflação. 

A via Dutra é adminis-
trada pela empresa CCR 
desde 1996. O contrato 
vence em março de 2021, 
mas a intenção do gover-
no é realizar o certame no 
final do segundo semestre 
de 2020. O trecho a ser lei-
loado liga as duas maiores 
regiões metropolitanas do 
país (Rio de Janeiro e São 
Paulo), passando por 34 
cidades. A nova concessão 
irá consistir na exploração 
do sistema rodoviário por 
30 anos.

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - O Corredor 
Metropolitano Guarulhos-
-São Paulo, que foi prome-
tido pelo governo do estado 
para 2015, permanece sem 
previsão de entrega. Segun-
do a Empresa Metropolita-
na de Transportes Urbanos 
(EMTU), responsável pelo 
empreendimento, o trecho 
que está entre as paradas 
IV Centenário e Vila Endres 
continua aguardando dispo-
nibilização de recurso finan-
ceiro para a contratação das 
obras.

A obra previa a ligação 
da região do Taboão (passan-
do pelo Cecap, Centro e Vila 
Galvão) ao Metrô Tucuruvi, 
com uma ligação para o bair-
ro da Penha, na zona leste da 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos, 
por meio da Empresa Metropo-
litana de Transportes Urbanos 
de São Paulo (EMTU), determi-
nou que as concessionárias do 
sistema intermunicipal na Re-
gião Metropolitana de São Pau-
lo incluam, em 2020, 561 veícu-
los novos com ar-condicionado 
em substituição aos ônibus que 
completarão dez anos de uso. 

Destes, 133 serão do Con-
sórcio Internorte, que atende 
a Área 3 de operação, o que 
inclui Guarulhos, Mairiporã, 
Santa Isabel e Arujá. A EMTU 
não revelou quais linhas serão 
atendidas em cada munícipio, 
como justificativa alegou que 
isso é prerrogativa da conces-
sionária. A exigência dos novos 
veículos faz parte de aditivo 

capital, em um total de 20 
km de extensão. No entanto, 
apenas 12,3 km foram entre-
gues e o restante sequer saiu 
do papel.

No total, 100 mil pessoas 
seriam beneficiadas diaria-
mente. Hoje ele alcança, em 
média, 62 mil passageiros. 
Em 2013, em junho, chegou 
a ser publicada a relação das 
empresas e consórcios clas-
sificados na concorrência de 
pré-qualificação para partici-
par da licitação de execução 
das obras deste trecho. As in-
tervenções deveriam ter co-
meçado em 2014, conforme 
o cronograma, e entregues 
em 2015. Já o trecho Vila Gal-
vão e Estação Tucuruvi ainda 
está em fase de projeto.

EMTU continua aguardando recursos financeiros 
para concluir obras do corredor Guarulhos-SP

Consórcio Internorte deve colocar em circulação 
133 novos ônibus com ar-condicionadoInvestimentos anunciados na cidade

totalizam mais de R$ 20 milhões
LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - A Pesquisa 
de Investimentos Anuncia-
dos no Estado de São Paulo 
(Piesp), elaborada pela Fun-
dação Seade e divulgada 
nesta semana, revelou que 
no terceiro semestre de 2019 
foram contabilizados seis in-
vestimentos em Guarulhos, 
totalizando mais de R$ 20 
milhões. 

Este valor foi alcançado 
apenas com um investimen-
to de uma transportadora. 
Entre as medidas estão à ex-
pansão dos armazéns e equi-
pamentos investimentos em 
galpões, renovação de frota, 
novas tecnologias de movi-
mentação e equipamentos.

Há ainda outros empre-
endimentos de infraestrutu-
ra, comércio e serviços, mas 
sem os valores para as me-
didas divulgados. Entre eles 
estão investimentos no GRU 
Airport – Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo, em 

Cumbica, com a aquisição 
de maquinário, antecâmara 
para climatização para o ter-
minal de cargas. Há ainda a 
construção centro de treina-
mento para pilotos e comis-
sários de bordo, anunciado 
por uma companhia aérea. 

contratual firmado com as 
empresas operadoras das qua-
tro áreas de concessão mais a 
Metra, que opera as linhas do 
Corredor ABD. Em 2019, 179 
ônibus novos com ar-condicio-
nado foram incluídos na frota 
das concessionárias da Gran-
de São Paulo, atualmente com 
3.335 veículos.
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Anvisa realiza reunião sobre coronavírus com 
companhias aéreas no Aeroporto de Guarulhos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) realizou nesta sexta-
-feira (24), no GRU-Airport 
– Aeroporto Internacional de 
São Paulo, em Cumbica, uma 
reunião com as companhias 
aéreas, empresas instaladas no 
aeroporto e órgãos de saúde do 
estado e dos municípios de São 
Paulo e de Guarulhos a fim de 
sensibilizar a comunidade ae-
roportuária para identificação 
e comunicação de possíveis ca-
sos suspeitos do novo coronaví-
rus (nCoV). 

Representantes da Agên-
cia atualizaram os profissio-
nais que trabalham no maior 
complexo aeroportuário da 
América do Sul sobre a atual 
situação do evento, anteceden-
tes da doença no mundo e, 
principalmente, sobre a defini-
ção de caso suspeito adotada 
no Brasil, alinhada à definição 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), que estabeleceu 
critérios clínicos e epidemioló-
gicos bem determinados para 
reconhecimento dos casos. 

Na reunião, que contou 
também com a presença de 
representantes da Receita Fe-
deral, Polícia Federal, Sistema 
de Vigilância Agropecuária 
Internacional (Vigiagro) e Ins-
tituto Brasileiro do Meio Am-

biente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) – órgãos 
federais que estão presentes no 
aeroporto –,  foram repassadas 
orientações do Ministério da 
Saúde com relação às informa-
ções reunidas nos Boletins Epi-
demiológicos que vêm sendo 
divulgados desde 17 de janeiro 
e ao acionamento do Centro de 
Operações de Emergência – Co-
ronavírus (COE – nCoV), que 
tem como objetivo preparar a 

rede pública de saúde para o 
atendimento de possíveis casos 
no Brasil. 

Outro tema tratado na reu-
nião foi o plano de contingên-
cia do terminal, que registra 
movimentação média de 120 
mil passageiros por dia, os flu-
xos de atuação que devem ser 
seguidos diante da ocorrência 
de um caso suspeito e as fun-
ções desenvolvidas de acordo 
com os níveis de alerta.

MAYARA NASCIMENTO - MAYARA NASCIMENTO - Os úl-
timos quatro meses de 2019, 
Guarulhos registrou o preço 
médio de R$ 4,255 pelo litro 
de gasolina. Já o Estado de 
São Paulo registrou o com-
bustível com o menor valor 
no Sudeste em dezembro, 
com R$ 4,381, sendo o se-
gundo estado com a gasolina 
mais barata do país.

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
fechou o ano passado com 
um total de 330 casos de 
estupro. De um ano para o 
outro, houve queda de 7% 
neste tipo de ocorrência. Os 
dados são das estatísticas 
de criminalidade do Estado 
de São Paulo, divulgados na 
sexta-feira (24), pela Secre-
taria da Segurança Pública 
(SSP). Já em todo o estado de 
2018 para 2019 de registro 
desta ocorrência cresceu 3% 
(saindo de 11.949 para 12.374 
casos).

Uma tendência se repete 
nos dois anos: a maioria dos 
casos de refere a estupro de 
vulnerável. Em Guarulhos, 
só no ano passado foram 235 
casos (71%) e em 2018 eram 
278 (73%). Já em todo o esta-
do de São Paulo no ano pas-
sado foram 9.217 estupros 
(74%) deste tipo. 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Mais uma eta-
pa da fiscalização integrada 
aconteceu nesta quinta-fei-
ra (23) no Parque Estadual 
do Itaberaba, na região de 
Guarulhos da Serra da Can-
tareira. A ação flagrou des-
matamento e loteamento 
clandestino no local. Um dos 
responsáveis que estava no 
local do desmatamento foi 
notificado, tanto por órgãos 
municipais quanto estaduais, 
e vai responder a um proces-
so administrativo que pode 
resultar em multas.

A ação foi conduzida por 
equipes das secretarias de 

Em setembro a média dos 
postos de Guarulhos foi de R$ 
4,228, enquanto em outubro 
foi de R$ 4,210. Em novembro 
a gasolina bateu a casa dos R$ 
4,229, finalizando o ano com 
R$ 4,353 em dezembro.

O levantamento foi feito 
pela ValeCard, que analisou 
cerca de 20 mil estabeleci-
mentos no país.

O delito se enquadra em 
ter conjunção carnal ou prati-
car outro ato libidinoso com 
menor de 14 anos ou com 
pessoas de enfermidade ou 
deficiência mental. Ele ainda 
se estende a pessoas que não 
têm o necessário discerni-
mento para a prática do ato, 
ou que, por qualquer outra 
causa, não pode oferecer re-
sistência. A pena de estupro 
de vulnerável pode chegar 
até 30 anos. 

As estatísticas divulgadas 
ainda revelam que o núme-
ro de vítimas de homicídios 
dolosos caiu tanto em Guaru-
lhos, quanto no estado. Se em 
Guarulhos em 2018 foram 89 
vítimas em 2019 somaram 
68 – um recuo de 23%. Já no 
estado o a queda foi de 6,4%, 
com 2.906 pessoas assassina-
das no ano passado – uma 
média de 242 por mês.

Gasolina no município registra média 
de R$ 4,25 nos últimos meses de 2019

Cidade fecha 2019 com 330 casos de estupro

Ação integrada de fiscalização flagra crimes ambientais na Serra da Cantareira

Procedimentos de limpeza e desinfecção 

Meio Ambiente e Justiça de 
Guarulhos, Fundação Flo-
restal, Polícia Militar e GCM 
Ambiental.

A pasta de Meio Ambien-
te alerta que por se tratar de 
uma unidade de conservação 
todas as construções e lotea-
mentos no local são crimes 
ambientais e podem ocasio-
nar multas, apreensões e pri-
sões. Qualquer cidadão pode 
denunciar crimes ambientais 
através do telefone 0800-
772-2006. Não é necessário 
se identificar.

O Parque do Itaberaba 
possui 15 hectares e fica en-

tre os municípios de Arujá, 
Guarulhos, Nazaré Paulista 
e Santa Isabel. O local é um 
importante remanescente da 
Mata Atlântica, das Serras 
da Cantareira e Mantiqueira, 
abrigando grande biodiversi-
dade e variada fauna regio-
nal.

O grupo de fiscalização 
integrada foi criado em ou-
tubro de 2019, durante uma 
reunião na sede da Secreta-
ria de Segurança Pública de 
São Paulo, com o objetivo de 
conter as constantes invasões 
na região da Serra da Canta-
reira.

Um dos pontos centrais da reunião foi a orientação para 
as empresas que trabalham na limpeza e desinfecção de 
aeronaves. A Anvisa enfatizou os protocolos que já existem 
para esses casos e os equipamentos de proteção individual 
(EPIs) que devem ser utilizados em cada caso. O forneci-
mento de treinamento e EPI para os trabalhadores é obri-
gação das empresas, seguindo as orientações da Anvisa.

FOTO: DIVULGAÇÃO/ANVISA

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Creche Flor do Amanhã promove 
workshop de práticas sustentáveis
GUILHERME DERRICO - GUILHERME DERRICO - No dia 29 
deste mês, a Associação Benefi-
cente Nova Vida – Creche Flor 
do Amanhã, em parceria com 
a Prefeitura Municipal de Gua-
rulhos, realiza um Workshop 
de Práticas Antroposóficas e 
Sustentabilidade na Educação 
Infantil. O evento é gratuito. 
Para participar, basta ligar 
para o número (11) 2229-4613 
até às 17h do dia 28/01 e fazer 
sua inscrição. 

“Esta será a primeira de 
muitas outras ações com o ob-
jetivo de semear a consciência 
de preservação do nosso pla-
neta. Nossa meta é se transfor-
mar em uma ECO creche que 
valoriza a sustentabilidade e 
compartilha esses valores com 
todos. Será um dia dedicado à 
troca de conhecimento e ex-
periências positivas. Todas as 
pessoas interessadas no assun-
to serão bem-vindas. É uma se-
mente que queremos plantar 
na nossa cidade. Propagar a 
responsabilidade ambiental e 

o valor de ações altamente sus-
tentáveis”, diz Tatiane Gomes, 
presidente da associação.

Entre os temas de dis-
cussão, a Divisão Técnica de 
Educação Ambiental (DOEP) 
da Secretaria Municipal de 
Educação vai apresentar suas 
ações em prol da educação am-
biental, tudo para instigar o 
potencial e criar uma maneira 
de repensar as práticas peda-
gógicas nas escolas. Já a Divi-
são Técnica de Educação Am-
biental do Departamento de 
Limpeza Urbana da Secretaria 
de Serviços Públicos irá apre-
sentar o Programa Lixo Zero 
Guarulhos, visando dissemi-
nar a prática da Coleta Seletiva 
nas instituições de ensino da 
cidade. A palestrante Telma 
Benedicto falará sobre a vivên-
cia da filosofia antroposófica 
na educação infantil. “Vamos 
ressaltar a importância da pe-
dagogia Waldorf como trans-
formação social, vivenciando 
o dia a dia na educação infan-

til”, conta Telma.
“É uma grande oportuni-

dade para que as pessoas en-
volvidas tomem consciência 
sobre os assuntos debatidos e 
criem uma verdadeira corren-
te do bem, incentivando ou-
tras pessoas e empresas a agir 
de maneira sustentável. Se 
cada um fizer a sua parte, a ci-
dade e o planeta será, cada vez 
mais, um lugar melhor para se 
viver”, finaliza Tatiane.
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Serviço:
Workshop de Práticas Antro-
posóficas e Sustentabilidade 
na Educação Infantil
Associação Beneficente Nova 
Vida – Creche Flor do Ama-
nhã
Avenida Coqueiral, 356 – Ci-
dade Seródio
Dia 29/01, das 8h às 17h.
Inscrições: até às 17h do dia 
28/01 através do telefone (11) 
2229-4613
Evento Gratuito

Guarulhos registra menor número de 
casamento dos últimos cinco anos
LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - No dia da 
Instituição do Casamento Civil 
no Brasil, que comemorou na 
sexta-feira (24) 130 anos, Gua-
rulhos lida com um cenário de 
queda: o ano passado registrou 
o menor número deste tipo de 
união desde 2015. Ao todo fo-
ram 8.063 casamentos conta-
bilizados em todo 2019, ante a 
9.074 em 2015. Uma redução 
acumulada de 1.011 deles.  

Desde 2015 os números só 
caíram e no ano passado tive-
ram um aumento irrisório de 
0,5% - saindo de 8.022 casa-
mentos em 2018 para 8.063 – 
apenas 41 casamentos a mais. 
Por outro lado, o número de di-
vórcios foi o maior dos últimos 
cinco anos – se em 2015 foram 
392, no ano passado foram 
439. Já se comparado ao total 
de 2018, com o ano passado a 
alta foi de 9%. Ainda em 2017 
foram 393 divórcios e em 2016 
somaram 390.

FOTO: MÁRCIO LINO/PMG

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Completan-
do na última segunda-feira 
(20) um mês desde a inaugu-
ração, a primeira casa abri-
go para mulheres vítimas 
de violência doméstica em 
Guarulhos – Casa Abrigo 
Florescer – já recebeu quatro 
mulheres e quatro crianças 
em suas dependências. As 
pessoas atendidas puderam 
contar com atendimento so-
cial, psicológico e jurídico. O 
local, por questões de segu-
rança, não tem seu endereço 
divulgado. 

Para aquelas mulheres 
que precisarem do atendi-
mento devem procurar a 
Casa das Rosas, Margaridas e 
Beths, com isso, a equipe de 
assistência psicossocial e jurí-
dica irá iniciar todo o trâmite 
para auxiliar a vítima a dei-
xar a situação de violência. O 
local oferece tanto assistência 
para mulher, quanto para os 
seus filhos, desde que eles te-
nham menos de 18 anos. 

Casa abrigo para mulheres vítimas 
de violência completa um mês 

Casamentos e 
divórcios por ano

O tempo máximo de 
permanência na Casa Abri-
go Florescer é de 90 dias, 
podendo, dependendo do 
caso, ser prorrogado após 
análise da equipe técnica. 
Ao todo são 40 vagas para 
pessoas morarem no local 
simultaneamente. 

A instalação do serviço 
na cidade é fruto do trabalho 
da Subsecretaria de Políticas 
para Mulheres, que consta-
tou a necessidade após a di-
vulgação Mapa da Violência 
contra a Mulher. De acordo 
com os dados, o número de 
mulheres assassinadas na 
cidade em 2018 cresceu 59% 
– representando mais de 100 
assassinatos. 

No ano de 2017, 64 pesso-
as do sexo feminino foram 
assassinadas, já em 2018 os 
índices cresceram para 102 
pessoas. A quantidade de le-
são corporal e maus tratos 
também aumentou, passan-
do de 2.369 casos, para 2.421.

AnoAno 
2019
2018
2017
2016
2015

CasamentoCasamento 
8.063
8.022
8.791
9.003
9.074

Divórcio Divórcio 
439
403
393
390
392
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País criou 644 mil novas vagas de trabalho 
em 2019, maior resultado em seis anos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Brasil regis-
trou a criação de 644 mil 
vagas de emprego formal no 
ano passado, 21,63% a mais 
que o registrado em 2018. 
De acordo com o Ministério 
da Economia, é o maior sal-
do de emprego com carteira 
assinada em números abso-
lutos desde 2013.

Dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados (Caged), divulga-
dos nesta sexta-feira (24), 
mostram que o estoque de 
empregos formais chegou a 
39 milhões de vínculos. Em 
2018, esse número tinha fi-
cado em 38,4 milhões.

Todos os oitos setores da 
economia registraram sal-
do positivo no último ano. 
O destaque ficou com o se-
tor de serviços, responsável 
pela geração de 382,5 mil 
postos. No comércio, foram 

145,4 mil novas vagas e na 
construção civil, 71,1 mil. O 
menor desempenho foi o da 
administração pública, com 
822 novas vagas.

No recorte geográfico, 
as cinco regiões fecharam 
o ano com saldo positivo. 
O melhor resultado absolu-
to foi o da Região Sudeste, 
com a criação de 318,2 mil 
vagas. Na Região Sul, hou-

ve abertura de 143,2 mil 
postos; no Nordeste, 76,5 
mil; no Centro-Oeste, 73,4 
mil; e no Norte, 32,5 mil. 
Considerando a variação 
relativa do estoque de em-
pregos, as regiões com me-
lhores desempenhos foram 
Centro-Oeste, que cresceu 
2,30%; Sul (2,01%); Norte 
(1,82%); Sudeste (1,59%) e 
Nordeste (1,21%).

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO -  O Ministério 
Público Federal (MPF) en-
trou na tarde desta sexta-fei-
ra (24), com uma ação na Jus-
tiça Federal em Minas Gerais 
pedindo que seja determina-
da a suspensão das inscri-
ções e a consequente altera-
ção dos calendários 2020 do 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), do Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies) e do 
Programa Universidade para 
Todos (Prouni).

Na sexta-feira (20) o MPF 
já havia recomendado ao Mi-
nistério da Educação (MEC) 
que adiasse a abertura do sis-
tema até que a falha na cor-
reção do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2019 
estivessem solucionadas. No 
fim da tarde do mesmo dia, 
o ministério informou que ti-
nha encontrado o problema e 
recorrigido 5.974 provas que 
tiveram erro na nota.

Na ação, é solicitada con-
cessão de tutela de urgência, 
diante dos danos irreversíveis 
que podem ser causados aos 
estudantes - visto que as inscri-
ções para o Sisu foram inicia-
das na terça-feira (21), e devem 
seguir até domingo, 26, com 
divulgação do resultado final 
agendado para terça (28).

O pedido é para que a sus-
pensão seja aplicada até que 
seja feita uma auditoria no re-
sultado do Enem 2019, suge-
rido por especialistas em ava-
liação educacional. Também é 
solicitado que o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) realize nova conferên-
cia dos gabaritos de todos os 
candidatos, de forma a garan-
tir “a idoneidade, a correção 
do resultado do exame e a cor-
respondência entre o gabarito 
utilizado e a prova realizada 
pelo candidato”.

MPF entra com ação na Justiça Federal 
pedindo a suspensão do Sisu, Fies e Prouni

FOTO: MARCELLO CASAL/AGÊNCIA BRASIL
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Na próxima segunda-feira (27) haverá 
mais uma formação, promovida pela Prefeitura 
de Guarulhos, com operadores do transporte 
escolar para atendimento da pessoa com 
defi ciência. As aulas são realizadas pela 
Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão 
e o curso terá oito horas de duração com os 
seguintes temas: abordagem adequada no 
atendimento à pessoa com defi ciência, termos 
corretos, histórico da pessoa com defi ciência, 
tipos de defi ciência e o panorama da pessoa 
com defi ciência no Brasil. Além disso, a 
atividade também promove uma experiência 
de empatia profunda para que os participantes 
possam perceber as difi culdades e superações 
do dia a dia da pessoa com defi ciência. 

Nomes consagrados e os novos valores 
da música sertaneja raiz integram o Viola Viva, 
tradicional encontro do gênero que acontece 
no domingo (26), às 16h, no Teatro Nelson 
Rodrigues, na Vila Galvão. O evento, que acontece 
sempre no último domingo do mês, tem entrada 
gratuita e classifi cação livre. Promovido na cidade 
há 25 anos, o projeto visa a preservar e divulgar a 
autêntica música raiz, seus intérpretes e autores, 
proporcionando espaços para que os artistas da 
cidade possam exercer a sua arte. O encontro 
oferece ainda agradáveis tardes de domingo e 
tem como objetivo homenagear a apresentadora 
Áurea Fontes, idealizadora do Viola Viva. O evento 
também promove o encontro de grupos, duplas 
de violeiros da cidade e convidados.

ANOTE

Em equipes que querem ser 
campeãs, os jogadores de 
ataque tem obsessão pelo gol

Hernanes brincou após a vitória 
do São Paulo contra o Água Santa, na 
quarta-feira, ao responder uma per-
gunta na zona mista, que o que mu-
dou no Tricolor em 2020 é que “não 
mudou”, em referência a permanên-
cia da comissão técnica e da maior 
parte do elenco do clube que fi cou em 
sexto lugar no Brasileirão de 2019.

Na análise do Profeta, o mesmo 
elenco, desfalcado de alguns reser-
vas como Raniel e Hudson, é capaz 

de dar a volta por cima e entregar 
mais do que no ano passado. As 
apostas são no entrosamento do gru-
po, no tempo para assimilar as ideias 
de Fernando Diniz e na recuperação 
de jogadores como Pablo, Pato e o 
próprio Hernanes.

Mas, para conseguir o tão sonha-
do título, que não vem desde 2012, o 
São Paulo precisa focar em “mudar 
as coisas que não mudaram”.

O que não mudou no Tricolor é 
a falta de pontaria dos atacantes. 
Contra o Água Santa foi um festival 
de gols perdidos. Bruno Alves, Vitor 
Bueno, Daniel Alves, Hernanes e He-
linho duas vezes cada um... Contra 

um adversário um pouco melhor 
essa falta de mira vai fazer falta.

Outra coisa que continua igual é 
a falta de “apetite” dos jogadores. O 
São Paulo abriu 2x0 e poderia ter go-
leado, mas preferiu controlar o jogo 
e manter a posse de bola, sem correr 
muitos riscos, irritando a torcida.

Em equipes que querem ser cam-
peãs, os jogadores de ataque tem 
obsessão pelo gol. Querem ser ar-
tilheiros do campeonato e quebrar 
marcas, fi cam irritados ao serem 
substituídos, mesmo que no fi nal da 
partida e comemoram o último tento 
de uma goleada como se fosse o gol 
do título.

O São Paulo só tem jogadores 
mornos, os únicos que conseguimos 
identifi car uma mentalidade ven-
cedora são o goleiro Thiago Volpi e 
o multicampeão Daniel Alves, que 
tenta a todo custo contagiar o grupo 
com sua “gana” por vencer.

E por fi m, a teimosia de Fernando 
Diniz com Alexandre Pato também 
continua a mesma. O treinador insis-
te em utilizar Pato como uma espé-
cie de 9, mais centralizado, jogando 
muitas vezes de costas pra o adversá-
rio, mesmo sabendo que as melhores 
“fases” do atacante foram jogando 
aberto pela esquerda.

Na partida de quarta-feira, o ata-
cante poderia ter entra na posição 
que mais gosta, mantendo Pablo de 
centroavante e deslocando Daniel Al-
ves para a direita. Mas Diniz parece 
mesmo querer “queimar” o jogador, 
talvez para mostrar que ele não tem 
espaço no time, ou de repente, para 
que Pato se convença a aceitar uma 
proposta qualquer e ajudar a dimi-
nuir a folha salarial do Tricolor.

No São Paulo, a diretoria age sem-
pre da mesma maneira mas acredi-
ta que pode obter um resultado di-
ferente. Hernanes está certo, pouca 
coisa mudou.

Mudaram as 
estações...

jornalista e designer gráfi co. Foi 
assessor de imprensa de jogadores 
e técnicos de futebol e trabalhou no 
Lance! e Diário de S. Paulo. Atualmente 
trabalha no jornal Valor Econômico
luizgerardi@gmail.com

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI

PONTO
DE VISTA
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Guarulhense fecha parceria com a FAG e rende benefícios aos atletas

LUCAS CANOSA - LUCAS CANOSA - O Atlético Gua-
rulhense segue buscando seu 
crescimento no município, 
abrangendo várias modalida-
des esportivas, como futsal, 

Saúde é diferencial entre atletas de sucesso
PROFESSORES OSIRIS, VANESSA E PROFESSORES OSIRIS, VANESSA E 

FABIANO - FABIANO - Todos sabem que o es-
porte proporciona uma melho-
ria da nossa saúde, mas muitas 
vezes nos esquecemos que pre-
cisamos ter saúde para praticar-
mos esportes. Essa frase parece 
paradoxal, mas é uma verdade. 
Quando decidimos nos dedicar 
a determinada atividade física, 
alguns cuidados com a nossa 
saúde devem ser observados 
para que tenhamos um melhor 
aproveitamento da atividade e 
ainda não tenhamos uma sobre-
carga do nosso organismo. 

Por essa razão é que sempre 
orientamos que ao iniciarmos 
qualquer tipo de atividade física, 
por mais leve que seja, é acon-
selhável que procuremos um 
médico para poder avaliar nossa 
condição física e assim assegu-
rar que essa atividade seja real-
mente benéfica ao nosso orga-
nismo e que não venha a trazer 
riscos à nossa saúde. 

Um dos mais importantes 
cuidados é com relação à con-
dição do nosso sistema cardio-
vascular. O coração é um dos 

vôlei, futebol, society, ginástica, 
xadrez, baralho, dominó, boxe, 
karatê e badminton. Agora, o 
Galo de Guarulhos firma mais 
uma parceria para o desenvol-

vimento educacional e espor-
tivo de seus atletas, desta vez, 
com a FAG - Faculdade de Gua-
rulhos/Universidade Brasil.

O professor Fabiano Roxo, 
fala sobre a parceria com o Gua-
rulhense e a expectativa da ins-
tituição educativa com o novo 
acordo. “Para nós, foi um ganho 
ter o Guarulhense conosco. Nós 
desenvolvemos muitos projetos 
sociais e a agremiação vai ao 
encontro dos nossos programas 
nas áreas de odontologia, farmá-
cia, administração e contábeis. 
Através do presidente Carlinhos 
teremos um desafio grande que 
é transformar a vida dos atletas. 
Muitas pessoas serão beneficia-

das com nossa estrutura”, afir-
ma o docente.

O diretor geral da FAG tam-
bém deu detalhes dos benefícios 
que o Tricolor terá ao firmar o 
acordo com a entidade acadêmi-
ca. “Teremos um carinho espe-
cial com todos relacionados ao 
Guarulhense. Eles serão infor-
mados sobre os nossos projetos 
nas áreas de saúde e negócios, 
participando e contribuindo 
para as práticas profissionais 
dos cursos, sempre pensando 
na qualidade de vida com es-
porte e educação. Inclusive, os 
atletas do clube terão 50% de 
bolsa em todos os cursos + 10% 
de pontualidade”, conclui Roxo.

nossos mais importantes ór-
gãos, sem o qual não podemos 
sobreviver e durante a prática 
de exercícios esse sistema é 
bastante requisitado. Maior pre-
ocupação existe ainda em indi-
víduos idosos onde é comum a 
insuficiência cardíaca ou ainda 
a hipertensão (pressão alta). 
Saber dosar a atividade física 
para que não sobrecarregue o 
nosso coração é uma condição 
necessária para a nossa saúde. 
Recomenda-se o incremento de 
atividades aos poucos para que 
o nosso aparelho cardiovascular 
possa ir se adaptando à carga de 
exercícios paulatinamente, con-
dicionando o nosso organismo 
a rotina dentro dos esportes. Em 
casos onde se sabidamente há 
uma condição de insuficiência 
cardíaca o médico poderá orien-
tar quais os tipos de exercícios e 
qual a frequência e intensidade 
dos mesmos. 

Mas não é só o coração que 
devemos nos atentar. Você sa-
bia, por exemplo, que as con-
dições bucais e dentais podem 
afetar o nosso desempenho nas 

atividades físicas? Os nossos 
dentes quando saudáveis e bem 
alinhados proporcionam uma 
melhor mastigação dos alimen-
tos proporcionando assim uma 
digestão completa favorecendo 
assim a absorção das vitaminas 
e sais minerais.  

Existem estudos que mos-
tram que a falta de um ou mais 
dentes afetam consideravel-
mente a nossa capacidade de 
mastigar e assim engolimos os 
alimentos inteiros dificultando 
assim a digestão destes. Alimen-
tos maus digeridos são por sua 
vez mal absorvidos pelo nosso 
corpo. 

Ainda com relação aos den-
tes sabemos que o desalinha-
mento dos mesmos muitas vezes 
dificulta o fechamento da boca, 
e é comum nesses casos que te-
nhamos a chamada respiração 
bucal. Essas pessoas respiram 
pela boca e não pelo nariz como 
seria o mais correto e com isso 
a eficiência da respiração fica 
prejudicada. Em especial na prá-
tica de esportes a respiração é de 
fundamental importância para 

o aumento da performance. 
Outro cuidado importan-

te é com relação a nutrição. De 
acordo com tipo de atividade, a 
frequência em que irá praticar 
o exercício e a intensidade do 
exercício, diferentes tipos de nu-
trição podem ser indicados. 

Outro aspecto a ser obser-

vado á a qualidade do nosso 
sono. Todos nós precisamos de 
uma boa noite de sono para que 
nosso corpo possa se recompor 
e assim tenhamos condições de 
desempenhar nossas rotinas e 
no caso em questão que tenha-
mos condição e motivação para 
a prática de atividade física.

FOTO: LUCAS CANOSA

Presidente do Galo, Carlos 
Alberto Fernandes, o Carli-
nhos, também mostrou mui-
to otimismo com a parceria 
firmada entre o Guarulhense 
e a FAG. “Tenho certeza que 
este convênio será um divisor 
de águas na história do clube, 
oferecendo benefícios a quem 
mais importa para nós, que são 
os atletas, maior patrimônio 
de uma associação. Em breve 
serão realizados testes físicos 
nos jogadores de futsal no pró-
prio campus da faculdade, que 
tem uma excelente estrutura e 
estará à disposição em muitos 
momentos. Estou contente e 
confiante”, comemora.
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ÁRIES: Se mostrará de uma forma muito mais agitada, 
mas seus planos podem sair da estagnação. O forte cre-
púsculo do Sol seguirá em uma reta muito mais precisa.

TOURO: Aquilo que pode lhe ser muito custoso irá trazer 
para você uma chance de facilitar o seu julgamento por 
algumas pessoas. 

GÊMEOS: Com muita inteligência você poderá ter uma 
boa oportunidade para que os bons sentidos ajam a seu 
favor. 

CÂNCER: Os temas mais importantes neste dia serão 
aqueles em que precisará determinados problemas para 
seguir em frente hoje. 

LEÃO: Uma questão moral será colocada na sua frente 
com a intenção de lhe frustrar e dificultar o seu caminho, 
pois precisará de mais força.

VIRGEM: Suas atividades podem fazer com que você 
sinta-se mais pressionada neste momento por algumas 
pessoas próximas, por isso tenha cuidado. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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(Mit.)
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3/arn — art. 4/troa. 5/capri. 6/morgan.

LIBRA: Suas opções serão muito mais ávidas para você 
agora que tanto precisa, mas as questões de trabalho em 
grupo lhe ajudarão. 

ESCORPIÃO: Esta fantástica constelação tende a fazer 
boas coisas por você para que possa usar das suas habili-
dades de percepção mais apuradas. 

SAGITÁRIO: O seu apego para com os colegas irá ficar 
melhor evoluído neste momento durante o seu dia. Com 
seriedade poderá aumentar a chance de atrair alguém.

CAPRICÓRNIO: Sem dúvida irá necessitar que tenha a 
possibilidade de dar uma verdadeira sensação sobre as 
atividades que você poderá saber.
 
AQUÁRIO: Poderá ficar bem durante todo este período, 
o seu músculo ficará bem fortalecido, mas terá um pouco 
de cansaço para usá-lo. 

PEIXES: Quando criar um lugar amigável para você se 
estabelecer conseguirá afastar más influências para você 
agora. 

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A cidade de São 
Paulo completa 466 anos nes-
te sábado. Para comemorar 
a data, a prefeitura oferece 
uma grande programação 
com mais de 300 atividades 
entre shows, palestras, cine-
ma, dança, circo, teatro, pro-
gramação infantil, debates e 
roteiros de memória distribu-
ídos por cerca de 150 pontos 
em todas as regiões. 

Na região central, o desta-
que é o Grande Cortejo Mo-
dernista. Na festa da cidade 
cabem todos os ritmos e gê-

Aniversário de São Paulo oferece 
programação em todas as regiões da cidade
FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

neros: da cultura indígena, 
passando pelo forró, pelo hip 
hop, pelo samba, erudito e 
rock, até atrações de música 
brasileira e carnaval. Parti-
cipam desse espetáculo iti-
nerante a céu aberto artistas 
como Elba Ramalho com Bi-
xiga 70, Karol Conka, Rashid, 
Ney Matogrosso, Skank, De-
mônios da Garoa e a bateria 
da escola de samba Vai-Vai. 
Para dar vida a personagens 
históricos, foram convida-
dos atores como Pascoal da 
Conceição, interpretando o 

escritor Mário de Andrade. A 
Orquestra Sinfônica Munici-
pal, o Coro Lírico, o Balé da 
Cidade de São Paulo e o Co-
ral Indígena Guarani Amba 
Vera também integram a 
apresentação.

A abertura do cortejo será 
no Pátio do Colégio, às 14h, 
e o itinerário inclui o Largo 
São Bento, rua Líbero Badaró, 
avenida São João, Viaduto do 
Chá, Praça Ramos de Azeve-
do - onde fica o Theatro Muni-
cipal de São Paulo -, Largo do 
Paiçandu, esquina das aveni-
das Ipiranga e São João e Pra-
ça da República. O público é 
convidado a percorrer pontos 
históricos e lugares de memó-
ria que se relacionam com a 
cultura brasileira em todas as 
suas formas.

Entre as atividades des-
centralizadas, que acontecem 
nas cinco regiões da cidade, 
está o show de Emicida, no 
Palco Praça Brasil, na Zona 
Leste. Na Freguesia do Ó, 
Zona Norte, o tradicional 
grupo de forró paulistano Fa-
lamansa se apresenta às 19h. 
Na sequência, sobe ao palco o 
grupo de forró Rastapé.

Folha Metropolitana

@fmetropolitana_

 11 99643-2765

@jornalfolhametro

@folhametropolitanagru

Já nos segue em todas 
as nossas redes sociais?

Receba a 
edição online



CLASSIFICADOS

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS

Oportunidade

Autos

IMÓVEIS

PUBLICIDADE LEGAL

Vende-se

Vende-se

Aluga-se

Relax

Serviço

Recados

EMPREGO

Contrata-se

LAVA RÁPIDO
em Guarulhos contrata c/ 
exp. comprovada. Salário 
a combinar. Contatos pelos 
fs.: 2468-2662/2229-1732.

DETETIVE PARTICULAR
Para Todas as causas!!. F.: 
2475-2173/ 97652-7297.

PROCURO NAMORADA
De 45 a 50anos., p/ 
relacionamento sério. F.: 
96824-4594 Oi.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Seu Computador Quebrou, 
esta c/ Virus e não entra na 
Internet ? At. Domicilio.Tx. 
Única R$ 60,00 F:96287-
3240 whats/ 2026-1845 ac. 
cartões.

CONSÓRCIO 
CONTEMPLADO
Cred. R$ 65.300,00 Ent. 23 
Mil + 39 x R$ 1.600,00 F. 
98311-3133.

CASA MONGAGUÁ
2 Dorms., sala, coz. e wc. 
, a 3 quadras da praia. F.: 
99931-1974/ 2949-2434

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685
ANUNCIE AQUI 97380-7685

www.fmetropolitana.com.br 11MEU PET

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

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

ROBERTA
MASSAGISTA

Pro�ssional 
R$100,00 1/2 hora 

ou R$150,00 1 hora
F.: 99230-6461

www.robertarelax.blogspot.com.br

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
VENDO APTO.
no Cecap. Para investidor. 
Alugado. Ótimo preço. 
94013-7411
VENDO CASA
Mongaguá com piscina. 
Ocasião. F.:  94013-7411

SALA
COMERCIAL

Ótima, 
reformada.
Em frente a 

Faculdade de 
Medicina. 

R$ 500,00 
direto com 
proprietário

F.: 99901-6804

94745-7749
5583-2905

NOZOMI  JAPA 21A.
Fitness, legítima e linda. F.: 
93476-1358 what
ANA 18A. INICIANTE
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
ALEGRIA, CARINHO
Liberdade, Prazer, Relax 
e Paz para Mulheres 
Práticas. ½ hora grátis.
WhatsApp 93454-8900

PORTEIRO
Ensino Médio

 completo, 
Carta de Referência, 
salário R$ 1.439,00

/mês, benefícios: VT+ 
CB (R$131,50), seguro 

de vida em grupo, 
Bem-Estar Social, 

Plano Odontológico e 
refeição no local. 

Local de trabalho: Av. 
Dr. Timóteo Penteado, 

3035, Torres do 
Tibagi, Guarulhos/SP 

Ligar para (11) 2455-3535
 - falar com Edna ou Luciana

Em Frente Carrefour e 
Shopping Maia

Condomínio residencial 
vila plena – Av. 

Benjamim Harris 
Hunnicutt, 430 – 11º. 

Andar – bl 5 – Vila rio de 
Janeiro – com 47,60m² – 
02 dorms., 01 WC, sala, 

coz., lavanderia, 01 vaga  
– segurança 24h

Direto com proprietario 
(11)972072415 

R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)

APARTAMENTO 
 2 DORMITÓRIOS 

(OPORTUNIDADE)

Imóvel à venda com 67,42m² 
- 3 dorm. (1 suíte + 2 dorms), 

varanda, 1 wc, sala com 2 
amb., sacada, coz., 

lavanderia, 1 vaga rotativa. 
Móveis embutidos. ESTE É O 

APTO IDEAL PARA SUA 
FAMÍLIA!  Piscina, academia, 

salão de festas e jogos, 
quadra de esportes, 

playground, brinquedoteca e 
segurança 24h.

Residencial jardim das flores 
- Rua Claudino Barbosa, 665 
–bl 4– 9º andar –Macedo/GRS

direto c/ proprietário 
(11)972072415

Imóvel à venda com 67,42m² Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)

Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)R$270.000,00 (QUITADO)R$270.000,00 (QUITADO)

Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)

APARTAMENTO 
 3 DORMITÓRIOS 

(OPORTUNIDADE)

TORNA PÚBLICA A ABERTURA DE 
PROCESSO SELETIVO PARA 

CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE 
CADASTRO RESERVA DE 

INSTRUTOR SENAT (TRÂNSITO) 
PARA ATUAR EM GUARULHOS - SP. 

Para mais informações, acesse o 
endereço eletrônico: 

http://www.sestsenat.org.br/vagas, 
durante o período de inscrições,  
que será de 22/01 a 31/01/2020. 

O processo seletivo terá as seguintes etapas: 
avaliação de conhecimentos específicos, 

avaliação documental e entrevista. 

COMUNICADO DE ABERTURA DE 
PROCESSO SELETIVO –  Nº 1928/2019. 

TORNA PÚBLICA A ABERTURA DE 
PROCESSO SELETIVO PARA 

CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE 
CADASTRO RESERVA DE AUXILIAR 

DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATUAR 
EM GUARULHOS - SP. 

Para mais informações, acesse o 
endereço eletrônico:

 http://www.sestsenat.org.br/vagas, 
durante o período de inscrições, 
 que será de 22/01 a 31/01/2020. 

O processo seletivo terá as seguintes etapas: 
avaliação de conhecimentos específicos, 

avaliação documental e entrevista. 

COMUNICADO DE ABERTURA DE 
PROCESSO SELETIVO –  Nº 204/2020. 

TORNA PÚBLICA A ABERTURA DE 
PROCESSO SELETIVO PARA 

CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE 
CADASTRO RESERVA DE 

INSTRUTOR SENAT (JOVEM 
APRENDIZ) PARA ATUAR EM 

GUARULHOS - SP. 

Para mais informações, acesse o 
endereço eletrônico:

 http://www.sestsenat.org.br/vagas, 
durante o período de inscrições,  
que será de 22/01 a 31/01/2020. 

 O processo seletivo terá as seguintes etapas: 
avaliação de conhecimentos específicos, 

avaliação documental e entrevista. 

COMUNICADO DE ABERTURA DE 
PROCESSO SELETIVO –  Nº 1929/2019. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembléia Geral Ordinária

Guarulhos 17 de Janeiro de 2020, Associação 
Desportiva Ipiranga Cnpj. 52370863/0001-54 
através do seu Presidente Antonio Marques Da 
Silva Convida os associados p/ eleição e escolha 
para Presidente e Diretória p/ o próximo triênio , 
terão direito a votar  todos que fazem parte 
diretamente da Associação Desportiva Ipiranga a 
eleição será realizada na sede sito : A Rua Pedro 
Álvares Cabral nº 683 Jardim Vila Galvão – 
Guarulhos  S.P no dia 09 de Fevereiro de 2020 no 
período das 9hrs. até 12hrs.

MOÇAS MAIORES
C/ ou s/ experiência. Casa 
discreta em Guarulhos 
ganhos diários. (11) 99791-
8775

APTO.
Cond Máximos. 2 dorms.,+ 
dependecia 1 vaga  240 
mil aceita fi nanc. F.: 94249-
5706 whats.
CASA NAS  MALVINA
próx do Aeroporto. 2 
dorms + dependência , 
churrasqueira, 2 vagas.180 
mil aceita carro. F.: 94249-
5706 whats.
TERRENOS GUARULHOS
Novas vagas, com 
entrada de  $ 2.000,00 
ATO + 8 parcelas de $ 
1.000,00.  Mensais de 
R$ 720,00 só após pagar 
entrada.  Infraestrutura 
Inclusa. Bairro planejado 
com acessos para Jardim 
Acácio e Sesi Cocaia, 
planos por tempo limitado.  
F:4969-4226/ 4969-
0884 Zap: 95422-8439 
/ 94489-3132 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
APTO.
Cond único 2 dorms+ 
dependência 1 vaga.lazer 
completo. F.: 94249-5706 
whats.

CASA STA. EMILIA
Sobre Postosta Linda . 
Condomínio fechado 2 
dorms sala + dependência 
lazer completo 1 vaga 
portaria 24 horas  260 mil 
aceita fi nanc. F.: 94249-
5706 whats.

Sábado e domingo, 25 e 26 de janeiro de 2020

Shopping de Guarulhos realiza primeira Feira de Adoção do ano em fevereiro
FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Poli Sho-
pping Guarulhos realiza 
no próximo sábado (08) a 
primeira feira de adoção 
de animais do ano com o 
intuito de encontrar novos 
lares para diversos pets. O 
evento acontece em parce-
ria com o Instituto Eu Sou 
O Bicho, e oferece aos vi-
sitantes a chance de ado-
tar um novo amigo pet. A 
feira é aberta ao público e 
funciona das 10h às 16h 
no Piso -1 do empreendi-

mento. Vários cães e gatos, 
adultos e filhotes, estarão 
no Poli para conhecerem os 
seus novos donos durante a 
ação. Para incentivar uma 
adoção responsável, os in-
teressados em levar um 
pet para casa precisam ter 
mais de 21 anos, apresen-
tar RG, CPF e comprovante 
de residência, assinar um 
termo de responsabilidade 
e também passar pela ava-
liação de equipe da asso-
ciação.

Além da adoção de cães 
e gatos, a associação em 
parceria com o Poli Shop-
ping estará arrecadando ao 
longo do mês rações para 
animais necessitados. Os 
pontos de coleta estarão 
espalhados pelo mall em 
pontos estratégicos. Após 
a adoção, as novas famí-
lias podem aproveitar para 
dar um passeio pelo Poli e 
aproveitar todas as como-
didades que o centro de 
compras tem a oferecer.
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