
Jovem com suspeita de coronavírus no 
Brasil fez escala no Aeroporto de Cumbica
Estudante de 22 anos, que está internada em Belo Horizonte, teve um histórico de viagem para a China chegando ao Brasil no último dia 24; 
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Ben Harper anuncia 
shows em São Paulo 
e no Rio de Janeiro
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orquestras da cidade
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Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Cumprimos a meta de ampliar o número de espetáculos e, assim, 

viabilizar o acesso de pessoas de diferentes regiões e idades ao 
repertório de música clássica”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar
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Guarulhos registrou mais de 55 casos de trabalho 
escravo nos últimos cinco anos
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Alunos da rede estadual voltam às aulas com novo 
calendário escolar na próxima 2ª
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GRU Airport contabilizou 43 milhões 
de passageiros em 2019
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Com 8 casos de dengue neste Com 8 casos de dengue neste 
ano, prefeitura lança campanha ano, prefeitura lança campanha 

de combate ao Aedes aegyptide combate ao Aedes aegypti
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GUARULHOS - Vista do Lago dos Patos, um dos mais importantes pontos turísticos do município

O ex-juiz da Lava Jato e 
agora Ministro da Justiça e Se-
gurança Pública Sergio Moro 
voltou a dar entrevista esta 
semana. Desta vez foi partici-
par da inauguração do novo 
estúdio da Rádio Jovem Pan 
usado para transmitir o alegre 
programa “Pânico”.

Gosto do programa e de 
seu apresentador Emilio Suri-
ta pelo tom escrachado e sem 
preocupação com o politica-
mente correto. É um progra-
ma de humoristas, mas fala de 
coisas sérias.

Como na segunda-feira, 
quando colocaram Sergio 
Moro na parede e fi zeram-no 
confessar que, sendo ministro 
do governo Bolsonaro, não 
pode deixar de apoiar o presi-
dente na campanha pela ree-
leição em 2022.

“É uma questão até de leal-
dade”, ressaltou o Ministro, ao 
dizer que não tem nenhuma 
intenção de deixar o governo. 
Muito menos se candidatar à 
presidente: “Não tenho esta 
perspectiva de ir para a polí-
tica partidária ou de concorrer 
às eleições. Não está no meu 
perfi l”.

Nem todo mundo acredita.
Leio no jornal que Moro não 

fala a verdade. Os colunistas 
da Folha de S. Paulo garantem 
que ele está mais candidato do 
que nunca. E que Bolsonaro 
pode estar enfrentando uma 
sinuca de bico, situação onde 
praticamente não existe saída.

Livrar-se do Ministro não é 
fácil, concluem os jornalistas 
da Folha. Pode ser. Afi nal, o 
homem tem mais cartaz que 

o presidente e é fácil concluir 
que sem Moro o governo se 
desfaz. Bolsonaro perde uma 
parte importante do apoio da 
massa que o elegeu.

É gente que considera o 
Ministro da Justiça uma fi gura 
que mudou a história do país. 
Alguém que se empenhou em 
colocar criminosos de terno e 
gravata na cadeia. Até um ex-
-presidente que deixou o go-
verno com mais de oitenta por 
cento de ótimo e bom. Não 
foi?

Não adianta. Sem esses 
eleitores Bolsonaro não se ree-
lege. Uma parcela signifi cativa 
dessa gente que hoje apoia o 
governo está com Sergio Moro 
e a Lava Jato.

O grosso dos comentaris-
tas da Folha detesta o ex-juiz 
de Curitiba. Dá pra sentir. Herói 
pra eles é o americano Glenn 
Greenwald, fundador e dono 
do site The Intercept. Que fa-
zer?

O certo é que uma possí-
vel demissão de Moro poderá 
dar a ele popularidade ainda 
maior. Acho que, saindo do 
governo como vítima, nin-
guém segura esse homem.

Mas há uma saída: escolher 
o Ministro da Justiça para ocu-
par uma cadeira no Supremo. 
Vai surgir uma vaga agora em 
novembro. É a grande chance. 
Não de Moro, mas de Bolsona-
ro.

O caminho está aberto. Na 
entrevista no “Pânico”, Sergio 
Moro, respondendo à pergun-
ta se toparia ir para o STF, res-
pondeu prontamente: “Pode 
ser interessante”. 

Nos shows, Harper se apresenta ao lado 
da banda Innocent Criminals, formada pelo 
percussionista Leon Mobley, pelo baixista 
Juan Nelson e pelo baterista Oliver Char-
les. Harper começou a carreira em 1993 e 
tem sucessos como ‘Steal My Kisses’ e ‘Boa 
Sorte’, gravado ao lado da cantora brasilei-
ra Vanessa da Mata. Seu último disco, ‘Call 
It What It Is’, saiu em 2016.

aos funcionários em serviço e demais 
pessoas que dependem de atendimen-
to médico no local.

De imediato a GCM se deslocou ao lo-
cal indicado e obteve êxito em localizar 
o suspeito, que, após averiguação, cons-
tatou tratar-se de pessoa com mandado 
de prisão em aberto. Diante dos fatos, o 
homem foi encaminhado ao 4º Distrito 
Policial, onde a autoridade de plantão 
confirmou as informações e ratificou a 
prisão lavrando boletim de ocorrência 
de Captura de Procurado. 

O cantor Ben Harper anunciou que fará 
dois shows no Brasil em maio. Ele se apre-
senta em São Paulo, no Espaço das Améri-
cas, dia 13 de maio e em 14 de maio no Rio 
de Janeiro, no Vivo Rio. A venda de ingres-
sos começa na segunda-feira, dia 3, às 10h, 
pelo site www.eventim.com.br, e 12h nas 
bilheterias ofi ciais. Os ingressos custam de 
R$ 320 a R$ 600.

Você sabia que o Teatro Padre Ben-
to oferece quinzenalmente encontros 
tradicionais de chorinho? No próximo 
domingo (02), e também no dia 16, 
sempre às 10h, a Roda de Choro do 
Padre Bento apresenta clássicos reno-
mados com incrível interação entre os 
participantes durante as performances 
ao vivo. A Roda de Choro é um evento 

Na madrugada do último sábado 
(25) uma equipe da Inspetoria de Pa-
trulhamento de Área Leste da Guarda 
Civil Municipal (GCM) de Guarulhos 
prendeu um homem de 30 anos que 
era procurado pela Justiça. Os agen-
tes foram acionados pela Central de 
Atendimento da GCM (153), após liga-
ção recebida de usuários do PA Dona 
Luiza, unidade de saúde municipal no 
Jardim Centenário, Pimentas. Eles pas-
saram as características de um homem 
que causava transtornos e insegurança 

Ben Harper anuncia dois shows no Brasil em maio

Teatro Padre Bento apresenta Roda de Choro aos domingos

Guarda Civil Municipal prende homem procurado pela Justiça

ACONTECE

gratuito e com classificação livre que 
recebe nomes expressivos do gênero 
em Guarulhos.

Característica de encontros de mú-
sicos e interessados por esse universo 
musical, as rodas de choro são marca-
das por informalidade e descontração. 
A ordem de apresentação e performan-
ces dos músicos é definida previamente.
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Alunos da rede estadual voltam às aulas com 
novo calendário escolar na próxima segunda

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Os alunos de 
Guarulhos que estudam em 
escolas estaduais retornarão às 
aulas na próxima segunda-feira 
(03). A novidade é que agora o 
calendário do ano letivo será di-
ferente. Haverá a introdução de 
dois novos recessos, um no fim 
do primeiro bimestre e outro 
no terceiro bimestre. 

O período do primeiro re-
cesso se dará entre 20 e 24 de 
abril e do segundo entre 13 e 16 

de outubro. Já o período de fé-
rias será entre 10 e 26 de julho 
e o encerramento do ano letivo 
a partir de 23 de dezembro. As 
férias dos professores não serão 
alteradas.

Começa a vigorar, também 
no estado, o programa Inova 
Educação, anunciado no ano 
passado, que é um modelo pe-
dagógico que vai conectar as es-
colas à realidade dos estudantes 
do século 21. O Inova será ofer-

Bilhete Único Escolar 
volta a ser liberado 
para recarga no dia 3

FOTO: LUCY TAMBORINO

NA VOLTA AS AULAS, 
SEU BILHETE ESCOLAR 

TAMBÉM TEM QUE 
ESTAR PRESENTE.

Estudante, as vendas de créditos escolares 
retornam a partir das seguintes datas:

Terminais, Pontos de Recarga e de 
Autoatendimento, CittaMobi e Guarupag

Dia 1º de Fevereiro

Loja Guarupass
Dia 3 de Fevereiro

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A partir da 
próxima segunda-feira (3) 
já será possível a estudan-
tes e professores realizar 
a recarga do Bilhete Único 
Escolar, com o benefício de 
50% de desconto na tarifa. 
Ela havia se encerrado em 
15 de dezembro de 2019 por 
conta do período das férias 
escolares. Atualmente exis-
tem mais de 300 mil unida-
des do cartão em circulação 
e ele também pode ser utili-
zado nos finais de semana.

Vale lembrar que é pre-
ciso renovar anualmente 
o Bilhete Único Escolar, 
com data limite de 30 de 
abril. Toda a documenta-
ção necessária pode ser ob-
tida pelo site da Guarupass 
(www.guarupass.com.br). 
É só entrar na opção Reca-
dastrar-se para ver o que é 
necessário.

tado a todos os dois milhões de 
estudantes matriculados nos 
anos finais do ensino funda-
mental e do ensino médio na 
rede estadual de São Paulo. Es-
tes estudantes ganharão uma 
aula a mais e um aumento na 
carga horária de 15 minutos por 
dia. Serão sete aulas diárias de 
45 minutos cada, ao invés de 
seis como era no ano passado. 
Todas as disciplinas regulares 
ficam mantidas.Os estudantes 
do período matutino passam 
a sair da escola às 12h35 – não 
mais às 12h20. No período ves-
pertino, a saída será às 18h35 
– no ano passado era às 18h20.

De acordo com a Secretaria 
de Educação do Estado, os perí-
odos de recesso poderão contar 
com atividades diferenciadas 
opcionais nas escolas que mais 
precisam e que apresentarem 
projetos para favorecer a apren-

dizagem. Além de semanas 
de estudos intensivos para 
recuperar, reforçar e aprofun-
dar aprendizagens de todos os 
estudantes, de forma alinhada 
às avaliações; e planejamento 
escolar que cumpra os 200 dias 
letivos, para efetivar os direitos 
de aprendizagem dos estudan-
tes, potencializado pelo Método 
de Melhoria de Resultados.

A medida pretende contri-
buir para que os estudantes e 
professores tenham períodos de 
descanso ao longo de cada um 
dos semestres. “Esses períodos 
são importantes para uma es-
pécie de descompressão. É bom 
para o professor, que pode se 
reorganizar para começar o se-
gundo bimestre, e também para 
o aluno, que, com menos tempo 
contínuo fora da escola, aumen-
ta sua aprendizagem”, disse o 
secretário Rossieli Soares.
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Guarulhos é o segundo município do estado com mais denúncias de trabalho escravo
MAYARA NASCIMENTO - MAYARA NASCIMENTO - Desde 
2016, Guarulhos está em se-
gundo lugar em número de 
denúncias de trabalho aná-
logo ao de escravo entre as 
cidades do estado. Somente 
no ano passado foram 14 
denúncias, somando 56 nos 
últimos cinco anos. A cida-
de de São Paulo não está 
computada no ranking.

Segundo o Ministério 
Público do Trabalho (MPT-
-SP – PRT2), a maioria é 
boliviana, seguida por bra-
sileiros vindos do norte e 
nordeste. Ambos atuam 

principalmente no setor 
têxtil, oficinas de costura, 
construção civil e comércio. 
O levantamento foi divul-
gado ontem, para marcar 
o Dia Nacional de Combate 
ao Trabalho Escravo. A ci-
dade fica atrás apenas de 
Barueri. Nos últimos cinco 
anos o MPT recebeu 607 
denúncias na Região Me-
tropolitana de São Paulo e 
na Baixada Santista.

É considerado trabalho 
escravo quando o emprega-
do é submetido a serviços 
forçados, jornada exaustiva, 

condições degradantes, res-
trição da locomoção, quan-
do documentos ou objetos 
pessoais do trabalhador são 
retidos pelo empregador, 
entre outras situações.

As consequências para 
o empregador são variá-
veis, a depender da situa-
ção e do poder econômico 
envolvido. As ilegalidades 
podem ser regularizas por 
um Termo de Ajuste de 
Conduta (TAC) ou podem 
resultar em uma Ação Civil 
Pública (ACP), quando não 
há acordo.

FOTO: ASCOM/POLÍCIA CIVIL

Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 517 Vila Pedro Moreira - 
CEP 07020-001 - Guarulhos - SP

(11) 97386-9260ATENDIMENTO DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA
DAS 8H ÀS 16H (11) 2087-7789

VENHA NOS CONHECER!
TEMOS CERTEZA QUE SE SURPREENDERÁ 

COM O QUE ESTAMOS OFERECENDO A 
VOCÊ: QUALIDADE DE ATENDIMENTO, 
SERVIÇOS MÉDICOS E CUIDADOS A UM 

CUSTO QUE CABE NO SEU BOLSO!

ESPECIALIDADES

ACUPUNTURA
ANDROLOGIA
CARDIOLOGIA

CIRURGIA VASCULAR
CLÍNICA GERAL
DERMATOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA
FISIOTERAPIA
GASTROLOGIA

GERIATRIA
GINECOLOGIA

MASSOTERAPIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA

OTORRINO
PROCTOLOGIA

PSICOLOGIA

CENTRO DE COLETA
EXAMES LABARATORIAIS
EXAMES DA IMAGEM

NOSSO CENTRO MÉDICO ESTÁ 
VOLTADO PARA O BEM-ESTAR DA 

MELHOR IDADE, PROPORCIONANDO 
QUE SUA QUALIDADE DE VIDA 

AUMENTE SUA QUANTIDADE DE VIDA

PREÇO DA CONSULTA

A PARTIR DE 
TODAS AS ESPECIALIDADES

AGENDE JÁAGENDE JÁ
SUA CONSULTA

Ações 

Denúncias de trabalho escravo em Guarulhos

O Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, equipamento da prefeitu-
ra localizado no GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, parti-
cipou de uma ação educativa de conscientização sobre o tema. A ação, coordenada pela Co-
missão Regional de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, também contou com 
a participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da 
Infância e de Juventude (Asbrad) e Centro de Apoio ao Migrante (Cami), envolveu a distri-
buição de panfletos com orientações aos motoristas e pessoas que passavam pela rodovia 
Hélio Smidt, nas proximidades da estação de trem Cecap, no sentido Aeroporto-Dutra.

trabalho escravo em Guarulhos 
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Prefeitura lança campanha 
de combate ao Aedes aegypti
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - De acordo com 
o Ministério da Saúde, o nú-
mero de casos de dengue no 
Brasil em 2019 foi o segun-
do mais alto da série histó-
rica, com 1.527.119 notifi-
cações até 7 de dezembro, 
ficando atrás somente de 
2015, que fechou o ano com 
1,7 milhão de registros. Em 
Guarulhos, foram contabi-
lizados 6.469 casos com o 
registro de um óbito.

Diante deste fato e tam-
bém da dificuldade que os 
agentes de saúde encontram 
para acessar os imóveis, uma 
vez que em 50% deles ocorre 
recusa para a realização da 
vistoria, a prefeitura lançou 
ontem uma campanha de 
combate ao vetor nas redes 
sociais e unidades de saúde.

A campanha de combate 
ao Aedes aegypti 2020 da 

Secretaria de Saúde de Gua-
rulhos objetiva lembrar que 
cada munícipe tem a res-
ponsabilidade de cuidar do 
seu quintal, tendo em vista 
que a população já conhece 
as atitudes que deve adotar 
para combater o mosquito 
transmissor da dengue, da 
febre chikungunya, do zika 
vírus e da febre amarela. As-
sim, as peças publicitárias 
trazem fotos dos cinco cria-
douros mais comuns encon-
trados na cidade e orienta-
ções sobre como fazer para 
eliminar os possíveis ovos 
dos recipientes.

Depósito de água não li-
gado à rede (tonéis, caixas 
e barris de água), prato de 
plantas, vaso de plantas com 
água, recipientes de consu-
mo animal e ralos externos 
são os criadouros retratados 

nas peças acompanhados do 
slogan “Você já sabe como 
combater o Aedes aegypti. 
É hora de agir!”. Os mate-
riais reforçam o fato de que 
basta eliminar o criadouro 
para que não haja mosqui-
to e nenhuma das doenças 
transmitidas por ele: “Sem 
criadouro, sem mosquito! 
Sem dengue, chikungunya 
ou zika”.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Ministério da 
Saúde confirmou ontem que 
o Brasil tem três casos suspei-
tos de coronavírus. Uma delas 
é uma estudante de 22 anos, 
que está internada em Belo 
Horizonte, que teve um histó-
rico de viagem para Wuhan, 
na China. Ela chegou ao Brasil 
no dia 24 de janeiro e fez es-
calas em Paris e no Aeroporto 
Internacional de São Paulo, 
em Guarulhos. Há mais duas 
pessoas têm suspeitas de por-
tar o vírus. Uma delas está em 
Porto Alegre (RS) e outra em 
Curitiba (PR).

Segundo o ministério, es-
ses pacientes se enquadram 
na atual definição de caso 
suspeito. Eles apresentaram 
febre e pelo menos um sinal 
ou sintoma respiratório; além 
de terem viajado para a China, 
país onde a contaminação teve 
início, nos últimos 14 dias. O 
ministério não ofereceu mais 

detalhes sobre os casos.
Dados do ministério mos-

tram que, no período de 3 
a 27 de janeiro, foram ana-
lisados 7.063 suspeitas de 
pessoas com coronavírus no 
Brasil. Desses, 127 exigiram 
a verificação mais detalhada 
e apenas o caso da estudante 
em Belo Horizonte havia sido 
enquadrado como suspeita.

Diante da epidemia que 
tem se espalhado rapidamente 
pela Ásia e atingindo também 
países da Europa e da América 
do Norte, o ministério reco-
menda que os brasileiros evi-
tem viagens à China. 

Com a suspeita, o ministé-
rio elevou a classificação de ris-
co do Brasil para o nível 2, que 
significa “perigo iminente”. O 
surto de coronavírus havia pro-
vocado 106 mortes na China 
até a noite desta segunda-feira 
(27). O número de infectados 
passava de 4,5 mil. 

Paciente com caso suspeito de 
coronavírus fez escala em Guarulhos

FOTO: AEDES/AG PARÁ

IMÓVEIS RESIDENCIAIS
APTO DUPLEX BOM CLIMA, 98 m² ESCRITU-

RA (FINANCIA) 03 Dormitórios, Piso Laminado, Sala, 
Sacada, Cozinha, 2 Banheiros com Box, lavanderia, 
Terraço, Garagem coberta, Elevador – De  R$ 280 MIL 

CASA TERRÉA, JD BELA VISTA, ESCRITURA 
- Terreno 7 x 20,  02 DORM, 01 SUÍTE, SALA, CZ, 
LV, 3 BANHEIROS, 3 VAGAS - R$ 250 MIL (Ótima 
Localização)

APTO NOVO COND. VALE VERDE, JARDIM 
TESTAE,  63 m² - ESCRITURA (FINANCIA) 02 Dor-
mitórios, Piso Laminado, Sala, Sacada, Cozinha com 
aquecedor, Banheiro com Box, lavanderia, Garagem, 
Elevador, Piscina (Adulto e Infantil) Churrasqueira, 
Salão de Festa, 02 Quadras, Playground, Portaria 24 
HRS – De  R$ 230 MIL 

APTO GOPOUVA (prox. á Av. Emilio Ribas) - Área 
Útil 50 m² ESCRITURA (FINANCIA) - 01 Dormitório, 
Sala, Cozinha com armários , Banheiro com Box, Sem 
Garagem - Valor R$ 160 MIL 

APTOS COND. PHENIX 5, VILA RIO - ESCRITU-
RA (FINANCIA) Área Útil 70 m²  - 02 Dormitórios, Sala, 
Cozinha Planejada, Banheiro, lavanderia, G, Elevador, 
Salão de Festa, Salão de Jogos, Academia, Playgrou-
nd, Elevador, Portaria 24HRS - Valor R$ 200 MIL 

APTO CENTRO – PROX. A PÇA GETÚLIO VAR-
GAS - ESCRITURA (ACEITA FINANCIAMENTO) Área 
Útil 50 m² - 1 Dormitório com armários, Sala, (piso de 
madeira) Cozinha com Armários, Banheiro com Box, 
lavanderia, Elevador, G coberta – R$ 200 MIL 

CASA TÉRREA LAVRAS ,  Terreno – 5 x 
40 – Quar to,  Sala,  Cozinha,  Banhei ro,  La -
vander ia  + 2 comados nos Fundos – ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO -  R$ 125 MIL 

CASA TERREA JD FORTALEZA ,  (Pró-
x imo ao Ponto F inal  do Micro ónibus)  Ter -
reno -  05 x  25 – 2 Quar tos,  Sala,  Cozinha, 
Banhei ros,  G – ÓTIMA LOCALIZAÇÃO -  R$ 
85 MIL 

CASA TERREA JD MUNIRA ,  Terreno - 
05 x  25 = 125 m² -  Quar to,  Sala,  Cozinha, 
Banhei ro,  Lavander ia ,  2  vagas– ÓTIMA LO -
CALIZAÇÃO -  R$ 130 MIL 

CASA TERREA JD TRANQUIL IDADE  - 
Terreno 10 x 40 = 400 m² -  ESCRITURA 
(FINANCIA) Rua Dona Dica -  Casa com 5 
quar tos,  Suí te,  Sala Cozinha,  3 Banhei ros, 
5  vagas – ÓTIMA LOCALIZAÇÃO -  R$ 490 
MIL 

CASA SOBRE CASA COND.  G IRAS -
SOL ,  JD NOVO PORTUGAL -  2 DORM, 
SALA, CZ,  BANHEIRO COM BOX, LV,  G, 
SALÃO DE FESTA, QUADRA, PORT 24 
HRS  -  R$ 100 MIL (Ót ima Local ização)

CHÁCARAS
SÍTIO EM MORRO GRANDE /  NAZARÉ - 

ESCRITURA – 5.000 m² – 100 metros do As -
fa l to  -  Casa com 3 Quar tos,  1  Suí te,  Sala, 
CZ,  3 Banhei ros,  P isc ina, ,  2  Tanques de 
Pesca,  Campo de Futebol  –  Ót ima Local i -
zação -  R$ 200 mi l  .

CHÁCARA EM MORRO GRANDE / NAZARÉ 
-  Escr i tura – 6.600 m² – 100 metros do As -
fa l to  -  Casa com Quar to,  Sala,  CZ,  Banhei -
ro,  3  Baias para Cavalos,  p la tor,  r ioz inho 
nos fundos – Ót ima Local ização -  R$ 100 
mi l  .

 CHACÁRA –  TAPERA GRANDE  -  ES-
CRITURA – 27.000 m²,  água e luz,  800 me -
t ros do Asfa l to ,  Valor  R$ 110 MIL

SÍT IO  EM MORRO GRANDE /  NAZA -
RÉ – 2 ALQUEIRES (54 mi l  m²)  –  2 km do 
Asfa l to  – Escr i tura,  Casa com 02 Quar tos, 
Sala,  CZ,  Banhei ro + (Casa de Casei ro) 
Campo de Futebol ,  (Galpão com 160 m²) 
Tr i fás ico  – Ót ima Local ização -  R$ 400 mi l 
–  Acei ta  permuta de Imóvel  menor  va lor.

TERRENOS
TERRENO GOPOUVA,  TRAVESSA DA 

ÁV. MÃE DOS HOMENS 220 m²,  VALOR R$ 
120 mi l 

TERRENO  JARDIM MAMÃE  (ESCRITU-
RA) PROX. AO DEPOSITO CEARÁ, 05 x 25 
-  R$ 180 MIL 

TERRENO RURAL ,  BAIRRO TANQUE 
GRANDE 1.000 m² -  R$ 45 mi l

TERRENO JD ANÇALCA (ESCRITURA) 
10 x 25,  rua asfa l tada -  BOM PARA CONS -
TRUTOR, VALOR R$ 170 mi l 

TERRENO C IDADE SOBERANA ,  ESCRI-
TURA 05 x 30 = 150 m² -  R$ 130 mi l

TERRENO –  JD  FORTALEZA ,  05 x  25 
= 125 m² -  ESCRITURA, Valor  -  R$ 85 MIL

TERRENO  C IDADE SOBERANA  -   rua 
asfa l tada,  05 x  40 = 200 m² R$ 90 MIL 

ALUGUEL
       
APTO COND.  VALE DOS PÁSSROS – 

TESTAE – 02 Quar tos com armár ios,  Sala, 
Cozinha com armár ios,  Garagem, Lazer 
Completo,  Por t .  24 HRS -  SÓ R$ 1.150,00 
( inc luso condomínio)

APTO COND.  NOVA GUARULHOS  –  JD 
ITAPUÃ – 02 QTOS, SALA, COZ COM ARA-
MÁRIOS, LV,  BANHEIRO COM BOX, PORT. 
24 HRS -  SÓ R$ 900,00 ( inc luso condomí -
n io)

Casa   Jard im Monte  Carmelo ,  Quarto, 
Cozinha e Banhei ro,  sem G, (nos Fundos) 
Valor  R$ 600,00

Casa  ( independente )  Jard im P inha l , 
Quar tos,  Sala,  Cozinha,  Lavander ia ,  Ba -
nhei ro,  2  Garagens cober tas,  R$ 1.200,00 
( inc luso IPTU)

Salão  Comerc ia l ,  Av.  Br igadei ro Far ia 
L ima,  180 m²,  2  Banhei ros,  Ecr i tór io  -  Va -
lor  R$ 3.000,00

CASAS

APARTAMENTOS

SOBRADOS

TERRENOS

CHÁCARAS

ALUGUEL

www.lavrasimobiliaria.com.br
lavrasimoveis@yahoo.com.brlavrasimoveis@yahoo.com.br

CASA CONDOMÍNIO GIRASSOL, LAVRAS 
- ESCRITURA (aceita financiamento e FGTS) 
próximo a garagem de ônibus - 2 quartos, 
suíte, sala cozinha, lavanderia, banheiros, G - 
valor R$ 130 MIL 
CASA TÉRREA BAIRRO DO LAVRAS, 
Terreno 05 x 40, 2 quartos, sala, cozinha, 
lavanderia, banheiro, 2 vagas, edícula nos 
fundos com 2 cômodos e banheiro, ótima 
localização Valor R$ 180 MIL

APTO MOBILIADO COND. + GUARU-
LHOS, JD BELA VISTA - 50 m² - ESCRITU-
RA  02 dormitórios, piso laminado, sala, 
sacada, cozinha com armários, banheiro com 
box, lavanderia, garagem coberta, elevador, 
lazer completo com piscina (adulto e criança) 
playground, biblioteca, academia, ótima 
localização - Valor  R$ 120 MIL + prestações 
de 570,00 mensais

SALÃO COMERCIAL VILA BARROS - 
Tamanho 200 m², com escritório e banheiro, 
13 metros de frente, ótima localização -  Valor 
330 Mil

APTO MOBILIADO BOM CLIMA, 72 m² - 
ESCRITURA (aceita financiamento)   03 
dormitórios com armários, 01 suíte, piso de 
madeira, sala com sanca, sacada, cozinha 
com armários, 2 banheiros com box, lavande-
ria, 2 Garagens Cobertas, 2 elevadores, lazer 
completo com piscina (adulto e criança) 
playground, biblioteca, academia, ótima 
localização   - Valor  R$ 400 MIL

SOBRADO COND. JATOBÁ, JD SÃO JOÃO 
- ESCRITURA (aceita financiamento) 2 dorm, 
sala, cz, banheiro com box, lv, g, churrasqueira 
individual salão de festa, quadra,  port 24 hrs  - 
R$ 280 mil (ótima localização)

APTO CENTRO – PRÓX. A PÇA GETÚLIO 
VARGAS - ESCRITURA (aceita financiamen-
to) Área Útil 50 m² - 1 dormitório com 
armários, sala, (piso de madeira) cozinha com 
armários, banheiro com box, lavanderia, 
elevador, G coberta VALOR R$ 200 MIL 

APTO PQ JANDAIA - 47 m² -  02 dormitó-
rios, sala, cozinha com armários, banheiro, 
lavanderia, garagem, ótima localização - Valor  
R$ 95 MIL + prestações de 184,00 mensais

SOBRADO JD. MAMÃE – ESCRITURA, 
Terreno 05 x 25, 3 Quartos, 2 suítes, sala de 
estar ampla, sala de jantar, 2 sacadas, cozinha 
com armários, lavanderia, 4 vagas, portão 
automático ótima localização – VALOR 300 Mil

SITIO MORRO GRANDE - GUARULHOS / 
NAZARÉ – ESCRITURA - 2 ALQUEIRES ( 54 mil 
m² ) - 2 km do Asfalto, casa com 02 Quartos, sala, 
cozinha, banheiro, + (Casa de Caseiro), campo 
de futebol, (Galpão com 160 m²) Trifásico, 30 mil 
pés de eucalipto, ótima localização R$ 430 mil

TERRENO  PQ PRIMAVERA – ESCRITU-
RA, 15 X 46 = 690 m² - R$ 250 MIL 

CHALÉ EM COND. VALE DA CAPELA - 
Chalé grande possui deck com churrasqueira, 
entrada toda de vidro, 2 dormitórios, sala, 
cozinha com armários. Terreno de 800m, pomar 
de frutas, lago de pesca, piscinas diversos 
tamanhos, campo de futebol, sauna, Trilha para 
automotores, playground. Localizado na 
Estrada de Nazaré,Valor 135 Mil (Aceito carro)

TERRENO  JARDIM SP, 318 m² - R$ 220 MIL 

CASA JD MAMÃE – 3 quartos, sala grande, 
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, sem 
garagem - SÓ R$ 900,00 

SOBRADO JD MONTE CARMELO – 2 
Quartos, Sala, Cozinha com armários, 
lavanderia, banheiro com box, garagem - só 
R$ 1.200,00

CASA JD BOM CLIMA – quarto, sala, 
cozinha, lavanderia, banheiro, sem garagem 
- SÓ R$ 600,00

2 CASAS TÉRREAS JD MAMÃE , escritura, 
terreno 225 m²,  4 quartos, 3 suítes, sala, 
cozinha, lavanderia, 3 banheiros, 4 Vagas, 
ótima localização -  Valor R$ 320 MIL

SOBRADO NOVO PQ FLAMENGO, ESCRI-
TURA (aceita financiamento) Terreno 5,5 x 
24, 3 dormitórios, 1 suíte, sala ampla, copa, 
cozinha, lavanderia, 3 banheiros, 4 vagas; 
ótima localização, Valor R$ 450 Mil

LINDO APTO BOM CLIMA MOBILIADO, 50 
m² - ESCRITURA (aceita financiamento) 02 
dormitórios com armários, piso laminado, 
sala, cozinha com armários, banheiro com 
box, lavanderia, garagem - Valor  R$ 195 MIL

APTO BOM CLIMA MOBILIADO, próximo 
ao Hospital Bom Clima, 75 m² - ESCRITURA 
(aceita financiamento) 03 dormitórios com 
armários, piso de madeira, sala, cozinha com 
armários, banheiro com box, lavanderia, 
garagem, elevador - Valor  R$ 270 MIL
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Prefeitura apresenta Temporada 
2020 das orquestras de Guarulhos

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura 
apresentou ontem a Tempo-
rada 2020 das orquestras da 
cidade – Gru Sinfônica e Or-
questra Jovem Municipal de 
Guarulhos (OJMG). De modo 
ainda inusitado no município, 
a temporada engloba quatro 
séries, nas quais promove in-
tensa programação e estabele-
ce rico diálogo entre a música 
orquestral e suas infinitas pos-
sibilidades de apreciação.

Na série Grandes Mestres, 
por exemplo, a temporada 

faz profundos mergulhos 
nas obras de compositores 
renomados, como Copland, 
Brahms, Schubert, Mozart, 
Strauss, Borodin, Mahler, 
entre outros, investindo na 
montagem de clássicos consa-
grados, equiparando a progra-
mação da cidade de Guarulhos 
à de grandes centros culturais 
do mundo.

Para ilustrar essa série, vale 
destacar que, na abertura da 
Temporada 2020, a Orquestra 
Gru Sinfônica presta homena-

gem aos 250 anos de Beetho-
ven, executando o Concerto 
para Piano e Orquestra nº 5 
em Mib op. 73 Imperador e a 
Sinfonia nº 3 em Mib Maior 
op. 55. O espetáculo, que acon-
tece no próximo dia 15 de 
fevereiro, às 20h, no Teatro 
do Adamastor Centro, conta 
com a participação do pianista 
Christian Budu.

O prefeito Guti, presente à 
apresentação, destacou a im-
portância e a magnitude do 
lançamento da Temporada 
2020, que agora, com a Gru 
Sinfônica, torna-se ainda mais 
robusta, passando de dez espe-
táculos anuais, em 2016, para 
um total de 55 em 2020, uma 
iniciativa que vai na contra-
mão da realidade de outros 
municípios. “Cumprimos a 
meta de ampliar o número 
de espetáculos e, assim, via-
bilizar o acesso de pessoas de 
diferentes regiões e idades ao 
repertório de música clássica”, 
comemorou o prefeito.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitu-
ra publicou na edição da 
última sexta-feira (24) do 
Diário Oficial o decreto 
36.485, que dispõe sobre 
a criação da Unidade de 
Gestão Energética Munici-
pal (Ugem) de Guarulhos. 
O objetivo é a implantação 
de ações do uso racional de 
energia elétrica no âmbito 
da administração munici-
pal, visando a combater o 
desperdício e a gerar eco-
nomia de recursos para 
aplicação em outros setores 
prioritários para a cidade.

Considerando o Pro-
grama Nacional de Con-
servação de Energia Elé-
trica (Procel), no âmbito 
das ações da Eletrobrás e 
a existência da Rede Cida-
des Eficientes em Energia 
Elétrica, que buscam faci-
litar e fortalecer o inter-
câmbio de informações, 
toda concessionária de 
energia por lei tem que 
destinar uma porcenta-
gem da sua renda líquida 
para projetos de gerencia-
mento energético.

Diante disso, repre-
sentantes de diversas se-
cretarias da Prefeitura 
passaram por oito meses 
de treinamento custeado 

pela EDP São Paulo Dis-
tribuição de Energia SA, 
empresa responsável pela 
concessão do serviço em 
Guarulhos, no intuito de 
ajudar a administração 
pública no desenvolvi-
mento de ferramentas 
e no planejamento para 
a elaboração do Plano 
Municipal de Gestão de 
Energia Elétrica (Plam-
ge), visando a um menor 
consumo de energia, bem 
como à participação da 
Prefeitura no chamamen-
to público da própria EDP 
que será realizado a par-
tir de fevereiro.

Nos próximos dias a 
Prefeitura publicará uma 
portaria com os integran-
tes do grupo de servido-
res que participaram da 
capacitação e que serão 
responsáveis por apontar 
possibilidades de econo-
mia em seus locais de tra-
balho, sejam escolas, hos-
pitais, unidades de saúde, 
parques, prédios admi-
nistrativos etc, levando 
em consideração a neces-
sidade de somar esforços 
no sentido de acabar com 
o desperdício em serviços 
de iluminação pública e 
em prédios públicos.

Unidade de Gestão Energética Municipal 
é criada para uso racional de energia na 
administração pública da cidade

Guarulhenses pagam mais de R$ 130 milhões no 1º ciclo do IPVA

Programa de anistia termina nesta sexta-feira

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

Em cumprimento ao disposto no Art. 12 – 1º da Portaria nº. 3150 de 30 de Abril de 1986 comunica que foi 
registrada a chapa seguinte, como concorrente à eleição a que se refere o Aviso publicado no dia 14 de 
Janeiro de 2020, neste jornal.

Nos termos do Art. 12 – 1º da Portaria acima mencionada, o prazo para impugnação de candidatura é 
de cinco (5) dias, a contar da publicação deste Aviso.

Guarulhos, 29 de Janeiro de 2020.

Rafael da Cruz Caetano
Presidente

DIRETORIA    SUPLENTE DA DIRETORIA
RAFAEL DA CRUZ CAETANO  JORGE FELINTO DA SILVA
EDUARDO BRUMATTI DE FREITAS  JOSE CARLOS JUNIOR
RUBENS GOMES DA SILVA   MARCOS CLEBER B. DA SILVA

CONSELHO FISCAL   SUPLENTE DO CONSELHO
ADONIAS TOMAZ AFONSO   PAULO RAMIRES CARLOS JUNIOR
WILLIAM RODRIGUES MERQUIRES  RONIERIO BATISTA MARCOS
PEDRO VIANA SOBRINHO    RAIMUNDO NONATO A. OLIVEIRA

SINDICATO DOS CARREGADORES E TRANSPORTADORES DE BAGAGENS EM 
AEROPORTOS DE SÃO PAULO, CAMPINAS E GUARULHOS.

SEDE: Rua OSWALDO CRUZ, 76 – CENTRO DE GUARULHOS – CEP 07010-020.
FONE/FAX: 11 2445-2128 – e-mail: sindicatocarreg@hotmail.com

C.N.P.J.: 43.185.909/0001-74
www.carregadoresaeroporto.com.br

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO

CHAPA nº 01 (ÚNICA)

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A possibilidade 
de obter até 80% de descontos 
sobre juros e multas termina 
nesta sexta-feira (31). Na data, 
todas as unidades da Rede Fá-
cil de Atendimento ao Cidadão 
irão priorizar o atendimento 
dos cidadãos que desejam ne-

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - A Secretaria 
da Fazenda e Planejamento 
fechou balanço parcial do pri-
meiro ciclo de pagamentos do 
Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
de 2020, em janeiro. De acordo 
com os dados, os guarulhen-
ses pagaram R$ 132,5 milhões 
referentes a 192.682 veículos, 
cujos proprietários quitaram o 
tributo à vista, com o benefício 
de 3% de desconto, ou efetua-
ram o pagamento da primeira 
parcela do imposto. O valor é 
6% maior do que o arrecadado 
em janeiro do ano passado.

Um total de 87.417 veículos 
teve o pagamento do imposto 
efetuado à vista, resultando 
em R$ 91 milhões. A Fazenda 
também registrou que os pro-

prietários de 108.265 optaram 
por parcelar o IPVA e efetua-
ram o pagamento da primeira 
cota, o que somou R$ 41,5 mi-
lhões.

gociar débitos com a prefeitura 
ou o Saae vencidos até o fim 
de 2018. Neste ano, além de 
parcelar a dívida principal, é 
possível dividir também os 
custos dos honorários advoca-
tícios da negociação.

Para aderir o morador deve 

comparecer a uma unidade 
de atendimento da Rede Fácil. 
Pessoas físicas devem levar RG 
e CPF, número do IPTU ou de 
cliente do Saae presente no bo-
leto. Já pessoas jurídicas devem 
comparecer com CNPJ, contra-
to ou procuração legal.

FOTO: LUCY TAMBORINO
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OPINIÃO

Com o objetivo de organizar os blocos de rua 
de Guarulhos durante o Carnaval 2020 e alinhar a 
segurança dos foliões que participarão dos desfi les, 
a Secretaria de Cultura promoveu na manhã desta 
sexta-feira (24) o 2º encontro intersetorial com 
equipes das secretarias envolvidas e representantes 
da Uniblocos. O secretário de Cultura, Vitor Souza, e a 
equipe de eventos da Cultura reuniram representantes 
das secretarias de Saúde, Desenvolvimento Urbano, 
Transporte e Trânsito, Serviços Públicos, Turismo e 
Obras, além da Proguaru e da Guarda Civil Municipal, 
para tratar as principais demandas e detalhes da 
organização do evento. Na pauta foram discutidos 
temas como calendário de eventos da Uniblocos, 
fechamento de rua, limpeza e coleta de resíduos, 
atendimento médico emergencial, divulgação, 
itinerário, elaboração de ofícios, entre outros.

As inscrições para o programa 
Ensinando a Pescar, da regional Guarulhos 
da Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sabesp), estão 
encerradas. Todas as 30 vagas já foram 
preenchidas, bem como a lista de espera. 
No mês de junho uma nova edição será 
realizada e informações sobre datas, 
horários e inscrições serão divulgadas 
oportunamente. O curso versará sobre 
noções de hidráulica básica, pesquisa 
de vazamentos, segurança no trabalho, 
instalações hidráulicas de água fria, sistema 
de esgotamento domiciliar, instalação 
de caixas d´água e empreendedorismo 
e empregabilidade (em parceria com o 
Sebrae), entre outros temas.

ANOTE

O sucesso é ser feliz e ter uma 
vida plena, com paz e tranquilidade 
para continuar a jornada

Há muito tempo estudo as pes-
soas de sucesso. Vejo suas histórias, 
drama, luta e reparo em todos os 
pontos possíveis que me de informa-
ções sobre a modelagem que essas 
pessoas têm em comum. Reparo o 
jeito como tratam as coisas, as pes-
soas e tudo que está ao redor delas.

E comecei a perceber que essas 
pessoas, mesmo sem elas conhece-

rem umas às outras, sendo muito 
diferentes, suas características de su-
cesso são bastante comuns. Utilizam 
das mesmas ferramentas mentais e 
tem posicionamentos parecidos. No 
qual eu chamo de chaves. 

Essas chaves são pontos, atitu-
des ou comportamentos. Precisamos 
saber o que essas pessoas, de uma 
forma ou outra, fazem para seguir 
o caminho em busca do sucesso. E 
sabendo que o sucesso, não resume 
em dinheiro. O sucesso é ser feliz e 
ter uma vida plena, com paz e tran-
quilidade para continuar a jornada. 
Mesmo que no percurso da vida apa-

reçam algumas frustrações. Isso vai 
fazer parte do nosso aprendizado.

Então vamos lá conhecer essas 
chaves, que bem utilizadas podem 
mudar nossas vidas.

Paixão: Paixão: As pessoas de sucesso 
não fazem as coisas por acaso. Elas 
têm uma paixão pelo projeto. Essa 
conexão as fazem avançar mesmo 
que apareça qualquer obstáculo, 
transcendem quase a realidade. Elas 
sentem prazer no planejamento, na 
execução e nos resultados. Se envol-
vem de corpo e alma, como se fosse 
uma das únicas coisas que existem 
no mundo. 

Acreditar e focar: Acreditar e focar: Essas pessoas 
acreditam que vão conseguir realizar 
suas ações, com uma fé louca. Acre-
ditam que o seu projeto vai impactar 
as pessoas e vai trazer algum benefí-
cio que tem que acontecer, com isso 
acordam e dormem pensando no as-
sunto e seus resultados. Os caminhos 
que precisam trilhar, o que pode dar 
certo e errado e o que pode ser feito 
para ter um bom resultado. São alu-
cinados pelo assunto. 

Compromisso:Compromisso: Essas pessoas se 
comprometem de uma tal forma 
com o resultado, que parece ter so-
mente isso no mundo. Seu esforço 
para cumprir com o desejado é ina-
balável, mesmo que possa doer um 
pouco, eles continuam comprometi-
dos com cada etapa do processo que 
estão envolvidos.

Essas são algumas característi-
cas das pessoas de sucesso. No qual 
usam como gatilhos e ferramentas 
importantes no seu percurso. Pon-
tos indispensáveis no seu mindset. 
Agora que aprendemos um pouco 
com as pessoas que conquistam seu 
sucesso, independente qual for, po-
demos modelar o nosso também 
nos baseando nessas personas. Você 
pode... Boa sorte!

Modelando a 
mentalidade para 
o sucesso

PONTO
DE VISTA

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

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

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.
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ÁRIES: Não apresentará um controle sentimental ade-
quado para este seu dia, tente fazer o que for necessário. 
Vênus neste momento lhe atribuíra tarefas.

TOURO: Não conseguirá fazer as coisas com a naturali-
dade que você precisa neste momento, tenha total zelo 
neste momento importante. 

GÊMEOS: As mudanças virão neste dia para atingir 
positivamente as coisas importantes para assim fazer o 
melhor que você pode. 

CÂNCER: As coisas tendem a ficar exatamente onde 
estão nas mais diversas ocasiões, suas características 
mais fortes serão enaltecidas.

LEÃO: Não há orgulho que justifique uma atitude sua 
desconectada da realidade em que você vive atualmente. 
Você pode até transmitir um sinal equivocado.

VIRGEM: As coisas correrão bem para você em um nível 
muito bom para que possa ter mais quietude e disciplina 
neste momento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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LIBRA: Haverá um largo equilíbrio para você conseguir 
fluir neste momento dentro da sua vida nos aspectos 
necessários para este dia.

ESCORPIÃO: Os que estão mostrando apego material 
nas suas coisas irão fazer com que você venha a se sentir 
um pouco constrangido neste momento.

SAGITÁRIO: Não se deixe levar apenas por brincadeiras 
e coisas irrelevantes neste momento. Agir de maneira 
descabida será algo muito complicado para você.

CAPRICÓRNIO: O seu lado mais objetivo estará afetado, 
fazendo com que aja como se estivesse desconectado do 
que é mais importante agora. 

AQUÁRIO: As modificações que irão acontecer na sua 
vida estão conectas com algumas interações do pequeni-
no planeta Mercúrio no elemento fogo. 

PEIXES: Faça dos seus sentimentos um campo capaz 
de enaltecer as qualidades internas que você possui, do 
componente Água virão os elementos necessários.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - “We Are The 
World”, música de sucesso feita 
por inúmeros artistas que for-
maram o USA for Africa, com-
pletou ontem 35 anos de sua 
gravação, nos Estados Unidos, 
em 1985. A iniciativa contou 
com 45 artistas e a arrecadação 
seria destinada a combater a 
fome na África.

Ao contrário do que muitos 
pensam, USA for Africa não 
significa “Estados Unidos pela 
África”, já que a sigla USA reme-
te a “United Support of Artists”, 
algo como “Apoio dos artistas 
unidos pela África”.

A ideia de We Are The 
World surgiu um mês após o 
lançamento do projeto Band 
Aid, que promoveu a gravação 
do compacto Do They Know 
It’s Christmas?, feito por artistas 

‘We Are The World’ completa 35 anos
FOTO: DIVULGAÇÃO

ingleses como Paul McCartney, 
Sting, David Bowie, Phil Collins 
e Boy George, que teve R$ 56 
milhões arrecadados para ações 
sociais na Etiópia.

Quincy Jones, maestro e 
produtor de We Are The World, 
pediu que Michael Jackson e 
Lionel Richie compusessem a 
música-tema do USA for Afri-
ca. A dupla passou quatro dias 
“trancada” em uma casa até 
que a canção estivesse pronta. 
Na noite de gravação, em 28 de 
janeiro de 1985, mais de 200 ar-
tistas queriam participar, mas 
apenas 45 nomes foram selecio-
nados. O único que não partici-
pou da gravação foi Prince, que 
tinha outros compromissos na 
data. Nomes como Ray Charles, 
Stevie Wonder, Cyndi Lauper, 
Bruce Springsteen e Tina Tur-

ner estiveram presentes.
Apesar de o lançamento 

oficial da música ter ocorrido 
em 7 de março de 1985, o disco 
de We Are The World chegou 
ao Brasil somente em abril, 
contando também com nove 
músicas inéditas no País feitas 
por artistas participantes da 
gravação.

No embalo de We Are The 
World, diversos artistas se reu-
niram para fazer uma “versão 
brasileira” da iniciativa, com a 
música Chega de Mágoa, que 
ajudaria a população da região 
Nordeste, gravada em 13 de 
maio de 1985. A iniciativa foi 
chamada de “Nordeste Já”.

A letra foi feita por Caetano 
Veloso, Chico Buarque, Fagner, 
Vinicius Cantuária, Erasmo 
Carlos e Roberto Carlos, com 
música de Gilberto Gil. Além 
deles, nomes como Tim Maia, 
Rita Lee, Maria Bethânia, Dja-
van, Gal Costa, Fafá de Belém, 
Elba Ramalho, Emilinha Bor-
ba, Elizeth Cardoso, Pepeu Go-
mes e Roger, do Ultraje a Rigor, 
também estiveram presentes 
na campanha. O compacto foi 
vendido em 2,8 mil agências da 
Caixa Econômica Federal espa-
lhadas pelo País, vendidas a 10 
mil cruzeiros (dinheiro da épo-
ca) cada.
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CLASSIFICADOS

Oportunidade

Autos

PUBLICIDADE LEGAL
Vende-se

Aluga-se

Relax

Recados

EMPREGO IMÓVEIS

Contrata-se

MOÇAS MAIORES
C/ ou s/ experiência. Casa 
discreta em Guarulhos 
ganhos diários. (11) 99791-
8775
MECÂNICO
de autos c/ exp. em Injeção 
eletrônica , Pq. Jurema . F.: 
4969-7770
MOÇAS MAIORES
P/ Casa Privê  ou noite. F.: 
(11) 9090 940360809. Zona 
Sul SP.

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

www.fmetropolitana.com.br 11TURISMO

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

94745-7749
5583-2905

ANA 18A. INICIANTE
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091

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)
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ABANDONO DE EMPREGO 

A empresa PIZZARIA DO TIÃO - ME, 
CNPJ: 18.482.040/0001-82, situada na 
R. José Lins do Rêgo, 28 - Jardim 
America - Guarulhos/SP solicita o 
comparecimento de        João Pedro 
Carminati Pontes, RG: 44.218.437-2, 
no prazo de 24 horas. O seu não 
comparecimento caracterizará 
ABANDONO DE EMPREGO, conforme 
o artigo 482, Letra I da CLT. 

    ROSE MULHERÃO BUMBUM GRANDE 

94822-5171

 .
 

 

 
   

 TAXA A PARTIR R$30- AC.CARTÕES

 

             Sem frescura, liberal

      METRÔ PENHA

    CAMILA GARG.PROFUNDA

 Venha fazer amor gostoso

    JACK MULATA GRAVIDINHA FOGOSA 
 Orl bem gostoso, Anl tds posições

  679 AMIGAS LIBERAIS 

     YASMIN SAPEQUINHA

4301-4670

NEGÓCIOS

VEÍCULOS SERVIÇOS

ALEGRIA, CARINHO
Liberdade, Prazer, Relax 
e Paz para Mulheres 
Práticas. ½ hora grátis.
WhatsApp 93454-8900 ANUNCIE AQUI

 97380-7685

ANUNCIE 
AQUI

 97380-7685

Prezado Senhor: RAIMUNDO ALVES PEREIRA
 
A Empresa RV Ímola solicita a atualização 
cadastral referente ao seu bene�cio junto ao 
INSS e Relatórios Médicos .
 
Por favor entrar em contato com o RH/SSMA  
Por meio dos contatos abaixo:
 
Telefone: (11) 2404-7070 Ramal 342 / 222
Celular (11)  94527-7139 / (11) 94526-1275 
WhatsApp
E-mail: bruno.ferro@rvimola.com.br 
matheus.silva@rvimola.com.br

EDITAL

APTO.
Cond Máximos. 2 dorms.,+ 
dependecia 1 vaga  240 
mil aceita fi nanc. F.: 94249-
5706 whats.
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.
APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
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
VENDO APTO.
no Cecap. Para investidor. 
Alugado. Ótimo preço. 
94013-7411

VENDO CASA
Mongaguá com piscina. 
Ocasião. F.:  94013-7411
CASA NAS  MALVINA
próx do Aeroporto. 2 
dorms + dependência , 
churrasqueira, 2 vagas.180 
mil aceita carro. F.: 94249-
5706 whats.

NOZOMI  JAPA 21A.
Fitness, legítima e linda. F.: 
93476-1358 what

GRU Airport registra a marca histórica de 43 milhões de passageiros em 2019

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Administrado pela 
GRU Airport, o Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo, em Guaru-
lhos, registrou a movimentação 
de 43 milhões de passageiros em 
2019, o maior volume já contabi-
lizado nos 35 anos do aeroporto, 
completados no último dia 20. A 
marca histórica anual anterior era 
de 42,2 milhões de passageiros, 
alcançada em 2018. O levanta-
mento da GRU Airport considera 
o volume de embarques e desem-
barques no principal aeroporto 
do Brasil e maior da América do 
Sul, em volume de passageiros.

O comandante Miguel Dau, 
diretor de operações do aeropor-
to, afi rma que o resultado pode 
ser explicado pela conjunção de 
uma série de fatores, como o cres-
cimento do setor aéreo brasileiro 
em 2019, a redução do imposto 
sobre o valor do combustível de 
aeronaves, além da inauguração 
de novas rotas domésticas e in-
ternacionais no aeroporto.

“O pico de movimentação 
no GRU Airport foi no dia 21 de 
dezembro, o sábado que antece-
deu o início das festas de fi nal 
de ano. Mais de 144 mil pessoas 

passaram pelos nossos termi-
nais com conforto e segurança, 
volume recorde registrado em 
um dia até então. Este período 
do ano tradicionalmente con-
centra um volume grande de 
passageiros, assim como o fe-
riado do Carnaval e de emenda 
de feriados nacionais”, explica o 
diretor. O comandante detalha 
que cerca de 28,3 milhões de 
pessoas circularam em voos do-

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

Gustavo Figueiredo, presidente da GRU Airport, explica que, em 2019, a concessionária consolidou 
uma série de novos destinos, além de também diversifi car as opções de lazer e serviços no aeroporto. 
“No ano passado, foram criadas 26 novas rotas, das quais 10 foram para cidades que ainda não eram 
atendidas diretamente por Guarulhos (Cascavel, Joinville, Passo Fundo, Cabo Frio, Presidente Prudente, 
Araçatuba, Montes Claros, Palmas, Sinop e Rio Branco). Ainda lançamos cinco novas operações inter-
nacionais, sendo três para destinos inéditos (Montreal, Munique e Malvinas/Faklland Islands)”, conta. O 
CEO ainda aponta que as operações comerciais também cresceram em 2019. “No ano passado, inaugu-
ramos 81 lojas, entre restaurantes e quiosques; em 2018 foram 68”, disse.

Segundo Figueiredo, o plano da concessionária para 2020 é continuar investindo na melhoria da in-
fraestrutura do aeroporto, visando o conforto dos usuários, além de estudar a demanda para novos des-
tinos e estruturas estas novas rotas. “Estamos atentos às necessidades das pessoas que utilizam o GRU 
Airport, por isso nossa expectativa é lançar voos diretos para destinos como São Francisco, nos Estados 
Unidos, além do Caribe e da Oceania. Ainda estamos em negociação com as empresas aéreas”, aponta.

Perspectivas para 2020

mésticos em 2019, ou seja, 66%
do volume do período. Apro-
ximadamente 14,7 milhões de 
passageiros embarcaram ou de-
sembarcaram de voos interna-
cionais no GRU Airport, que re-
presenta os outros 34% do total.   

No ano passado, Porto Alegre 
(PR) foi o destino com maior de-
manda de passageiros (8,21% dos 
contabilizados em voos domésti-
cos) partindo do Aeroporto Inter-

nacional de São Paulo, seguido 
por Recife (7,04%) e Salvador 
(7,03%). Santiago, no Chile, lide-
rou a lista dos destinos fora do 
Brasil (10,09% dos passageiros 
em voos internacionais), seguido 
por Buenos Aires (10,05%) e Mia-
mi (6,28%). Para transportar essa 
grande quantidade de pessoas, 
mais de 292 mil voos chegaram 
ou partiram do GRU Airport, in-
cluindo a aviação civil e militar.
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