
Guarulhos receberá 80 
novos ônibus até junho
Ontem 18 veículos, entregues pelo prefeito Guti no sábado, já começaram a operar atendendo a região de Bonsucesso; segundo 
a prefeitura, no início de março mais 40 serão colocados à disposição dos usuários e, até o fi nal de junho, mais 22 Pág. 5
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CORES - E o colorido e perfume das fl ores seguem com destaque em meio ao cinza das cidades

Nunca fui assíduo frequen-
tador do Ponto Chic. Costuma-
va ir lá aos sábados, mesmo 
assim nem todos, tomar uma 
caipirinha antes do almoço que 
acontecia bem mais tarde que 
nos dias de semana. Naqueles 
tempos, caipirinha mesmo era 
apenas aquela de limão, açú-
car e cachaça. Nada de vodca e 
essas frutas de hoje que acaba-
ram sofi sticando a coisa. A gen-
te sempre ia, em três ou quatro, 
mais pra bater papo. E esperar 
a hora do almoço, lá no sobra-
dinho da Luiz Faccini, casa da 
Dona Carmem e desses meus 
amigos, todos de Guararapes.

No balcão, um negro simpá-
tico que era a cara do Sammy 
Davis Junior, cantor, ator, sapa-
teador, da turma de Frank Si-
natra. Por isso, nosso barman, 
garçom e chapeiro, era conhe-
cido apenas por Sammy. Não 
encontrei até hoje alguém tão 
amigo e simpático no exercício 
da função. Este era o Sammy.

O Ponto Chic, esquina da Fe-
lício Marcondes com a D. Pedro, 
não existe mais. O dono desistiu 
do negócio por causa do preço 
do aluguel. Proibitivo. Ficaram 
as lembranças.

O lugar era frequentado pela 
moçada top da cidade, recém 
desgarrada da adolescência. Só 
tinha um detalhe que, pensando 
nas coisas dos anos sessenta e 
setenta, só agora percebi: no 
Ponto Chic não ia mulher.

Não que fosse lugar mal 
afamado ou algo parecido. As 
meninas simplesmente não 
frequentavam o lugar. Para 
encontrá-las era preciso ir aos 
bailinhos do Recreativo no do-

mingo à tarde, ou as sessões do 
cine São Francisco ali pertinho, 
ao lado da igreja.

Pois é... Ali no Ponto Chic 
num desses carnavais dos anos 
setenta, uma segunda-feira chu-
vosa sem nada pra acontecer, 
alguém teve a ideia de sair pela 
D. Pedro fantasiado de mulher. 
Já que elas não frequentavam o 
lugar...

Na base do improviso, o 
grupo com não mais de dez 
pessoas, incentivado pelas mui-
tas tulipas de chopp, saiu por ali 
promovendo uma pequena e 
comportada algazarra. Pessoal 
vestido de mulher usando as 
roupas das namoradas e irmãs, 
com muito batom e perucas. 
Coisa de carnaval. Carnaval da-
queles tempos.

As bichas
A coisa pegou e, no ano 

seguinte já eram mais de cin-
quenta com alguns bumbos e 
chocalhos. E recebeu um nome. 
Na falta de ideia melhor, virou o 
Bloco das Bichas. Tempos de-
pois virou banda.

Neste sábado, começo do 
pré-carnaval por aqui, a Banda 
Bicha na avenida Paulo Faccini 
envolveu nada menos de cem 
mil pessoas. Cem mil foliões! Da 
pra acreditar?

Gente animada atrás de um 
trio elétrico com a cantora Clau-
dia Leite soltando a garganta 
com entusiasmo. Festa pra nin-
guém botar defeito. Não teve 
confusão. Foi tudo nos confor-
mes, beleza de ver.

Ah sim, havia também polí-
ticos. Políticos demais querendo 
aparecer. Mas faz parte.

do DPAN, onde passaram por avaliação ve-
terinária criteriosa, foram castrados, microchi-
pados, vacinados e vermifugados, garantindo 
assim a plena saúde para a inserção em um 
novo ambiente em que os tutores preocu-
pem-se apenas em oferecer todo o carinho 
que merecem os novos membros das famílias.

preso em fl agrante e admitiu que levaria o ve-
ículo até o bairro de São Matheus. No interior 
do automóvel foi localizada a carga de móveis 
e eletrodoméstico avaliada em mais de R$ 10 
mil. Simultaneamente, outra equipe da Polícia 
Militar visualizou o automóvel Renault Sandero 
envolvido no roubo, no bairro de Itaquera. O 
automóvel foi acompanhando e abordado. O 
condutor, um homem de 23 anos, foi preso em 
fl agrante e admitiu que havia liberado a vítima 
próximo ao Hospital Planalto, instantes antes 
da chegada da PM. Posteriormente constatou-
-se que o automóvel Sandero, utilizado no cri-
me, também era roubado.

A vida segue mais feliz para oito ani-
maizinhos, sendo quatro cachorros adultos 
e três fi lhotes, além de um gato adulto, que 
ganharam novas famílias neste fi nal de se-
mana durante as feiras de adoção promo-
vidas pela prefeitura.

Todos os animais estavam sob os cuidados 

O governador João Doria e o secretário 
da Segurança Pública, General João Camilo 
Pires de Campos, homenagearam ontem 16 
policiais militares, 11 civis e dois técnico-cien-
tífi cos com o certifi cado Policial Nota 10. 
“Durante quatro anos de governo, todos os 
meses nós estaremos aqui homenageando a 
melhor polícia do Brasil, que é a polícia de 
São Paulo. Polícia Militar, Civil, Técnico-Cien-
tífi ca e Corpo de Bombeiros. Não é uma con-

A Polícia Militar prendeu dois homens en-
volvidos com o roubo de uma carga avaliada 
em mais de R$ 10 mil ontem. O roubo ocorreu 
na rodovia Ayrton Senna, na altura de Gua-
rulhos, região metropolitana de São Paulo e 
ação se estendeu até bairros da zona leste da 
capital. Uma equipe da PM foi acionada pelo 
Copom para averiguar o roubo de um Fiat Du-
cato. Os policiais apuraram que um Renault 
Sandero havia sido utilizado pelos criminosos e 
que uma vítima estaria em poder da quadrilha.

O Fiat Ducato foi visualizado, acompanha-
do e abordado próximo da Avenida Jacu Pês-
sego. O condutor, um homem de 28 anos, foi 

Sete cachorros e um gato ganharam novas famílias

SP entrega prêmio Policial Nota 10 a 29 homenageados

PM prende dois por roubo qualifi cado na região metropolitana

ACONTECE

quista deste governo, é uma conquista histó-
rica destas corporações”, afi rmou Doria. 

Um dos homenageados é o soldado Jean 
da Silva. No último dia 14, ele impediu um 
roubo a ônibus em Guarulhos, na rodovia 
Presidente Dutra. Ele estava de folga e anun-
ciou ser policial militar quando quatro ho-
mens armados invadiram o veículo e anun-
ciaram um assalto. Silva trabalha no Presídio 
Militar Romão Gomes, na capital.



www.fmetropolitana.com.br 3CIDADE
Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020

Deputado Jorge Wilson já conquistou R$ 24 milhões para Guarulhos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Com o valor de 
emendas parlamentares, in-
dicações e negociações para 
remanejo de verba com o 
Governo do Estado de São 
Paulo, o deputado estadual 
Jorge Wilson (PRB), conhe-
cido como o Xerife do Con-
sumidor, encaminhou para 
Guarulhos um total de R$ 
24,8 milhões desde o seu pri-
meiro mandato. 

O montante se divide em 
setores como saúde, educa-
ção, infraestrutura e assistên-
cia social. Somente para saú-

de foram R$ 9,6 milhões. O 
que inclui investimentos em 
hospitais como a Maternida-
de Jesus, José e Maria (JJM); 
Municipal da Criança e do 
Adolescente (HMCA); Stella 
Maris; Padre Bento; Geral de 
Guarulhos e o Municipal Pi-
mentas Bonsucesso (HMPB). 
Ainda para o Padre Bento foi 
conquistado um tomógrafo 
no modelo Scenaria SE. 

Para esta área o deputado 
ainda declarou que uma de-
manda antiga está prestes a 
sair do papel: o Hospital da 

Mulher. “O governo do esta-
do já deu início no projeto e 
agora será retomado a todo 
vapor. O equipamento será 
na área do JJM”, garantiu o 
parlamentar, declarando que 
os prazos devem ser divulga-
dos pela Secretaria Estadual 
de Saúde nos próximos dias. 

O parlamentar afi rmou 
que desde que iniciou o seu 
primeiro mandato restabele-
ceu a conversa com o gover-
no do estado, medida que, 
de acordo com ele, não era 
realizada durante a adminis-
tração municipal da gestão 
petista. “Com a proximidade 
da cidade com a capital, os 
governos acabam se esque-
cendo dela e não pode ser 
desta forma. Como deputado 
eu estou lutando muito para 
que a voz do município che-
gue às esferas estaduais e fe-
derais”, disse. 

Jorge Wilson não descar-
tou a possibilidade de dis-
putar as eleições municipais 
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deste ano, mas afi rmou que 
o foco do partido neste mo-
mento é se estruturar. São 
previstas 51 candidaturas 
para o cargo de vereador na 
cidade. O objetivo é conquis-
tar, ao menos, mais de quatro 
cadeiras no Legislativo. 

Em seu segundo manda-
to, o parlamentar foi o 7º de-
putado estadual mais votado 
na sua reeleição com mais de 
177 mil votos. Na primeira 

vez que se elegeu foi conside-
rado o 9º. 

Outra atuação que ocorre, 
antes mesmo da vida políti-
ca, é a defesa do consumidor 
– um escritório atende a po-
pulação há mais de 28 anos. 
Hoje o atendimento é reali-
zado na avenida Tiradentes, 
2.851 – Bom Clima. Solicita-
ções ainda podem ser realiza-
das pelo telefone 2408-6556 
ou pelas redes sociais.
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‘Temos que fazer campanhas educativas 
e mostrar a importância da vacinação’
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Folha Metropolitana - O 
que é de fato a vacina?

Marcos Cyrillo - Marcos Cyrillo - Vacina é 
uma proteína que você colo-
ca no seu organismo, pareci-
da com algum componente 
do agente infeccioso. Assim, 
quando a pessoa tiver conta-

to com esse agente infeccio-
so, o próprio corpo produz 
anticorpos contra ele.

Qual é a importância de 
vacinar bebês?

É muito importante vaci-
nar os bebês porque eles têm 

doenças próprias da infância, 
de bactéria, de vírus. Ao mes-
mo, é possível diminuir a taxa 
de doenças nos adultos que já 
foram vacinados ou que tive-
rem contato com crianças.

Quais são as consequ-
ências de não vacinar?

Não se vacinar pode ter 
muitas consequências da-
quelas doenças que a pessoa 
contrair. Cada US$ 1 gasto 
com vacinação previne de 
US$ 6 a US$ 20 gastos com 
doença, então o impacto eco-
nômico também é grande.

Há efeitos colaterais?
Toda vacina é uma pro-

teína estranha, então vai ter 
efeitos colaterais quando 
injetada nas pessoas. Nor-
malmente dor local, febre e 
algumas alterações do siste-
ma imunológico, mas esses 
efeitos colaterais são muito 

raros e quando comparados 
aos benefícios da vacina não 
são tão importantes.

Sarampo, uma doen-
ça erradicada, voltou por 
falta de vacinação. O que 
se deve fazer agora, para 
controlar a doença?

O controle do sarampo é 
feito principalmente com a 
vacina, isolar os doentes, fa-
zer campanhas de saúde pú-
blica, para que a gente dimi-
nua a epidemia que estamos 
vivendo.

“Em alguns países 
houve casos de 
poliomielite e 

tuberculose, pois 
não estamos 
tomando o 

cuidado adequado, 
principalmente 

vacinando”

MAYARA NASCIMENTO - MAYARA NASCIMENTO - A desinformação sobre a vacina tem 
sido apontada como um dos fatores para a queda da cobertu-
ra de alguns imunizantes no Brasil e no mundo, o que trouxe 
de volta surtos de doenças até então controladas, como sa-
rampo, por exemplo. No ano passado Guarulhos contabilizou 
1.031 casos da doença.

Páginas na internet e perfis em redes sociais têm dissemina-
do informações falsas ou imprecisas sobre doenças. A preocupa-
ção com o impacto da internet e das redes sociais na divulgação 
de notícias falsas sobre o assunto fez a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) convocar, em outubro do ano passado, gigantes 
de tecnologia, como o Facebook e o YouTube, para participar de 
uma reunião com técnicos do órgão para buscar soluções contra 
a disseminação de fake news sobre o tema.

Uma pesquisa feita pela organização não governamental 
Avaaz, em parceria com a Sociedade Brasileira de Imunizações 
(SBIm), mostra que a credibilidade das vacinas é menor entre 
homens e jovens de 16 a 24 anos. O estudo mapeou o impacto 
das fake news em vacinas e contou com um questionário do-
miciliar em que o Ibope ouviu 2.002 pessoas entre 19 e 22 de 
setembro do ano passado, em todas as regiões do país.

Segundo a pesquisa, 54% dos brasileiros consideram as 
vacinas totalmente seguras, e 31% avaliam que elas são par-
cialmente seguras. Para 8%, elas são parcialmente inseguras, 
e 6% responderam que elas são totalmente inseguras. A soma 
dos três últimos grupos mostra que 45% dos brasileiros têm 
algum grau de insegurança em relação às vacinas. Um per-
centual de 2% não respondeu ou não soube opinar.

Segundo o Ministério da Saúde, das oito vacinas obrigató-
rias para crianças de até um ano, só a BCG, que protege con-
tra tuberculose e é dada após o nascimento, atingiu a meta 
de 95% em 2018. A cobertura da tríplice viral, contra sarampo, 
caxumba e rubéola, era total em 2011 e caiu para 91,98%. Se-
gundo a pasta, com campanhas, 2019 superou a meta e 99,4% 
das crianças de um ano foram vacinadas.

A vacinação é um direito previsto no Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), e a falta de proteção põe a vida das 
crianças em risco. Quando pais não imunizam seus filhos, po-
dem ser multados e até perder a guarda.

Para falar sobre o assunto a Folha Metropolitana conver-
sou com Marcos Cyrillo, graduado em Medicina pela Faculda-
de de Medicina de Santo Amaro (1979). Atualmente Cyrillo é 
diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, médico e dire-
tor do hospital IGESP, médico da Prefeitura Municipal de São 
Paulo e médico do Hospital do Servidor Público Municipal. 

Abaixo os principais pontos desta entrevista que pode ser 
conferida na íntegra no site www.fmetropolitana.com.br.

Quantas doses devem 
ser tomadas?

A vacina contra sarampo 
deve ser tomada aos 12 me-
ses de idade, repetida aos 15 
meses e depois podem ser 
dados reforços. Aos quatro 
anos de idade, por exemplo, 
a vacina de varicela pode ser 
reforçada também. 

A Vacina Tetra Viral 
(MMRV), que previne, além 
da catapora, o sarampo, a 
caxumba e a rubéola tem 
a mesma eficiência que a 
vacina de sarampo?

As vacinas de varicela, 
sarampo, por exemplo, são 
todas boas e têm as mesmas 
indicações e boa eficiência.

Há outra forma de se 
prevenir contra o sarampo?

Os adolescentes podem 
tomar um reforço da tríplice 
viral, sarampo, caxumba e 
rubéola, principalmente em 
época de epidemia. Também 
é necessário isolar os doentes.

Nos últimos anos, quais 
outras doenças voltaram 

por falta de vacinação?
Muitas doenças voltaram, 

como caxumba, sarampo e 
hepatite A, por exemplo. Em 
alguns países houve casos de 
poliomielite e tuberculose, 
pois não estamos tomando o 
cuidado adequado, principal-
mente vacinando.

Como evitar e controlar 
os movimentos anti-vacinas?

Sempre tem movimentos 
para não vacinar, mas o go-
verno dos Estados Unidos, 
por exemplo, tem aplicado 
multa para quem não vaci-
nar. Temos que fazer campa-
nhas educativas e mostrar a 
importância da vacinação.

Há diferença entre as 
vacinas da saúde pública e 
da rede privada?

Os SUS e as fornecidas 
pelas redes particulares são 
igualmente boas. O que 
acontece é que às vezes na 
rede particular você encon-
tra vacinas disponíveis no 
exterior que não fazem parte 
do nosso calendário, então 
não estão na rede pública.
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Novos ônibus já começaram 
a rodar em Bonsucesso

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Dos 80 novos 
ônibus que serão entregues à 
população guarulhense até o 
final de junho, 18 já começa-
ram a operar nesta segunda-
-feira (17) atendendo a região 
de Bonsucesso. Eles foram 
entregues pelo prefeito Guti 
no último sábado (15) na Vila 
Nova Bonsucesso. No início 
de março mais 40 veículos 

Guarulhenses gastam 51 litros de água 
por dia a mais do que o necessário
LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Os guaru-
lhenses gastam, em média, 
161 litros de água por dia. 
O valor representa 51 li-
tros a mais do que o ideal 
recomendado pela Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU) que considera sen-
do suficiente, para cumprir 
as necessidades básicas de 
consumo e higiene de um 
indivíduo, 110 litros num 
período de 24h. Os dados 
são da Companhia de Sane-
amento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp) e se re-
ferem a dezembro de 2019.

A Sabesp ainda destacou 
que desde que começou a 
atender a cidade, em janei-
ro do ano passado, acabou 
com o rodízio, beneficiando 
1,4 milhão de pessoas, que 
agora recebem água tratada 
todos os dias em suas casas.

Neste período foram fi-
nalizadas grandes obras 
de infraestrutura e a com-

panhia também passou a 
ser responsável pelo trata-
mento de esgotos, atuando 
na despoluição dos rios, 
melhorando a qualidade de 
vida e saúde da população.

novos serão colocados à dis-
posição dos usuários e, até o 
final de junho, mais 22, o que 
irá totalizar 80 novos coleti-
vos para a frota guarulhense 
da Viação Campo dos Ouros. 
Isto significa, com os micro-
-ônibus, uma renovação que 
já atinge 70% da frota.

A iniciativa visa dar mais 
conforto e agilidade para to-

dos aqueles que utilizam o 
transporte coletivo na cidade. 
Os novos veículos possuem 
sistema de Wi-Fi, tomadas 
para carregar o celular, GPS e 
câmeras de segurança, além 
de suspensão a ar que torna a 
viagem mais confortável. “Esta 
é uma demonstração da nossa 
preocupação com o transporte 
público. Desde o início da nos-
sa gestão estamos priorizando 
a modernização da frota e, 
neste ano, conseguimos não 
repassar isso ao usuário, já que 
não houve aumento na tarifa”, 
afirmou Guti.

O prefeito fez questão de 
dar uma volta inaugural e 
elogiou muito o desempenho 
da motorista Shirlaine, que 
há 15 anos está na empresa 
e foi a responsável pelo “pas-
seio” pelas ruas do bairro de 
Bonsucesso.

FOTO: NÍCOLLAS ORNELLAS/PMG
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Moradores de ocupações irregulares 
em encosta de córrego são removidos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, 
por meio de uma ação con-
junta envolvendo agentes 
da Secretaria de Justiça, 
da Secretaria de Meio Am-
biente (Sema) e da Contro-
ladoria-Geral do Município 
(CGM), realizou hoje a fis-
calização e notificação de 
uma ocupação irregular 
na encosta e margem do 
córrego dos Japoneses, na 
viela Beira Rio, no bair-
ro dos Morros. Os agentes 
entregaram uma notifica-
ção preliminar de oito dias 
para que o ocupante, que 
construiu baias para cava-
los e para criação de gali-
nhas, aterrando parte do 
córrego, saia do local.

Prefeitura executa obras de recapeamento no Centro

Rua no Jardim das Oliveiras II receberá asfalto

Habitação se reúne com moradores do Parque 
das Seringueiras para discutir situação de lotes

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
meio da Secretaria de Obras, 
executa o recapeamento de 
pavimento asfáltico e recom-

MAYARA NASCIMENTO - MAYARA NASCIMENTO - Após 
anos de reclamações e solici-
tações, os moradores da rua 
Pixinguinha, no Jardim das 
Oliveiras II, têm motivos para 
comemorar. A via será con-
templada com o projeto Mãos 
à Obra, sistema que conta com 
a colaboração voluntária dos 
moradores na pavimentação. 
Segundo a prefeitura o traba-
lho começa nesta semana.

Por falta de asfalto, o local 
era prejudicado ainda mais 
com as chuvas. A lama impe-
dia a circulação de veículos e 

posição de sarjetão em con-
creto em sete vias da região 
central da cidade. As inter-
venções estão sendo executa-

Ligado à Secretaria de 
Justiça, o Departamento 
de Acompanhamento e 
Controle de Ocupações Ir-
regulares (Dacoi) realiza a 
fiscalização preventiva no 
intuito de coibir ocupações 
irregulares em vias e áreas 
públicas, áreas de risco e de 
proteção ambiental, bem 
como notifica e promove a 
remoção dessas ocupações. 
O departamento trabalha 
em sintonia com outros se-
tores da prefeitura, como 
as secretarias de Meio 
Ambiente, Habitação, De-
senvolvimento Urbano, de 
Assuntos para a Segurança 
Pública e Proguaru, depen-
dendo do caso.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: DIVULGAÇÃO

A Empresa Sygnos Empreendimentos Comerciais Ltda. torna público aos 
parentes consanguíneos e/ou responsáveis que os Lóculos/jazigos 
situados no bloco D com a seguinte numeração D1D 0414; D1D 0494; D1E 
0557; D1E 0582; D1F 0651; D1F 0696; D2D 1183; D2D 1233; D2E 1304, 
D2E 1307; D2E 1328; D2E 1351; D2E 1354; D2F 1415; D2F 1422; D2F 
1441; D2F 1444; D2F 1485; D2F 1495; D3D 1927; D3D 1979; D3D 1980; 
D3D 2030; D3E 2045; D3E 2047; D3E 2052; D3E 2058; D3E 2062; D3E 
2063; D3E 2069; D3E 2070; D3E 2071; D2E 2075; D3E 2087; D3E 2097; 
D3E 2104; D3E 2109; D3E 2112; D3E 2119; D3E 2127; D3E 2128; D3E 
2130; D3F 2160; D3F 2182; D3F 2199; D3F 2220; D3F 2242; D3F 2253; 
D3F 2257; D3F 2262; D3F 2266; D4D 2673; D4D 2683; D4D 2701; D4D 
2725; D4D 2738; D4F 2913; D4F 2934; D4F 2960; D4F 3039; D4F 3039; 
D4F 3040; do Cemitério Vertical - Memorial Guarulhos, no Munícipio de 
Guarulhos, na Avenida Rio de Janeiro n° 827, bairro Jd . Diogo, Fone: 
2458-8833 email: memorialadm@terra.com.br. Que estão com seu prazo de 
manutenção vencidos, �cando assim noti�cados os responsáveis para a 
devida regularização, no prazo de trinta dias a contar desta publicação. O 
não atendimento a esta noti�cação no prazo mencionado, implicará em 
exumação dos restos mortais e depósito dos mesmos em ossário geral. Os 
interessados em evitar a exumação, deverão comparecer junto ao Cemité-
rio Memorial Guarulhos, no prazo retro informado, para a devida regulari-
zação. A exumação não exime da cobrança de toda a divida. 

EDITAL DE EXUMAÇÃO

EDITAL DE RESULTADO ELEITORAL SINDICAL

Pelo presente edital, o sindicato dos Carregadores e Transportadores de Bagagens em Aeroportos de São 
Paulo, Campinas e Guarulhos. Faz saber a todos que interessar que houve a realização de Eleição Sindical 
para renovação da Administração para o triênio 2020/2023, sendo que houve Chapa Única, tendo 
comparecido e votado 40, com 0 voto nulo, 4 votos brancos e 36 votos validos. A eleição ocorreu no dia 14 
de Fevereiro de 2020, e a Chapa Eleita tem a seguinte composição: DIRETORIA EFETIVA: Rafael da Cruz 
Caetano, Rubens Gomes da Silva e Eduardo Brumatti de Freitas, SUPLENTES DA DIRETORIA: Jorge 
Felinto da Silva, Jose Carlos Junior e Marcos Cleber Barreto da Silva. CONSELHO FICAL EFETIVO: 
William Rodrigues Merquires, Pedro Viana Sobrinho e Adonias Tomaz Afonso, SUPLENTES DO 
CONSELHO FISCAL: Paulo Ramires Carlos Junior, Ronierio Batista Marcos e Raimundo Nonato Almeida 
de Oliveira. Os componentes da Chapa Única serão empossados no dia 20 de Fevereiro de 2020.

Guarulhos, 14 de Fevereiro de 2020.

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

____________________                     ___________________
Rafael da Cruz Caetano                                   Rafael da Cruz Caetano
        Presidente         Novo Presidente

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Uma equipe 
da Secretaria de Habita-
ção visitou o Parque das 
Seringueiras ontem para 
fazer o reconhecimento 
da área e posteriormente 
iniciar o processo de regu-
larização do local. A me-
dida foi acertada durante 
reunião dos secretários de 
Habitação, Silvio Figuei-
redo, e de Governo, Ed-
milson Americano, com 
cerca de 50 moradores da 

das na avenida Aniello Pratici 
e nas ruas Gabriel Machado, 
Capitão Gabriel, João Gonçal-
ves, Oswaldo Cruz, Nove de 
Julho e José Maurício, num 
total de 2,6 km de vias.

Contratada por R$ 1,5 
milhão para a execução 
da ampliação de melhoria 
do sistema viário urbano e 
obras complementares, a em-
presa Potenza Engenharia 
e Construção Ltda. iniciou 
seus trabalhos em 31 de ja-
neiro e tem dois meses de 
prazo para concluí-los. Os 
recapeamentos fazem parte 
do programa de melhoria de 
infraestrutura de Guarulhos, 
realizado permanentemente 
pela prefeitura em todos os 
bairros da cidade.

pedestres. Mesmo com a via 
seca, muitos automóveis evi-
tavam o local por conta dos 
buracos, e os moradores te-
miam que ambulâncias não 
conseguissem entrar no bair-
ro em casos de urgência.

No projeto Mãos à Obra 
a prefeitura arca com a exe-
cução da drenagem, com a 
colocação de guias e sarjetas. 
A comunidade participa colo-
cando blocos intertravados na 
via. Antes da intervenção, são 
realizados estudos no local e 
reuniões com os moradores.

localidade na noite da últi-
ma quinta-feira (13) no pró-
prio bairro. A reunião foi 
solicitada pela Associação 
de Moradores do Parque 
Seringueira com o objetivo 
esclarecer dúvidas das fa-
mílias que vivem no bairro 
e têm medo de perder suas 
casas por falta de docu-
mentação.

Figueiredo destacou que 
a maioria das unidades ha-
bitacionais da cidade está 

em núcleos informais. 
“Desta forma, os morado-
res não têm documento 
do terreno da casa em que 
moram. Isso é inadmissí-
vel”, afirmou o gestor. O 
bairro abrange uma área 
de aproximadamente de 
49 mil metros quadrados, 
com cerca de 430 lotes e, 
no período de chuva, há 
risco de possíveis inunda-
ções de moradias próxi-
mas ao córrego.
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Com Claudia Leitte, Banda Bicha bate recorde de público
LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - O maior 
e mais tradicional bloco de 
carnaval de Guarulhos ga-
nhou as ruas neste sábado 
(15) com milhares de pesso-
as. A folia aconteceu a partir 
das 12h e a concentração se 
deu na rua Lídio Francisco 
de Santana, no Macedo, ao 
lado do Teatro Adamastor.

O bloco Banda Bicha foi 
comandado por Claudia Leit-
te, que agitou a cidade e ga-

rantiu muita animação aos 
foliões. A cantora subiu no 
trio elétrico por volta das 15h, 
nas proximidades da avenida 
Monteiro Lobato. A cantora 
posou com o figurino inspi-
rado em Maria Bonita.

O evento ainda contou com 
o cantor Zaia, filho de Reinal-
dinho do grupo Terra Samba, 
uma das grandes promessas 
da nova geração da música 
brasileira e do pop nacional. 

Uma das músicas mais to-
cadas em todos os blocos car-
navalescos, Índio Quer Apito, 
foi o tema escolhido pelo bloco 
para homenagear as marchi-
nhas de carnaval.

A Banda Bicha desfila em 
Guarulhos desde 1976. Em 
mais de 40 anos de estrada já 
trouxe grandes atrações para 
a cidade, como Gilmelandia, 
Reinaldo, Ninha e Durval Le-
lis, entre outras.

FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM 

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

Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009

Carnaval
O bloco integra a programação do Carnaval 2020, uma iniciativa com o apoio da pre-

feitura que, por meio da Secretaria de Cultura, garantiu infraestrutura para realização e 
segurança dos foliões. 

A todo, Guarulhos conta com 13 blocos em sua programação, além de outras atividades 
carnavalescas. As festividades deste tipo se iniciaram no dia 8 deste mês e devem seguir até 
14 de março. Mesmo assim nenhum valor foi investido diretamente pela prefeitura neste ano. 

“Desde que assumimos a prefeitura em 2017 nós cortamos qualquer tipo de investimen-
to no Carnaval, porque nós sabemos que há outras prioridades na cidade, em 2020 não foi 
diferente”, declarou o prefeito Guti, em vídeo em suas redes sociais. 

Já em 2016, gestão do ex-prefeito Sebastião Almeida (PDT), o cenário foi diferente: o va-
lor repassado a esta festividade chegou a quase R$ 600 mil. Valor semelhante foi investido 
também em 2015.
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A Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp) informa que devido a 
alguns problemas nas instalações Cocaia-Toboão, 
Booster Mikail I, Booster Primavera II, Booster Porto 
Lucena, ocorreu intermitência de abastecimento 
no fi nal de semana (15 e 16) nos seguintes bairros: 
Jardim Belvedere, Recreio São Jorge, Novo Recreio 
São Jorge, Parque Primavera, Parque Mikail I e II, 
Invernada. A completa regularização do fornecimento 
está prevista para o dia 18 (terça-feira), período da 
manhã e estaremos fornecendo caminhões tanque 
para abastecimento nos pontos mais complexos. 
Os imóveis que possuem caixa d’água, com reserva 
mínima para 24h, como prevê a norma da ABNT, não 
sentirão o período de intermitência.

Os servidores públicos municipais podem se 
inscrever em mais sete cursos que serão realizados 
entre fevereiro e março. Oferecidos pela Escola de 
Administração Pública Municipal (Esap), eles serão 
realizados presencialmente no Adamastor Centro 
e as inscrições podem ser feitas pelo link http://
portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/esap/formulario/
cadastro.php. Os cursos serão Atendimento ao 
Público e Relacionamento Interpessoal, Informática 
– Módulo I, Informática – Módulo I, Informática 
– Módulo II, Livre Offi ce Calc – Intermediário, 
GuaruGeo: Aplicação e ferramentas – Módulo 
Introdutório e Normas Processuais. Dúvidas ou 
mais informações: esap@guarulhos.sp.gov.br / Fale 
Conosco no Portal do Servidor / Telefone: 2408-1183.

ANOTE

Pois, quando seu cliente tiver essa 
sensação clara, ele terá confi ança 
nas suas argumentações

Um amigo de Minas Gerais pediu 
que o ajudasse em um novo negócio 
digital. E mesmo sem saber muito 
sobre o negócio que ele em breve 
estaria executando, perguntei como 
ele começaria? Ele já foi desenrolan-
do o processo do negócio, sem mes-
mo saber se estaria entregando algo 
de verdade para as pessoas.

Então vamos lá.
Você acredita que está entregan-

do o seu melhor para o seu cliente?

O valor que você entrega vale 
muito a pena para o seu cliente 
pagar?

Muitas vezes “achamos” (e essa 
palavra é terrível para os negócios) 
que o nosso produto/serviço é o me-
lhor, e que todo mundo deve com-
prá-lo. Mas, não perguntamos para 
o cliente se é isso que ele precisa? 
Se o produto/serviço suprirá a ne-
cessidade dele. Não perguntamos se 
ele entende que recebe mais do que 
paga. E então, fi camos com os nos-
sos negócios empacados, tentando 
resolver o efeito do problema, não 
conhecendo a causa.

Precisamos entender que, quan-
do estamos empreendendo e aten-
dendo esse novo formato de con-
sumidor exigente, precisamos ter 
muita cautela e atenção para real-
mente entregar o que ele precisa. 
Fazê-lo entender que você está ali 
apenas para resolver o problema. 
Pois, quando seu cliente tiver essa 
sensação clara, ele terá confi ança 
nas suas argumentações e sempre 
vai consultar você.

Agora o toque mágico. Se você 
puder entregar algo a mais para o 
seu cliente (cada negócio tem suas 
particularidades) e estiver bem claro 
que você está fazendo a mais. A par-
tir desse momento você vai sentir o 
poder da entrega de VALOR.

Pense nesse detalhe que pode fa-
zer toda a diferença no seu negócio!

Boa Sorte!

O poder de 
entregar valor

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

Mais de 40 núcleos do programa de Atividade 
Física Orientada (AFO) estão com inscrições 
abertas para toda a população a partir dos 18 
anos que deseja fazer aulas de pilates, yoga, 
ginástica, corrida, dança, entre outras. O serviço 
proporcionado pela prefeitura, por meio da 
Secretaria de Esporte e Lazer, é gratuito e para 
participar o interessado tem de se informar 
sobre o núcleo mais próximo de sua residência 
pelo telefone 2087-6860. Em seguida, deve 
comparecer ao local portando documento de 
identidade original e atestado médico. Distribuída 
por todo o município, inclusive nos CEUs 
Bonsucesso, Parque São Miguel, Rosa de França, 
Paraíso-Alvorada e Ponte Alta, a AFO dá ênfase 
às atividades físicas e de lazer, proporcionando a 
mudança de hábitos do cidadão. 

Já são quatro partidas pela Superliga B 
e o Vedacit Vôlei Guarulhos segue invicto na 
disputa do campeonato que dá direito à vaga 
na Superliga A. Na noite deste sábado (15), a 
equipe guarulhense venceu o São José Vôlei 
por 3 sets a 1. A partida começou com Sandro, 
Victor Hugo, Thiago Alves, Polegar, Gregore e 
Vanderson e terminou em 25 X 15. No segundo 
set, a equipe do São José Vôlei aproveitou melhor 
os acertos e fechou em 25 X 22. O terceiro set 
foi bem disputado, mas o Vedacit Vôlei Guarulhos 
conseguiu fi nalizar em 25 X 21, dando mais 
confi ança à equipe que encerrou o quarto set 
em 25 X 17. Para o técnico Alegrete, a equipe 
conseguiu perceber em tempo que precisava 
melhorar os bloqueios e os saques, dando a eles 
uma vantagem no jogo. 

VENDA VENDA VENDA

LOCAÇÃO

NOVO ENDEREÇO:
Rua Silvestre Vasconcelos Calmom, 
nº190, Sala 412 - Vila Moreira/Guarulhos

APTO – VILA 

ROSALIA – R$ 

220.000 – (REF - O1)

2 – DORMTS, SALA 2 

AMBS SACADA, 

ELEVADOR

A/C – FINAC – MINHA 

CASA MINHA VIDA

APTO JD ADRINA – R$ 
195.000 - (VAGO)-  (REF – 
04) 2 – DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, 1 VAGA, 
AREA DE LAZER

TODO REFORMADO COM 
ARMARIOS

A/C. FINAC / FGTS

APTO - GOPOUVA –
 R$ 50.000 – ENTRADA – 

(REF – 01)
2 – DORMTS, SALA COM 

SACADA COZ, LAV, 1 
VAGA.

+ PARCELAS DE R$ 
1.800,00 

APTO  – VILA ROSALIA – 
R$ 285 .000 (VAGO) -

 (REF - 03)
2 – DORMTS 1 SUITE, 

SALA 2 AMBS, 1 VAGA, 
AREA DE LAZER 

COMPLETA
A/C. FINSC/FGTS

APTO – AO LADO 
SHOPING INTERNACIO-

NAL – R$ 195.000 
(REF – 02)

2 – DORMTS, SALA 2 
AMBS, AREA DE LAZER 

A/C. FINAC/FGTS

APTO – VILA 
AUGUSTA – R$ 

145.000 - (REF – 02)
1 – DORMT, SALA 2 

AMBS , 1 VAGA
COM  ARMARIOS.
A/C. FINANC/FGTS

SOBRADO – JARDIM 
MOREIRA  – R$ 330.000 
(PROX SHOPING MAIA) – 

(REF 04)
2 – DORMITORIOS, SLA  
AMBS COM SACADA, 

GARAGEM
A/C. FINSC/FGTS

APTO – R$ 185.000 
(TRAV. TIMOTEO 

PENTEADO) – (REF. 03)
1 - DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 1 VAGA, 

AREA DE LAZER
A/C. FINSC/FGTS

APTO – TRAV. ANEL 
VIARIO (GOPOUVA)

R$ 980.00 (TUDO 
INCLUSO)

2 – DORMS, SALA 2 
AMBS, COZ, ELEVADOR

CASA PQ SANTO 

ANTONIO – III – 

R$ 1.000.00 

2- DORMT, SALA, 

COZ, 1 VAGA

APTO – TRAV. MÃE 
DOS HOMENS – 

R$ 1.200.00
2 - DORMTS, SALA 2 
MABS, COZ, 1 VAGA
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A democracia está ferida de morte nas 
eleições do Sindicato dos Trabalhadores da 
Administração Pública Municipal de Guarulhos 
(STAP).

Os editais convocando assembleia para a 
categoria decidir sobre a eleição, bem como 
informando sobre as datas e abertura de inscrições 
de chapas para renovação da diretoria do STAP, 
foram publicados em um jornal que quase não é 
vendido e lido na cidade, principalmente por nossa 
categoria. 

Essa atitude proposital tem a clara intenção 
de dificultar aos servidores e as servidoras, às 
informações legítimas e necessárias sobre as 
eleições do nosso sindicato. Por que não publicaram 
também no Informa-tivo e no site do STAP?

Publicaram de forma camuflada o edital para 
assembleia do dia 18/12/2019, às 14 horas, ou seja, 
em horário que impede a maior parte dos servidores e 
das servidoras participarem. Já na publicação 
convocando eleições, tiveram frustrada a tentativa de 
esconder, divulgando no mesmo jornal, um edital 
incompleto e quase ilegível.

Um grupo de servidores e servidoras 
conseguiu, apesar do curto prazo e das dificuldades 
apresentadas no momento da inscrição, registrar 
uma chapa de oposição à atual diretoria do STAP.

Porém, logo após o registro da chapa, 
solicitamos cópia da ata da eventual assembleia que 
a atual diretoria alega ter realizado em 18/12/2019, 
com a respectiva lista de presença. Qual foi nossa 
surpresa, quando após 10 dias para fornecimento de 
um documento que deveria estar pronto e registrado 

CARTA ABERTA
AOS SERVIDORES E ÀS SERVIDORAS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE DEFENDEM
A DEMOCRACIA EM TODOS OS ESPAÇOS

(PARTIDOS, SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES DE CLASSE, MANDATOS PARLAMENTARES)
em cartório, recebemos uma ata sem a devida lista de 
presença. Por que tornar secreto os nomes de quem 
supostamente decidiu algo tão importante para toda a 
categoria de servidores e servidoras municipais?

Nada comum em um processo eleitoral que 
deveria ser realizado com isenção e transparência, 
verificamos através da tal ata que foi escolhido para 
presidir o pleito, o Sr. Everaldo Galdino, que é 
componente da diretoria de uma federação sindical, 
com os Srs. Pedro Zanotti e Denilson Bandeira.

Se participam da mesma diretoria, sendo do 
mesmo grupo, o sr. Galdino é isento para presidir a 
eleição?

Para escandalizar ainda mais os fatos, na ata 
consta a participação de uma pessoa chamada 
Josinaldo, que apresentou uma lista com 80 pessoas 
para serem mesários durante o processo eleitoral. 

Após vários questionamentos da categoria, 
sobre quem seria o sr. Josinaldo, foi declarado pelo 
atual presidente do Stap, que se trata do vice-
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos. Ou seja, quem indicou todos os mesários 
para recolher votos na eleição do STAP é dirigente 
sindical de outra categoria. 

É idôneo que uma pessoa estranha à 
categoria escolha quem recolherá os votos na eleição 
do STAP?

Durante toda a campanha e em uma reunião 
com o presidente do pleito foi exigida a inclusão de 
mesários também indicados pela chapa 2, garantindo 
a paridade e transparência do processo eleitoral, o 
que não foi aceito pelos componentes da chapa 1. 

Pode ser democrático e legítimo que 
somente pessoas que são apoiadores da chapa 1, 
acompanhem o transporte das urnas e recolha os 
votos dos servidores e das servidoras?

Diante de tão absurdo flagrante de 
desrespeito à democracia, transparência e lisura na 
condução do processo eleitoral pela atual diretoria e 
respectiva chapa 1 do STAP, nós servidores e 
servidoras municipais da Chapa 2 – A Voz dxs 
Servidorxs – Por um sindicato independente e de 
luta, EXIGIMOS a adoção de paridade com mesários 
indicados pelas duas chapas inscritas no processo 
eleitoral, bem como de fiscais, também indicados por 
ambas as chapas, transportados nos veículos onde 
circularão as urnas e os respectivos mesários. 

Somente com tais providências o pleito a ser 
realizado nos dias 19 e 20 de fevereiro, terá critérios 
democráticos e transparentes, respeitando de forma 
verdadeira a vontade dos servidores e das servidoras 
municipais de Guarulhos.

O STAP é dos servidores e das servidoras, 
que devem decidir qual a direção estará à frente 
da entidade para organizar as lutas da categoria. 

Nós, da Chapa 2 – A voz dxs servidorxs não 
temos nada a esconder, já a chapa 1 não só esconde 
como entrega o processo eleitoral a “terceiros”.

PELO STAP
DE VOLTA ÀS MÃOS 

DXS TRABALHADORXS!

Publicação de responsabilidade da CHAPA 2 - A Voz dxs Servidorxs para a eleição do STAP Guarulhos
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ÁRIES: Precisará ser o artista principal do que ocorre na 
sua vida. O planeta Vênus fará o desserviço para você 
neste dia, então seja mais conservador.

TOURO: Tende a perceber algumas diferenças neste mo-
mento, que pode melhorar os teus resultados. O planeta 
Plutão lhe prejudicará um pouco.

GÊMEOS: Não conseguirá o que quer com o que precisa, 
tenha prioridades agora. O planeta Marte enviará boas 
ondas de energia para você.

CÂNCER: O planeta Júpiter poderá acabar enaltecendo 
o seu lado mais precioso. O planeta Marte pode frustrar 
algumas coisas.

LEÃO: O que te incomoda muito é a questão de agir de 
forma mais contundente. Não seja muito exigente neste 
dia.

VIRGEM: O planeta Mercúrio tende a valorizar muito as 
coisas mais sentimentais. O planeta Júpiter te deixará 
mais triste agora. 
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LIBRA: O astro rei mexerá muito com você, já o planeta 
Saturno será mais tímido hoje. Tente conversar e ouvir 
mais, faça isso sem tentar manipular o tempo todo. 

ESCORPIÃO: O planeta Urano irá mexer neste aspecto 
seu mais voltado aos sentimentos, não deixe que caçoem 
de você no momento. 

SAGITÁRIO: Com muita criatividade poderá agir de 
forma mais energizada durante este período. Siga em 
busca do seu sonho agora.

CAPRICÓRNIO: Tenha uma imaginação mais fértil para 
conseguir o que você quer. Não alimente reflexões ruins 
agora.

AQUÁRIO: Movimente-se mais neste momento para 
ganhar mais espaço na balança. O planeta de Saturno 
poderá te ajudar agora.

PEIXES: Tudo indica que você ficará muito mais tranquilo, 
principalmente se receber do planeta Júpiter a ajuda 
necessária.

HORÓSCOPO

MAYARA NASCIMENTO - MAYARA NASCIMENTO - A festa 
mais animada do ano já está 
acontecendo no Sesc Guaru-
lhos durante todo o mês de 
fevereiro. Agora, no feriado 
de Carnaval, é a vez dos blo-
quinhos entrarem em cena e 
animarem a cidade.

Na sexta-feira (21), das 18h 
às 20h, a folia é comandada 
pelo bloco Vou de Taxi, com 
hits dos anos 90 com gêneros 
para todos os gostos musi-
cais. No sábado (22), Paranga 
apresenta o show “Essa festa 
é pra você”, trazendo o ritmo 
de São Luiz do Paraitinga e 
marchinhas carnavalescas. O 
evento começa às 17h30. 

O bloco “Filhote e O Carna-
val dos Bichos” entra em cena 
com a Companhia Viagens 
Musicais, no sábado (22) e no 
domingo (23), às 12h. O reper-

Bloquinhos de Carnaval invadem o Sesc Guarulhos
FOTO: DIVULGAÇÃO

tório é inspirado nas florestas 
brasileiras e sua biodiversida-
de, e as educadoras musicistas 
conduzem brincadeiras e jogos 
musicais para toda a família. 
Também no final de semana, 
o Coletivo Sampalhaças traz 
nova palhaças para divertir 
os pequenos. No sábado (22) a 
atração acontece às 16h, e no 
domingo (23) às 14h30.

No domingo (23) as crian-
ças também estão convidadas 
a pular o Carnaval ao som 
Milton Nascimento, Dona 
Ivone Lara, Alice Caimmy, 
Carmen Miranda, Raul Sei-
xas e outros nomes da música 
brasileira, acompanhadas de 
bonecos que trazem diferen-
tes ritmos, no Folia de Bone-
quins, às 16h.

O Grêmio Recreativo Cul-
tural Escola de Samba X-9 

Paulistana traz um pedacinho 
do seu Carnaval para Guaru-
lhos na segunda-feira (24) às 
16h. O time estará completo 
com ritmistas, ao lado da har-
monia, puxadores, mestre-
-sala e porta bandeira, desfi-
lando sambas, marchinhas, e 
sambas enredos de diferentes 
épocas e agremiações.

O bloco Tarando Ni Você, 
que homenageia Caetano Ve-
loso, agita a galera na terça-
-feira (25) entre 16h e 18h. A 
banda do bloco revisita toda a 
obra de Caetano com arranjos 
novos baseados em samba-re-
ggae e afoxé, e dá uma nova 
roupagem para músicas como 
Tieta, Meia Lua Inteira, A Cor 
Amarela, Tropicália, Baby e 
Vaca Profana, além de apre-
sentar Profane, sua primeira 
música autoral, que mistura 
Bahia e funk para falar do 
carnaval em São Paulo. 

Todas as atrações são 
gratuitas e acontecem na 
Praça de Convivência. O 
Sesc Guarulhos está locali-
zado na rua Guilherme Lino 
dos Santos, 1.200 – Jardim 
Flor do Campo, e funciona 
de terça-feira a sexta-feira 
das 9h às 21h30. Aos sába-
dos das 9h às 20h e domin-
gos e feriados das 9h às 18h.
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EMPREGO

IMÓVEISContrata-se

PERFECT RACING
Precisa-se de Preparador 
e Pintor de Autos. F.: 
2600-7853
ELETRICISTA
p/ veículos pesados c/
experiência. F.:  4970-7548 
- Robson
TÉCNICOS EM PNEUS
Técnico em frota/ técnico 
em Pneus / Analista de 
frota  Sexo masculino,  c/ 
CNH, idade entre 25  a 40 
anos  Salario  1800,00   +  
VT  +  VR  + Cesta Basica. 
Enviar  cv. p/  elaine@
renosul.com.br
VENDEDORES
Segmento de reforma de 
pneus e pneus novos, c/ou 
s/ exp.,  ambos os sexos  
idade  entre 25 e 45  anos, 
c/ ou s/ veículo. Salario  
R$ 1.850,00, + VT + VR + 
Cesta basica  + Comissão. 
Enviar  cv.  p/ elaine@
renosul.com.br
TORNEIRO MECÂNICO
2 Dias por semana 
(Itapegica ) .F. (11) 2801-
9488

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

ACESSE O SITE
Daniela 21 anos

www.elasmassagens.com.br
Tel. 2382 2002 /     94474-1019

SERVIÇOS

VEÍCULOS

ANUNCIE 
AQUI 

97380-
7685ANUNCIE 

AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

CASA TÉRREA VL. 
FÁTIMA
3 dorms.,(1 suite) sala, 
cozinha, a. Serviço, 2 wcs., 
garagem, R$ 1.300 c/
depósito  F.;  94758-6566
SOBRADO BELA VISTA
2 dorms, sala, coz., 
3wcs.,  quintal, a,.serv,  
garagem, edícula c/suíte, 
reformado,R$ 1.500 c/
depósito  F.:  94758-6566
CASA BELA VISTA
2 dorms., sala, coz, wc, a. 
Serv  R$ 800,00 c/depósito,  
F.:  94758-6566
APTO. GOPOUVA
2 dorm, sala, coz. wc, 
garagem, totalmente 
planejados, R$ 1.300 c/ 
depósito. F.:  94758-6566

CARNAVAL EM 
CARAGUÁ
Alugo casa c/ piscina e 
churrasq, Gramado 13 
pessoas só R$ 3 Mil  wats 
(12)99726-6686

SPIN LTZ 2013
7 lugares, sensor de ré, 
comput. bordo,  Completa , 
top de linha   R$ 36.900,00 
- F.:  94805 -7644
FIESTA 1.0 14/14
Completo , ar., direção, 
vidros, cd c/ usb, revisado, 
único dono R$ 19.500,00. 
F.: 96025-3076

ROBERTA
MASSAGISTA

Pro�ssional 
R$100,00 1/2 hora 

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

www.robertarelax.blogspot.com.br

ELETRICISTA
p/ veículos pesados c/
experiência. F.:  4970-7548 
- Robson

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
GRANDE 
OPORTUNIDADE !!
Saia do aluguel. Terrenos 
em Guarulhos, ent. 
facilitada  e 1° parcela só 
em 2021. F. (11) 2451-9038 
/ 98536-1705.
CHACARA MAIRIPORÃ
2.000Mts² casa c/3 dorm, 
sala, coz, 2 wcs., salão, 
poço, bem cercada, lago 
nos fundos, R$ 120.000 
Aceita carro. F.:  94758-
6566
CASA TÉRREA
3 dorms,  1 suíte  3 vagas  
gar.  205 Mts² construídos  
250 Mts² de terreno  300 
mil.   Rua Urussanga, 60 - 
Vila Izabel. F.:  99965 5769
TERRENO 1.400MTS²
pronto p/ construir Macedo 
doc ok - Tel.: 94805 7644

SALA COMERCIAL
a partir de R$ 950,00 
Centro de Guarulhos - sem 
fi ador, sem iptu, estrutura 
completa com agua , luz, 
internet e mobiliário incluso 
F.: (11 )2600-5843

VENDE-SE
Terreno c/ 2 Casas  Vila 
Mazzei. SP.  Dir. c/ própr. 
F.: 98825-4500
CASA TÉRREA 
GOPOUVA
2 dorms, sala, coz, wc, 2 
vagas, 134 m². Nec. acab. 
280 mil. 99675-5655
GALPÃO 1.000MTS²
Próx. Dutra  Zup 1 vago 
Valor 1.600.000.  F.:  
99621-0426

KAMILA BAIANA
Um corpo Sensual, 
carinhosa, disponível p/
seu prazer c/ local discreto 
no centro ac. cartão. F.:  
96520-2615
THATY 19A.  SAFADA
Oral s/ capa, anal, bj grego, 
fi nal. Na boca Completinha. 
F.: 2407-8772/ 98246-1580.
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

Massagem 
terapêuticas e 

sensuais, venha 
conhecer novo 

espaço, me ligue e 
agende um horário 

Tel 966270856 / 
26117451

MASSAGEM 
INFINITY

Oportunidade

NEGÓCIOS

94745-7749
5583-2905

ANA 18A. INICIANTE
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091
NOZOMI  JAPA 21A.
Fitness, legítima e linda. F.: 
93476-1358 what
IZA LOIRAÇA MULHERÃO
Completa, Liberal s/ 
frescura. Venha se deliciar. 
F: 95965-5384/ 98246-1580

VENDE-SE
Franquia Midia do pão, 
Tatuapé. (6 Mil ). F.: 94014-
7370
VENDO
Todos os Convênios 
Pessoa Física, PME e 
Odontológicos 98516-2206 
/ 99494-9370 wathas 99986-8823

3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.
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Saúde faz mais de 200 atendimentos 
em ação da Pastoral do Povo da Rua

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Mais uma vez a 
Secretaria de Saúde marcou 
presença na Ação Social da 
Pastoral do Povo da Rua, a 
primeira deste ano, que foi 
realizada neste domingo 
(16), das 8 às 14 horas, na 
Igreja do Rosário (Centro). 
Participaram da atividade, 
cerca de 20 profi ssionais da 
área, entre cirurgiões den-
tistas, enfermeiros e assis-
tentes sociais, o que resul-
tou na realização de mais 
de 200 atendimentos.

Guarulhos recebe carreta 
do ‘Mulheres de Peito’ 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A carreta do 
programa “Mulheres de 
Peito”, da Secretaria de 
Estado da Saúde, chegou 
a Guarulhos ontem. O 
serviço-móvel oferece ma-
mografi as gratuitamente, 
sem necessidade de pedido 
médico para mulheres en-
tre 50 e 69 anos de idade. 
Ela fi cará estacionada na 
Estrada Guarulhos-Nazaré, 
4.201 – Jardim São João (es-
tacionamento do Comercial 
Esperança) até o dia 29. As 
senhas para atendimento 
são distribuídas por ordem 
de chegada.

“Quanto maior a idade, 
maiores as chances de ter 
câncer de mama. Não exis-
tem sintomas fáceis de iden-
tifi car, porque o câncer de 
mama pode ser silencioso”, 
diz o mastologista Luiz Hen-
rique Gebrim. Ele alerta, no 
entanto, que mulheres de 

todas as idades podem ser 
atingidas pela doença.

Por essa razão, a car-
reta também atende mu-
lheres mais jovens, mas, 
neste caso, é obrigatório 
levar o pedido médico 
(que pode ser emitido por 
profi ssional da rede públi-
ca ou particular), além do 
RG e do cartão do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

O veículo oferece exa-
mes de mamografi a de se-
gunda a sexta-feira, das 9h 
à 18h, e aos sábados, das 
9h às 13h, exceto feriados. 
As imagens captadas pelos 
mamógrafos são encami-
nhadas para o Serviço Es-
tadual de Diagnóstico por 
Imagem (Sedi), serviço da 
Secretaria que emite laudos 
à distância, na capital pau-
lista. O resultado sai em até 
48 horas após a realização 
do procedimento.

Na ocasião, foram reali-
zadas 65 avaliações e orien-
tações em saúde bucal, 40 
vacinações contra a febre 
amarela, 13 coletas de es-
carro para o diagnóstico da 
tuberculose, sete orientações 
pela equipe do Consultório 
na Rua do SUS, além de 36 
testes rápidos para a detec-
ção de HIV, 36 de sífi lis, e 
36 de hepatite B e C.

Do total de exames reali-
zados, seis pessoas apresen-
taram resultado positivo 

para sífilis, entre elas uma 
gestante, as quais serão 
acompanhadas e tratadas 
pela equipe do Consultório 
na Rua do SUS. Além disso, 
dois testes foram reagentes 
para hepatite C, sendo que 
um deles foi encaminhado 
para o CTA (Centro de Tes-
tagem e Acompanhamen-
to), uma vez que o outro pa-
ciente diagnosticado com a 
doença já é acompanhado 
pelo serviço.

A ação social, que teve 
início com um café da ma-
nhã servido aos participan-
tes, também ofereceu almo-
ço, banho, roupas, calçados, 
corte de cabelo, manicure, 
aferição da pressão arterial 
e curativos por voluntários 
da Pastoral do Povo da Rua. 
A programação ainda con-
tou com celebração de uma 
missa e brincadeiras para 
as crianças em situação de 
vulnerabilidade.
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