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Guti regulamenta serviço 
de entrega a domicílio em 
supermercados; projeto 
foi aprovado em 2017
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Pesquisa do Metrô mostra 
que meio-dia é o novo
horário de pico da região
metropolitana de São Paulo
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Soldado da Base Aérea de 
Guarulhos grava vídeo 
fumando e se refere à 
‘Força Aérea da Biqueira’
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Impostos geram receita 
de quase R$ 700 milhões 
em repasses neste ano 
à cidade de Guarulhos
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MEC vai testar Enem digital 
em 2020 e prevê prova
100% online em seis anos
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A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos informou nesta quarta (3) que estudos estão sendo realizados para que a linha 
13-Jade, contemplada pelas estações Aeroporto, Cecap e Engenheiro Goulart, possa ser estendida até Bonsucesso

Linha 13-Jade deve ser expandida 
até Bonsucesso, confi rma CPTM

GH  Pág. 4
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O trem de Guarulhos deverá chegar 
a Bonsucesso, mas data é indefi nida
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JUSTIÇA: A atriz Paolla Oliveira negou ser ela a mulher que aparece em um suposto vídeo 
íntimo publicado na internet na última terça, 2, e que vai processar judicialmente os envolvidos
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O Ministério da Educa-
ção (MEC) anunciou nesta 
quarta-feira, 3, em Brasília, 
que o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) vai se 
tornar digital. A proposta 
é de uma implementação 
progressiva. Em 2020, a 
versão digital será aplicada 
em fase piloto.

A previsão do governo 
é abandonar as versões 
impressas em 2026. Nada 
irá mudar para os partici-
pantes inscritos em 2019. 
As primeiras aplicações 
digitais serão opcionais e 
o estudante vai escolher 
o modelo no momento da 
inscrição.

De acordo com o MEC, 
no primeiro ano de teste, 
o modelo digital será apli-
cado para 50 mil pessoas 
em 15 capitais brasileiras. 

A expectativa é que a 
versão digital abra outras 
possibilidades como a de 
realização do exame em 
várias datas ao longo do 
ano, por agendamento.

Em 2020, portanto, o 
Enem terá três aplicações: 
digital, regular e reapli-
cação. Este último caso é 
voltado para candidatos 
prejudicados por algum 
problema logístico ou de in-
fraestrutura durante a reali-
zação da prova digital. Eles 
terão direito à reaplicação, 
que ocorrerá em papel.

Para o governo, o 
Enem Digital vai permitir a 
utilização de novos tipos 
de questões com vídeos, 
infográfi cos e até a lógica 
dos games. Também será 
possível aplicar o Enem em 
mais municípios.
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Adriana Spaca/AE

15º

18º

7º

13º

70%

70%

Amanhã

Hoje

05. Jul

04. Jul

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

CHUVA

CHUVA

Dorival Lima
Uma vergonha a atitude 
do nosso Supremo Tri-
bunal Federal (STF) ao 
fazer retornar a censura 
contra a imprensa. Para 
piorar, ainda temos um 
presidente que, até o 
momento, nada fez pelo 
nosso país: basta vermos 
o alto número de desem-
pregados. Estamos iguais 
a caranguejos, andando 
de ré.

Sinara A. Fialho
Quer dizer que agora os 
passageiros que forem 
embarcar no aeropor-
to de Guarulhos terão 
que pagar uma taxa de 
poluição ambiental? De 
que foi essa magnífica 
ideia? Além de pagarmos 
passagens caras, ainda 
temos que bancar por 
um problema que não é 
nosso. Por que o prefeito 
Guti não cobra isso das 
empresas aéreas que são 

responsáveis pela polui-
ção ambiental? 

Odinei Fote Bezerra
Considero esdrúxula 
esse projeto que a Pre-
feitura de Guarulhos está 
preparando para enviar à 
Câmara e que obriga os 
passageiros que embar-
carem no Aeroporto In-
ternacional, em Cumbica, 
a pagarem uma taxa de 
poluição ambiental. Isso 
é absurdo e vai encare-
cer mais as passagens. 
Não somos nós que polu-
ímos o ar, mas os aviões 
que são das empresas 
aéreas. Elas é que devem 
arcar com esse proble-
ma. Se o projeto for apro-
vado, usarei ao máximo o 
aeroporto de Congonhas, 
na zona sul de São Paulo.

Gilmar Dias da Rocha
Lendo a matéria que a 
rede estadual em Guaru-
lhos conta com 660 alu-
nos nascidos em outros 

países, imagino que es-
ses jovens devem sentir 
saudade do ensino ofe-
recido em suas escolas 
de origens. 

Bruna Souza
A prefeitura abre vagas 
para médicos, mas nunca 
elas são preenchidas.

Deborah Sales
Lamentável observamos 
que o desemprego no 
país, em especial na re-
gião metropolitana de 
São Paulo, está crescen-
do a cada mês que pas-
sa. O governo de Jair 
Bolsonaro, presidente 
que depositei meu voto, 
ainda não conseguiu es-
tancar a sangria da falta 
de vagas no país e, ape-
sar do pouco tempo de 
governo, estou perden-
do as esperanças de que 
isso vá acontecer a curto 
e médio prazos. Não sei 
o que será de nós.

 Bolsonaro em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro, em visita a São Paulo, nesta terça (3), para solenidade 
de passagem do Comando Militar do Sudeste, do general Luiz Eduardo Ramos Bap-
tista Pereira para o general Marcos Antonio Amaro dos Santos, no Comando Militar 
Sudeste, com várias autoridades.

Enem terá aplicação digital 
em 2020 para abandonar 
as versões impressas

Edição de 2019 terá mais
de 5 milhões de candidatos

O Enem é a maior pro-
va do Brasil e dá acesso a 
uma centena de universi-
dades federais, estaduais 
e privadas que usam o 
exame como forma de 
seleção. Em 2019, mais 
de 10,2 milhões de provas 
serão impressas para o 
Enem. Os custos da apli-
cação superam R$ 500 
milhões para os mais de 5 
milhões de participantes 
confi rmados na edição.

No fi m do processo, 
quem fez o exame plei-
teia uma vaga por meio 
do Sistema de Seleção 
Unifi cada (Sisu), pelo qual 
universidades de todo o 
País oferecem suas va-
gas. Com sua pontuação 

em mãos, o aluno escolhe 
o curso e a universidade; 
se tiver o total necessário, 
está dentro.

Segundo o site do 
Enem, os alunos contaram 
em 2019 com um novo 
sistema de inscrição que 
permitiu incluir foto. Os 
defi cientes auditivos e 
visuais tiveram a opção 
de indicar no ato da 
inscrição o uso de um 
aparelho auditivo ou de 
implante coclear. Além 
disso, todos os alunos 
terão os lanches revis-
tados no dia da prova, e 
no fi nal dos cadernos de 
questões haverá espaço 
para rascunho da redação 
e cálculos. 

Antonio Cruz/ABr

Mega Sena
Concurso n° 2165
03/07/2019
05 - 37 - 43 - 49 - 54 - 56

 
Lotofácil
Concurso n° 1835
03/07/2019 
01 - 04 - 06 - 07 - 11
13 - 14 - 15 - 16 - 18
20 - 21 - 22 - 23 - 24

Lotomania
Concurso n° 1983 
02/07/2019
04 - 05 - 10 - 12 - 17
18 - 19 - 24 - 30 - 34
41 - 61 - 66 - 70 - 71
73 - 74 - 81 - 95 - 98

Dupla Sena
Concurso n° 1955
02/07/2019
Primeiro sorteio 
01 - 07 - 14 - 15 - 41 - 48
Segundo sorteio
07 - 12 - 22 - 23 - 36 - 40

Federal
Extração n° 05402
03/07/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   2                   500.000,00
2º  85265             27.000,00 
3º  38749             24.000,00
4º  25075              19.000,00
5º  31911                18.329,00
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Impostos geram receita de quase 
R$ 700 mi em repasses neste ano

Prefeitura segue vistoriando 
áreas de risco na cidade

Antônio Boaventura

A Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos 
(CPTM) confirmou nesta 
quarta-feira (3) que estu-
dos estão sendo reali-
zados para que a linha 
13-Jade, contemplada 
pelas estações Aeropor-
to, Cecap e Engenhei-
ro Goulart, possa ser 
estendida até o bairro de 
Bonsucesso.  

A ampliação da linha da 
CPTM era uma das metas 
do ex-governador Geral-
do Alckmin (PSDB). “O 
mundo não acaba com o 
fim do meu mandato. Tem 
que começar o projeto de 
Bonsucesso. Trazendo o 
trem até o aeroporto, já 
está meio caminho anda-
do para ir a Bonsucesso. 
Nós estamos falando da 
maior cidade do Estado 
de São Paulo depois da 

capital”, enfatizou Alckmin 
meses antes de deixar o 
governo de São Paulo.

Inaugurada no final do 
mês de março do ano 
passado, cerca de 55 mil 
usuários utilizaram a Linha 
13- Jade no primeiro final 
de semana de operação 
assistida. A maioria levou 
a família para conhecer o 
novo trajeto. Os principais 
atrativos ficam na parte 
em elevado da linha, 
onde os passageiros po-
dem observar diferentes 
cenários da cidade como 
Parque Ecológico Tietê e 
o Campus Universitário 
USP-Leste.

A Companhia ressaltou 
que está trabalhando 
com a perspectiva de 
crescimento gradativo da 
demanda na nova Linha 
13-Jade, como já vem 
ocorrendo. Em junho, a 

média diária foi de 13,7 
mil passageiros, quase 
o dobro do mesmo mês 
do ano passado. Desde 
o início da operação 

comercial, até o dia 30 
de junho, foram trans-
portados 3,8 milhões de 
passageiros pela linha.

Com a nova frota de 

trens e a ligação sobre 
trilhos até o aeroporto, 
os passageiros contarão 
com mais facilidades e 
conforto, potencializando 

a utilização da Linha 13. 
Há estudos para, futura-
mente, ampliar a linha até 
o bairro de Bonsucesso, 
em Guarulhos.

CPTM realiza estudos para extensão
da linha 13 até região de Bonsucesso

O Governo do Estado 
de São Paulo, por meio 
da Secretaria de Fazenda 
e Planejamento, deve 
transferiu ao município 
neste ano a quantia 
aproximada de R$ 700 
milhões em repasses do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI) e por compensação 
financeira sobre 
exploração de Gás, 
Energia Elétrica, Óleo 
Bruto, Xisto. 

O depósito feito pela 
Fazenda é referente ao 
montante arrecadado 
até o dia 30 de junho. Os 
valores correspondem 
a 25% da arrecadação 
do imposto, que 
são distribuídos às 
administrações municipais 
com base na aplicação do 
Índice de Participação dos 
Municípios (IPM) definido 
para cada cidade.

O município já recebeu 
cerca de R$ 150 milhões 
em repasse referente à 
arrecadação do IPVA. A 
maior receita é gerada 
pelo ICMS, que resultou 
no montante de R$ 505 
milhões. Com os depósitos 
efetuados durante este 
ano, o valor acumulado 
distribuído à prefeitura no 
mês passado totalizou R$ 
658,7 milhões.

Os depósitos semanais 
são realizados sempre 
até o segundo dia útil de 
cada semana. Os índices 
de participação dos 
municípios são apurados 
anualmente para aplicação 
no exercício seguinte. Os 
repasses aos municípios 
são liberados de acordo 
com os respectivos 
Índices de Participação 
dos Municípios. (A.B.)

Um grupo técnico 
coordenado pela 
Secretaria de Habitação 
vistoriou em junho áreas 
de risco no Jardim 
Fortaleza e no Jardim 
Bananal, as quais são 
objeto de ação civil pública 
de desocupação proposta 
pelo Ministério Público 
(MP) em 2017.

Desde abril, funcionários 
da Habitação já realizaram 
vistorias em 13 setores 
de risco, envolvendo 
aproximadamente 
2.809 domicílios. Nos 
próximos seis meses 
estão programadas novas 
inspeções em outras 38 
áreas, abrangendo cerca 
de 7.300 moradias.

O secretário de 
Habitação, Silvio 
Figueiredo, resumiu o 
propósito da ação. “O 
objetivo da Prefeitura 
é realizar o mínimo de 
remoções nas áreas”, 

afirmou. À equipe da 
Habitação se juntaram 
profissionais das 
secretarias de Meio 
Ambiente e Obras, além de 
Defesa Civil e Proguaru.

A administração 
municipal pretende ainda 
verificar a possibilidade 
de intervenções e 

adequações das encostas, 
recuperação ambiental, 
obras de infraestrutura e 
regularização fundiária, 
já que algumas dessas 
localidades são áreas 
de preservação 
permanente por conterem 
remanescentes da Mata 
Atlântica e nascentes.
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A Prefeitura de Guarulhos, 
através do Departamento de 
Acompanhamento e Con-
trole de Operações Irregula-
res (Dacoi) da Secretaria de 
Justiça, acompanhado da 
Guarda Civil Municipal e da 
Proguaru, estiveram na rua 
Brinco de Princesa, no Par-
que Residencial Bambi, para 
remover construção irregular 
em área pública municipal 
nesta quarta-feira (3).

Dois terrenos de área total 
de 802 metros quadrados 
estavam sendo utilizados 
para armazenamento de 
material e edifi cação de um 
galpão de 200 m². A cons-
trução irregular que já estava 
em andamento e foi demoli-
da. A área da Prefeitura será 
destinada à construção de 
uma nova Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Bambi.

Em seguida, as equipes 
partiram para a avenida Di-
vinésia, na Vila Nova Bon-
sucesso. No local, fl agraram 
26 barracos de madeira 
e quatro construções de 
alvenaria ocupando irregu-
larmente a área, cuja maior 
parte é de proteção per-
manente. As construções 
foram demolidas e todo o 

entulho retirado do local.
As remoções foram possí-

veis graças a denúncias anô-
nimas e fazem parte do plano 
de governo do prefeito Guti 
de destinar corretamente áre-
as públicas e de proteção am-
biental. “O que é de proprie-
dade pública é de todos! Não 
de uma pessoa só. Muitos 
locais podem ser utilizados 
para prestar serviços à po-
pulação com a implantação 
de postos de saúde, escolas, 
hortas comunitárias, praças e 
parques, enfi m, uma destina-
ção correta e responsável”, 
salientou o prefeito.

Para o diretor do Dacoi, 
Waldemar Tenório, outro 
problema enfrentado com 
ocupações irregulares é que 
frequentemente essas áreas 
servem de fachada para pon-
tos de comércio de drogas. 

“A prefeitura está traçando 
um trabalho envolvendo vá-
rios setores da administração, 
comerciantes, condomínios, 
empresários e população em 
geral para atuar diretamente 
na solução desse tipo de pro-
blema no município. Muitos 
desses pontos fi cam próxi-
mos a condomínios e esco-
las”, explicou Tenório.

Antônio Boaventura

Proposta apresentada 
em 2015 e aprovada pela 
Câmara Municipal dois 
anos depois, o projeto 
para regulamentação do 
serviço de entrega em 
domicílio realizado nos 
estabelecimentos comer-
ciais aptos a implantarem 
este sistema foi regula-
mentado pelo prefeito 
Guti (PSB), que de acordo 
com ele, Guarulhos é a 
primeira cidade do país 
a implantar este tipo de 
serviço. 

“Os moradores que pre-
cisam ir ao mercado e não 
tem o seu próprio carro 
ou vai levar muita com-
pra e não consegue fazer 
isso através do transpor-
te público, eles tem ago-
ra o SindEntrega, através 
de um carro adaptado. É 
pra facilitar. A gente vive 
em um problema muito 
grande de empregabili-
dade e a gente acredita 
no livre comércio”, de-
clarou o prefeito Guti em 
vídeo gravado e postado 
nas redes sociais.

O presidente do Sin-

dEntrega, Wagner Go-
mes, disse à época que o 
custo médio deste servi-
ço é de R$ 15, e entende 
que a regulamentação 
desta legislação facilita 
o relacionamento destes 
profissionais da entrega 
com os representantes 
das redes de supermer-
cados que atuam no 
município. Ele também 

ressalta que esta propos-
ta tem como objetivo be-
neficiar consumidores de 
baixa renda.

“Nossa atividade não 
atrapalha os taxistas, 
auxilia pessoas de bai-
xa renda, aposentados 
e idosos, levando suas 
compras até o domicílio 
por um valor bem atraen-
te”, explicou Gomes.

A proposta prevê que a 
prestação deste serviço 
seja realizada em locais 
considerados periféricos 
do município, e que não 
causem impacto com o 
serviço realizado pelos 
táxis. Os veículos preci-
sam ter no mínimo sete 
anos de uso e não será 
permitido o transporte de 
passageiros.

Construções irregulares de áreas 
públicas no Bambi são removidas

Depois de 4 anos, Guti regulamenta serviço 
de entrega a domicílio em supermercados
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Bolsa de apostas
Cotado para substituir eventual-

mente Rodrigo Barros na Secreta-
ria de Desenvolvimento: o presi-
dente da Associação Comercial, 
Willian Paneque. Ele já é diretor no 
Meio Ambiente...

Teoria da Conspiração
Detalhe: Willian Pane-

que é um dos caciques 
do PSDB em Guarulhos. 
O governador tucano 
Doria apoia Fran Corrêa 
à Prefeitura. Será que 

tem algo a ver com sua possível 
transformação em secretário?...

Xadrez político
Outro nome cotado para  substi-

tuir Rodrigo Barros é Jorge Taiar, 
atual secretários da SDU. Isso 
abriria a possibilidade  para o 
conceituado advogado Fernando 
Evans - ex-secretário de Habitação 
- retornar ao Governo. Era o cargo 
que ele queria…

Vai que cola
Caso o prefeito Guti precise de 

alguém com trânsito internacional 
livre, tenho passaporte europeu 

como Rodrigo Barros. Só não sei 
falar Javanês…

Grilo falante
Um secretário de alta patente me 

disse que Rodrigo Barros vai fazer 
falta no governo Guti. Ele me afir-
mou que RB sempre teve coragem 
de bater de frente e apontar erros 
dos demais secretários...

Doa a quem doer
O prefeito Guti (PSB) determinou 

que seja instaurada sindicância 
sobre possíveis irregularidades no 
sistema de multas de trânsito. O 
secretário Paulo Carvalho (Trans-
portes) encontrou fortes indícios...

Apertando o cinto
Na onda de contenção de despe-

sas, os salários dos sete conselhei-
ros da Proguaru (que beiram R$ 8 
mil) deverão ser diminuídos para 
R$ 2 mil. E olha lá…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Imóvel Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

Apartamento
Água Chata

Terreno
Bonsucesso

Sobrado Inocoop
RUA DAVID NASSER,400

Apartamento
Vila Galvão

Casa 
Jardim Presidente Dutra

Prox. Av. Papa João Paulo I
2 Dormitórios, coz americana
R$750,00(Fiador, Deposito)

cód.2135

Casa Cond. Fechado 
Pq. Uirapuru

64m2, Prox. Mercado Nagumo
2 Dorm (1 Suíte), sala,

cozinha, 1wc, 2vgs
R$1.000,00 +IPTU +Cond. 

cód. 2172 

Salão Comercial
Cidade Jardim Cumbica

250m2, 2 wcs, pé direito 4 mts. 

em frente ao Santander 

R$5.000,00+IPTU

Cod.1021

Conjunto Comercial
Cidade Jd. Cumbica

Excelente Conjunto comercial 
composto por 3 salas e 

3 banheiros dentro das salas
R$1.800.00(Estuda Proposta)

Cod.1608

Sobrado 
Parque Santos Dumont 

3 Dormitórios, sala, cozinha, 
2 banheiros, 1vaga 

descoberta 
R$1.000,00 
Cód.2139

Sobrado
Jd. São Manoel

125m2,Prox. Dutra, 2Dorm, 
sala, coz, 3wc, área de serviço

churrasqueira, 1vg.
R$350 Mil (Estuda Permuta 

por terreno menor valor)
Cod.1912

Sobrado
Conj. Res. Paes De Barros
2 Dorm (1 planejado), sala 
ampla, coz planejada,  área 
de serviço, churrasqueira, 

4vgs, 1wc. R$380 MIL 
(Financiamento)

Cód.1949

Apartamento
Parque Uirapuru

51m2, Prox. Supermercado 
Nagumo,  2 Dorm, sala 
ampla, cozinha, área de 

serviço, 1 vaga descoberta.
R$160MIL (Financiamento)

Cód.2108

Apartamento 
Bonsucesso

73m2, Prox. UBS Nova 
Bonsucesso, 2Dorm, sala, 
coz, 1wc, área de serviço

R$250 Mil (Estuda Permuta, 
aceita � nanciamento)

Cod.1914

Casa de Condomínio
Lavras 

42m2, 2Dormitorios, Sala,
Cozinha, 1banheiro, 1vg  

descoberta Lazer s/Piscina 
R$115.000,00 

Cód.2190

Nova Carmela
Oportunidade!

Excelentes Terrenos a partir
de 175m2, total infra estrutura 

Documentação 100% OK/!
Consulte-nos!

150m2, 2wc, 4vagas
rampa de acesso 

Sobrado fundos: 4salas, 2wcs
R$ 7.000,00+IPTU (Est. 

Proposta)
cod.1666

Prox. comércios, ponto de 
ônibus, 2 Dorm, sala, coz, 1 

banheiro, 1 vaga coberta.
R$1.100,00+IPTU

Cód.458

60m2, Prox. ao Esporte Club 
Vila Galvão, 2dorm, sala 
cozinha, 1vaga coberta

R$1.500,00 
(Incluso: IPTU e COND).

cod.1654

82m2, prox. Av. Salgado Filho, 
3dorm(1suite),sala 2 ambi, 

cozinha, 2wc, 2vgs 
R$380.000,00 (� nanc, 

permuta em apto menor 
valor)

cod.2080

43m2,Prox. Shopping 
Bonsucesso, 2 Dorm, sala, 
cozinha, área de serviço, 

1 vaga coberta, todo apto com 
moveis planejados.

R$175 MIL (Financiamento).
Cód.2126

300m2, Prox. Trevo e Céu 
de Bonsucesso, plano, 

Documentação 100% ok.
R$350 Mil (Estuda Proposta)

Cod.168 

Apartamento
Jardim Cumbica 

58m2,Prox. Estr. Guarulhos 
Nazaré, 2Dorm, sala, coz, 

1 wc, 1 vaga, área de 
serviço, semi-mobiliado.

R$1.100,00+IPTU+COND
COd.2037

Meio-dia é o novo horário de pico da 
região metropolitana de SP, diz Metrô

Pesquisa Origem Destino 
(OD) 2017, apresentada nesta 
quarta-feira (3) pelo Metrô 
de São Paulo, mostrou que o 
horário do meio-dia passou 
a ser o mais movimentado 
na região metropolitana de 
São Paulo, ao chegar aos 5,2 
milhões de viagens diárias. 

Esse número, que é 30% 
maior do que registrado em 

2007 considera as viagens 
motorizadas ou não, ultrapas-
sa os picos da manhã (4,5 mi-
lhões) e da tarde (4 milhões). 
As viagens motorizadas são 
aquelas feitas por metrô, 
trem, ônibus, automóveis e 
motocicletas, sendo as não 
motorizadas realizadas por 
bicicleta ou a pé.

A pesquisa destaca a redu-

ção de 10% do tempo médio 
de viagem das pessoas nos 
transportes coletivos na 
região. A média atual fica em 
60 minutos, contra 67 minutos 
em 2007. De forma geral, o 
tempo médio das viagens 
em todos os modos caiu 14%: 
de 39 para 34 minutos, entre 
2007 e 2017.

A maior queda ocorreu nos 

modos não motorizados (bici-
cleta ou a pé), cujo tempo mé-
dio caiu 24%, passando de 17 
para 13 minutos. Nas viagens 
motorizadas houve aumento 
das viagens por transporte 
sobre trilhos (metrô e trem). 

“A taxa de crescimento de 
53% neste sistema está rela-
cionada aos altos investimen-
tos na ampliação da rede de 

metrô, que cresceu 46% (28,4 
km) entre 2007 e 2017, saindo 
de 61,4 para 89,8 km de exten-
são, e também na melhoria da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos,” diz o Metrô.

Segundo os dados, o deslo-
camento feito pelas mulheres 
por meio do transporte públi-
co cresceu 10%, ficando maior 
do que o índice dos homens 

que teve queda de 3% no 
período de dez anos.

As viagens de táxi tiveram 
crescimento de 414%, reflexo 
da entrada em operação 
dos serviços demandados 
por aplicativos, que são 79% 
do total de viagens desse 
modo. O automóvel continua 
liderando com 11,3 milhões de 
viagens por dia.

R
o

ve
n

a
 R

o
sa

/A
B

r

Nos últimos dez anos, as 
pessoas de menor renda da 
região metropolitana de São 
Paulo passaram a andar mais 
de carro e moto em suas via-
gens diárias, enquanto as de 
renda mais alta estão usando 
mais metrô. 

As viagens feitas de carro 
entre famílias de rendimento 
mensal médio entre R$ 2 
mil e R$ 3,8 mil tiveram um 

crescimento de 82% entre 
2007 e 2017 e as de moto, 
de 77%. Já entre aquelas 
com renda média mensal 
superior a R$ 11,4 mil, o total 
de viagens feitas de carro 
caiu 49%; e as de metrô 
subiram 5,7%.

A pesquisa, feita a cada 
dez anos desde 1967, usa 
156 mil entrevistas para 
mapear o comportamento 

das viagens na região metro-
politana e faz um detalhado 
retrato da situação socioeco-
nômica dos 39 municípios. 

Uma das conclusões é de 
que a Grande São Paulo 
empobreceu. Após anos 
de estagnação econômica, 
a renda média mensal das fa-
mílias foi para R$ 3.607, 11,5% 
menor do que em 2007 (R$ 
4.075, em valores corrigidos).

Em SP, famílias de menor renda usam 
mais carro; as de maior adotam metrô
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Um soldado da Aeronáutica 
gravou um vídeo na Base 
Aérea de Guarulhos, no 
qual aparece nas imagens 
fumando ao lado de outros 
militares com o uniforme de 
Educação Física da Força Aé-
rea Brasileira (FAB). No vídeo, 
o soldado teria chamado à 
instituição de ‘Força Aérea 
da Biqueira’. 

“Os militares identificados 
no vídeo publicado em rede 
social não fazem parte do 
efetivo da Força Aérea Bra-
sileira desde junho de 2019”, 
informou em nota a FAB, 
destacando que após tomar 
conhecimento sobre a pu-
blicação do vídeo nas redes 
sociais, foram realizadas me-
didas de averiguação sobre a 
ocorrência e não se constatou 
porte de entorpecente. 

.A identidade dos jovens 
que aparecem  no vídeo que 
teria sido publicado no Ins-
tagram de um dos militares, 
não foi divulgada pela FAB. A 
Base Aérea de São Paulo ins-

taurou um procedimento de 
apuração dos fatos. “Cabe 
ressaltar que o Comando da 
Aeronáutica repudia vee-
mentemente atitudes desta 
natureza”, informou. 

O HOJE questionou a FAB 
se os jovens devem respon-
der criminalmente após reali-
zarem chacota da instituição, 
porém, não houve confirma-
ção até a conclusão desta 
reportagem. A FAB disse que 
que não era maconha o que 
os jovens fumavam, mas sim 
cigarro de palha. 

Além desse caso, o segun-
do sargento da Aeronáutica, 
Manoel Silva Rodrigues, 38, 
foi detido na Espanha com 
39 kg de cocaína. O militar 
estava em uma comitiva em 
de apoio ao presidente Jair 
Bolsonaro (PSL). 

A prisão ocorreu no dia 
25 do mês passado, ao 
desembarcar do avião da 
Força Aérea Brasileira (FAB), 
na cidade de Sevilha, na 
Espanha.. 

Soldado da Base Aérea de Guarulhos grava vídeo 
fumando e se refere a ‘Força Aérea da Biqueira’
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[ horóscopo ]

Um Grande Garoto 

Sétimo

Título Original Sep-
timo Elenco Guillermo 
Arengo, Ricardo Da-
rín, Abel Dolz Doval, 
Charo Dolz Doval, 
Belen Rueda, Osvaldo 
Santoro Direção Patxi 
Amezcua Nacionali-
dade Argentina/Es-
panhola Gênero Sus-
pense Todos os dias, 
Sebastián e seus dois 
filhos, Luna e Luca, 
fazem a mesma brin-

cadeira. Eles apostam 
quem vai do sétimo 
andar ao térreo de 
forma mais rápida: o 
pai, no elevador, ou as 
crianças, de escada. 
Sebastián sempre ga-
nha o jogo, mas quan-
do, um dia, seus filhos 
desaparecem durante 
a “corrida”, sem dei-
xar pistas, ele não vai 
medir esforços para 
recuperá-los.  

Título Original About a 
Boy Elenco Hugh Grant, Ni-
cholas Hoult, Toni Collet-
te, Sharon Small, Madison 
Cook, Jordan Cook, Nicho-
las Hutchison, Ryan Spee-
chley Direção Paul Weitz/
Chris Weitz Nacionalidade 
Alemã/Americana Gêne-
ro Comédia Will Freeman 
é um homem imaturo que 
inventa ter um filho apenas 

para poder conhecer mães 
solteiras. Até que, em um 
de seus rápidos relaciona-
mentos, ele encontra Mar-
cus Brewer, um garoto in-
trovertido que tem muitos 
problemas em casa e na 
escola. Com o tempo, Will 
e Marcus se aproximam 
cada vez mais, aprenden-
do que um pode ensinar 
muito ao outro.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 51

PS
CHARGISTA
AUREAOAB

MAGNESIO
ODIARON
ROSEGA

BE
MARMALT

DCACETE
RULERNUN
ILHAGRANDE

TAROSOU
OMCABT

ACORRER
CASOSRAMO

Artista
como
Chico

Caruso

A marca
da arte de

Ary
Toledo

"Intensi-
va", em

UTI

(?)-line:
conectado
à internet

(ing.)

Saudação
verbal
feita no

cotidiano

Cláudia
Ohana,

atriz
brasileira

Cada
setor de
atividade
(Econ.)

Produto de higiene
para peles sensíveis

A Lei que
libertou os
escravos

Metal
usado em
flashes fo-
tográficos

Molho à
base de
ketchup

Abominar;
detestar 

Habitat do
tubarão
Régua,

em inglês

Doença
Causar a
perda da

visão
Porrete

Mamíferos
nativos

dos Andes

Baralhos
esotéricos

Cenário
de "Me-

mórias do
Cárcere"

(Rio)

Mobilizar-se para
socorrer (alguém)

(?) policiais: desafios
para o detetive

Freira, em
inglês
Prover 
de asas

(?) Close,
atriz 

(?)-se: van-
glorie-se

(?) Danese,
cantor
gospel

Dois países
da África
Ocidental

Tipo de ônibus

Pedido de
socorro

Pé-de-
bezerro

Aplica o
Exame da

Ordem
(sigla)

8 (?) 80:
opções do

radical
Extensão de

arquivos 
compac-

tados
(Inform.)

2/on. 3/nun — oab — rar. 4/rosé. 5/glenn — régis — ruler.

virgem

Mantenha-se afastado 
de pessoas negativas. 
Você precisa de paz, 
tranquilidade e bom 
humor. Você precisa 
pensar primeiro em você 
mais do que nunca. 
Você está mais cons-
ciente de suas necessi-
dades práticas e saberá 
como transformar isso 
em um ponto positivo. 

Você vai se sentir ins-
pirado para estabelecer 
um maior equilíbrio na 
sua vida. A sensação de 
cansaço lhe dá uma pis-
ta: uma noite tranquila 
seria o ideal, descanse 
na sua própria casa.

Seu estado de 
ânimo será dinâmico. 
Suas ações estão em 
sintonia com o seu 
ego básico e isso o 
torna dinâmico hoje. 
Você está inundado 
com uma sensação de 
bem-estar! Você terá 
maior influência sobre 
os outros, mas não 
abuse.

Hoje você vai estar 
mais calmo do que 
o normal. É hora de 
cuidar mais de si 
mesmo. Sua energia 
mental está definida 
para ficar em um 
nível estável - seu 
otimismo é a melhor 
fonte de energia.

Você terá mais liber-
dade para agir do que 
pensava. Você está 
usando sua iniciativa, o 
que o está levando na 
direção certa. Seu oti-
mismo vai lhe ajudar a 
seguir em frente. Você 
precisa gastar energia 
para poder se acalmar.

Boas notícias estão 
no ar e uma atmosfe-
ra do presente cons-
trói a sua confiança. 
Aproveite ao máximo 
a paz e a tranquilida-
de do dia para dar 
atenção ao que pode 
estar faltando em sua 
dieta.

Se você tiver que 
trabalhar hoje, vai 
achar difícil manter o 
foco. As discussões 
vão predominar. 
Seus desejos o 
estão impedindo de 
manter seus esforços 
equilibrados e isso 
é desgastante. Tirar 
um dia de folga seria 
o ideal.

Há previsão de 
novas oportunidades 
para o futuro. Seja 
receptivo a elas e 
encontre uma maneira 
de seguir em frente! 
A sensação de fadiga 
dificulta as suas ativi-
dades, a resposta está 
na sua alimentação. A 
falta de vitaminas tam-
bém está envolvida.

Um Vênus expansivo 
facilita o surgimento 
de discussões íntimas. 
Este é o momento 
para desenvolver seu 
relacionamento com 
cuidado. “Depois de 
fazer um esforço, vem 
a recompensa”. Seria 
bom se lembrar disso. 
Tenha uma noite de 
relaxamento total.

Você precisa desace-
lerar, mas não se afaste! 
Vá em frente, sem 
sentimentos de culpa 
ou preocupações! Você 
poderia praticar um 
esporte de resistência 
para alcançar um melhor 
equilíbrio. Gaste sua 
energia gradualmente.

Não comece as coisas 
sem ter a certeza de 
que vai ser capaz de 
terminá-las! A influência 
de Mercúrio vai levá-lo 
a procurar um pouco 
de paz para limpar sua 
mente e isso vai aliviar a 
irritação que você sente 
por dentro.

Seu estado de ânimo 
será dinâmico. Suas 
ações estão em sintonia 
com o seu ego básico 
e isso o torna dinâmico 
hoje. Você está inunda-
do com uma sensação 
de bem-estar! Você terá 
maior influência sobre 
os outros, mas não 
abuse.

áries
libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Guga fica magoa-
do com as insinua-
ções de Martinha. 
Jaqueline anuncia 
a banda vencedora 
do festival. Karina 
faz uma proposta 
para Milena e César. 
Dragão é levado 
para a delegacia. 
Max tenta se justi-
ficar para Regina. 
Madureira pensa em 
cozinhar para Carla. 
Raíssa pede para 
integrar a banda de 
Camelo.

Órfãos da Terra
Paul se confronta 

Dalila sobre seus 
sentimentos, que 
o expulsa de seu 
quarto. Laila e 
Jamil reatam. Rania 
acusa Camila de ter 
furtado suas joias. 
Miguel sugere que 
Jamil conte parte da 
verdade para Laila. 
Padre Zoran acon-
selha Missade a se 
reconciliar com Elias. 

Verão 90
Quinzão consola 

Quinzinho. Vanes-
sa e Jerônimo se 
beijam. Mercedes 
fica preocupada 
com o sumiço de 
Quinzinho. Quinzi-
nho procura Dandara 
para pedir desculpas 

e assume que é res-
ponsável pelos erros 
que cometeu.

A Dona do Pedaço 
Régis mente para 

Maria da Paz e 
repreende Gladys 
pela armadilha. Silvia 
termina o namoro 
com Márcio. Otávio 
leva Sabrina para 
um apartamento e 
Rock descobre o 
endereço. Fabiana 
pensa em contratar 
um fotógrafo para 
ajudar Agno.

Jezabel
Jezabel pergunta à 

Queila quem é o pai 
de Baruch. Queila se 
recusa a dizer quem 
é o pai de Baruch e 
Jezabel decreta que 
o menino seja levado 
para uma prisão na 
Fenícia e Queila se 
desespera. Aisha 
consola Queila e diz 
que vai falar com 
Acabe para interver 
na prisão do filho. IB 
aconselha Hannibal 
a matar Queila. Han-
nibal dá ordem para 
IB matar Queila.

As Aventuras 
de Poliana

Os pais de Mirela 
voltam para o 
interior. Após ser 
expulsa da casa de 
Luisa, Débora pede 
ajuda aos outros 
professores da 

escola. Marcelo diz 
a namorada, que se 
Débora precisar de 
ajuda financeira, ele 
vai ajudá-la. Luca 
pede desculpa a 
Mirela, e pede que 
eles retomem o ro-
mance. Bento pede 
que Poliana guarde 
segredo e conta a 
menina que é sobri-
nho de Ruth, mas 
uma terceira pessoa 
escuta a conversa e 
a notícia se espalha.

 Minha Vida
Sakine revela para 

a família que Meh-
met já sabe sobre 
o cadáver de Yusuf. 
Bahar cuida de Ates 
e pede desculpas 
por ter colocado ele 
na situação da briga. 
Efsun fica com medo 
de que a polícia 
descubra que ela 
e a família estavam 
envolvidas no crime. 
Sultan, Efsun e Saki-
ne pegam um táxi e 
vão até a mansão de 
Mehmet e começam 
a cavar no jardim, 
porém não encon-
tram o corpo.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de 
responsabilidade das 
emissoras.
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ANUNCIE

de linhaClassifi cados
Horário de funcionamento: Seg. à sexta das 8h às 18h
   Sábado das 8h às 17h

Av. Pedro de Souza Lopes, 255
Vila Galvão - Guarulhos

Fones: 2304-1383 | 99632-0282

Pneus aro 13
165/70/13
175/70/13

A base de troca.

À vista ou débito* À vista ou débito*

À vista ou débito* À vista ou débito*

A partir 

R$ 89,99

Pneus aro 14
175/65/14
175/70/14
185/65/14

A base de troca.
A partir 

R$ 99,99

Pneus aro 15
195/55/15
195/60/15

A base de troca.
A partir 

R$ 109,99

Pneus aro 16
235/60/16

A base de troca.
A partir 

R$ 129,99

VALORES VALIDOS SOMENTE PARA AQUISIÇÃO DO COMBO DE INSTALAÇÃO NA LOJA. 
MONTAGEM , BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E TROCA DE BICO DE AR

ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h

Sábado das 8h às 14h
R. Claudino Barbosa, 643 Macedo

2229-5021
96307-8833

R. Claudino Barbosa, 643 Macedo

2229-5021 
96307-8833

ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h

Sábado das 8h às 14h

PACOTES 
PROMOCIONAIS
Lavagem de camisas sociais a 

partir de R$7,50 a peça

                    (no pacote 40 peças )

Oferta 
válida até 

10/07/2019

Desentupimento 
Desinsetização
Desratização

Descupinização
Limpeza de caixas 

de água 
Caminhão limpa fossa

Jardinagem e 
manutenção de piscinas 
4218-7223/98465-4430

GAROTAS
Maiores, inician-

tes. Ganhos de até 

R$6.000,00.
À 500 metros do 

metrô Santa Cruz.
Oferecemos 

moradia.
(11) 94762-2027 

Leandro.

F: 98148-0102 Robson

CASA TÉRREA 100m²
2dorms sendo 1 suíte, tds planejados e a suíte c/

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 

2 vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

uma experiência única! Empresa em 
Expansão 

Contrata

Enviar curriculo para
ll.magagnin@uol.com.br

Auxiliar de 
Faturamento

Ótimo ambiente de 
trabalho

Localização Centro (Guarulhos)

Salário compativel 
com a função 

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 PRISMA 1.4 
 Cinza fl ex c/dh. 2008 R$17.800,00. 
F:97046-5860 whats. 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 CASA NOVA BONSUCESSO 
 Próx. Mercado Nagumo. 3 cô-
modos, R$600,00 c/ garagem F: 
2468-9271/ 99976-9738 

 CASA TÉRREA 
 3cmds próx ao centro. V Moreira. 
Tr c/ prop. F:99649-0595 

 CASA JD ADRIANA 
 3 cmds, próx ao Sesi. Tr c/ prop. 
F:99649-0595 

 VENDE-SE 

 TERRENO PINDAMONHANGABA 
 200mts c/ escritura registrada 
e planta aprovada. F:(11)95551-
4029 Stefano. Apenas 90mil. 

 SITIOS E CHÁCARAS 

 TAPERA GRANDE 
 1000 m². Ótimo local, R$ 55 MIL. 
F: 96314-2035 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 VENDE-SE BARRACA DE PASTEL 
 Pode-se vender qlq produto nela. 
Semi nova, 1 ano de uso. R$1.000 
F:98044-1287 

 SERVIÇOS 
 INFORMÁTICA 

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 Seu computador quebrou, está 
com vírus e não entra na inter-
net? At domicílio. Tx única R$50. 
F:96287-3240whats/ 2026-1845 
ac cartões.   
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Ofertas válidas para a loja Guarulhos. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 4 de julho de 2019 a 5 de julho de 
2019, enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada 
eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento 
sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para 
planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao 
ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise 
de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. 
Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

BEBA COM MODERAÇÃO SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.

LOJA GUARULHOS: RUA CARLOS LEAL EVANS, 252 - JD. SANTA FRANCISCA

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil /makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil www.makro.com.br

OFERTAS VÁLIDAS NOS DIAS 4/7/2019 E 5/7/2019OFERTAS DE DIAS02

14,29
PCT.

R$

Batata pré-frita Aro
Pacote c/ 2kg

2,75
UNID.

R$

Óleo de soja Liza
Unidade c/ 900ml

2,69
UNID.

R$

Leite 
condensado 
Italac
Unidade c/ 395g

Filé de peito 
congelado 
IQF Sadia
Pacote c/ 1kg

9,98
PCT.

R$ Queijo mussarela 
Aro ou Litoral
Peça 14,89

KG

R$ Margarina Doriana
Unidade c/ 500g

Cerveja Brahma
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

1,99
LATA

R$

Café 3 Corações
Pacote c/ 500g

7,78
PCT.

R$

Arroz branco 
T1 Máximo
Pacote c/ 5kg

10,49
PCT.

R$

Molho de tomate 
Salsaretti
Unidade c/ 340g

1,25
UNID.

R$ 1,75
UNID.

R$

Creme de leite 
Piracanjuba
Unidade c/ 200g

Biscoito recheado 
Bauducco
Diversos sabores, 
unidade c/ 140g 0,85

UNID.

R$ 6,65
UNID.

R$Bombom 
especialidades Nestlé
Unidade c/ 300g

Pacote c/ 15kg
Ração Clubber

Pacote c/ 25kg
49,90

PCT.

R$

74,90
PCT.

R$

Pneu Direction Touring
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T

169,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.
FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

2,99
UNID.

R$

Peça, a partir de
CONTRAFILÉ BOVINO

16,99
KG

R$

Sem cartão Makro:

COM CARTÃO MAKRO

R$ 18,49 kg

Refrigerante 
Guaraná Antarctica
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

1,69
LATA

R$ 5,95
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L
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