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Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Assim como estamos fazendo em Guarulhos, acreditamos 

que é o momento de integrar uma nova força política que 
nasce no país”, Jorge Taiar, secretário da SDUDólar EuroBovespa
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Narizinho, do Sítio, ganha 
ilustrações de Mauricio 
 de Sousa em novo livro

‘A Sereia - Lago dos Mortos’ 
estreia hoje nos 
cinemas do país
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Doria lança programa de reforma
para 2,1 mil escolas estaduais
‘Escola + Bonita’ visa a revitalização das unidades até o fi nal de 2020 com o trabalho de presos em regime semiaberto; 
projeto ainda permite que os reeducandos possam sair com uma profi ssão após o cumprimento de pena Pág. 7

Secretário municipal, 
ex-presidente da ACE 

ingressa no partido Novo 
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Apenas na terça-feira 40 árvores caíram 
após temporal que atingiu Guarulhos

Notícias falsas atrapalham buscas em 
Brumadinho, alertam Corpo de Bombeiros
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      Desde ontem 
os consumidores 
(pessoas físicas 
e condomínios) 
e instituições 
assistenciais 
cadastrados na Nota 
Fiscal Paulista terão 
seus créditos liberados 
mensalmente e 
poderão fazer o 
resgate dos valores 
acumulados. A 
medida, adotada pela 
Secretaria da Fazenda 
e Planejamento, 
conclui mais uma 
etapa de modernização 
do programa, e 
disponibilizará R$ 20,5 
milhões em créditos 
aos participantes no 
mês de janeiro.

      A Secretaria do 
Trabalho prorrogou 
até a próxima 
terça-feira (5), as 
inscrições para o 
curso de Impressor 
de Banda Larga e 
Estreita, do Programa 
Jovem Trabalhador. 
O interessado 
deve se inscrever 
na Secretaria 
do Trabalho, 
portando RG, CPF, 
comprovantes de 
endereço e de 
escolaridade. É 
necessário ter mais 
de 16 anos, morar em 
Guarulhos e concluído 
ou cursando o Ensino 
Médio.

REMINISCÊNCIAS

PEDRO NOTARO
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900
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Faz sentido
O presidente Jesus (PSL) 

cancelou a licitação de aluguel 
de equipamentos para a TV 
Câmara por motivo interes-
sante: ele pretende enxugar 
o departamento, que conta 
com 40 funcionários.  Assim 
a necessidade material - e os 
gastos - serão menores…

Desce
Marli Nabas perdeu o car-

go de subsecretária da Educa-
ção. Foi nomeada assessora 
executiva governamental. O 
título é mais pomposo que a 
atividade…

Sobe
O novo subsecretário de 

Educação é  Fernando Gomes 
de Moraes. Ex-diretor executi-
vo da FUNAP (Fundação de 
Amparo ao Preso), ligada ao 
Governo de SP. Deve ser liga-
do ao ex-governador Márcio 
França (PSB). Ele é muito qua-
lifi cado catedraticamente...

Servidor é servidor
O secretário Americano 

(Serviços Públicos) vive um 
dilema: precisa de funcioná-
rios para melhorar o atendi-
mento nos PEVs (Pontos de 
Entrega Voluntária). Mas há 
resistência em usar comissio-
nados. Será que o Ministério 

Público seria contra?...

Adivinhe…
Conforme vaticinado nes-

ta coluna, o casal Eli Correa e 
Fran Correa, além do DEM, de-
verão contar com o PSL bolso-
narista e o PSDB do governa-
dor Doria. E mais um partido 
interessante está nos planos 
deles...

Pergunta no ar
Por que o piscinão da Vila 

Galvão não está conseguindo 
impedir alagamento na aveni-
da Francisco Conde, na região 
do Lago?...

Não fi quei surpreso
O subsecretário Márcio 

Pontes (Transportes) se com-
prometeu no programa “Ra-
dar” a retomar o acordo que 
foi fi rmado - e não cumprido 
- com a empresa Maggion para 
resolver a passarela em frente 
à empresa, na rodovia Dutra. 
Ele está tendo difi culdade para 
encontrar o processo na Prefei-
tura…

Estratégico
Como quem não quer 

nada, o vice-presidente Gene-
ral Mourão vai se tornando 
acessível e simpático aos jorna-
listas em Brasília. E assim vira 
referência…

O Brasileiro não é um cara legal, 
nem leal, nem honesto, não tem cará-
ter. Não respeitamos nossas mulheres, 
nossos fi lhos, nossos pais, nossa cidade, 
nossa terra. Não nos importamos com 
nossos vizinhos, nem amigos, nossos 
superiores, tão pouco com nossos su-
bordinados.

Jogamos lixo na rua, destruímos 
jardins, quebramos orelhões e outros 
equipamentos públicos, pichamos pré-

dios, queimamos coletivos, matamos 
mendigos, poluímos rios e riachos.

Fraudamos a previdência, rouba-
mos no peso, não devolvemos o que 
recebemos a mais, compramos coisas 
roubadas, vendemos coisas quebradas, 
enganamos nosso próximo e nos senti-
mos bem com isso.

Vendemos cachaça, cigarros e ou-
tras drogas legalizadas. Também co-
mercializamos cocaína, maconha, cra-
ck, anfetaminas, êxtase e temos perfeita 

consciência que isso faz mal ao nosso 
povo, mas o que temos com isso?

Vivemos da boa-fé, da inocência, dos 
momentos de dor e desespero do povo. 
Vendemos milagres com hora e dia mar-
cado. Usamos o nome de Deus, não em 
vão, mas com objetivos específi cos, ar-
rancar até o último centavo dos menos 
avisados. Como dizia o deputado Justo 
Verissimo, personagem do Chico Aní-
sio, “Eu quero que o povo se exploda”.

Pode até parece mentira, mas exis-
te saída Sim! E ela é de conhecimento 
de boa parte da sociedade brasileira, 
no entanto o caminho é o mais difícil, 
o mais árduo. Necessita que haja união 
de todos, e, convenhamos, não somos 
um povo confi ável e amamos a “Lei do 
Gerson”, queremos levar vantagem em 
tudo e com o mínimo de esforço possí-
vel. Se o vizinho pode fazer, por que iria 
eu fazer?

Precisamos de um projeto de país. 
Não podemos continuar sendo o país 
das gambiarras, do jeitinho, dos remen-
dos, da fi ta crepe e da cola quente que 
tudo resolve. A cada dia somos ultrapas-
sados por outras nações que já fi zeram 
seu dever de casa. Não se engane, a inje-
ção mais doída sempre foi a mais efi caz 
e nossos pais sabiam disso desde a nossa 
infância.

Imagine se todos por um ano fossem 
honestos, fraternos, íntegros, amáveis, 
respeitadores, não jogassem lixo nas 
ruas, não roubassem, não destruíssem 
a própria cidade, ajudasse a manter o 
país limpo. Caso isso viesse a acontecer, 
nós jamais voltaríamos a ser o que nos 
tornamos, pois hoje não valemos nem a 
água do batismo. Senhor, não nos per-
doe, nós sabemos o que fazemos!

Não podemos continuar sendo o 
país das gambiarras, do jeitinho, 
dos remendos, da fi ta crepe

Nem a água 
do batismo

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação
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Secretário municipal, ex-presidente 
da ACE ingressa no partido Novo 
DA REDAÇÃO - O secretário mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Urbano, Jorge Taiar, acaba de 
anunciar que está ingressando 
no partido Novo, agremiação 
política que se apresentou em 
Guarulhos em evento realizado 
nesta quarta-feira (30). Ele acei-
tou o convite do também empre-
sário Jorginho Mota, que atua 
no ramo da construção civil, res-
ponsável por trazer para Guaru-
lhos diversos empreendimentos 
nos últimos anos.   

Ex-presidente da Associação 
Comercial e Empresarial (ACE), 
Taiar foi um dos primeiros em-
presários a incentivar a candi-
datura de Guti a prefeito, justa-
mente por ver nele o “novo” na 
política local. “Eu acreditava que 
seria necessário apostar em um 
nome diferenciado para trans-
formar os rumos de Guarulhos, 
algo que estamos conseguindo a 
partir de muito trabalho nestes 

Pregão para aluguel de 
equipamentos da TV 
Câmara é cancelado
LUCY TAMBORINO - O presi-
dente da Câmara Professor 
Jesus cancelou o pregão que 
pretendia contratar uma em-
presa para locação de equi-
pamentos para TV da Câma-
ra, que está fora do ar desde 
julho de 2018. Segundo ele, 
que assumiu a presidência 
em janeiro deste ano, o cer-
tame apresentava problemas 
e, por isso, foi cancelado. 

Apesar disso, Jesus afi r-
ma que colocar a TV Câma-
ra no ar é uma prioridade de 
sua gestão. Segundo ele, ou-
tro processo licitatório está 
sendo aberto a fi m de ga-
rantir que todos os serviços 
que eram executados antes 
de julho sejam retomados. 
Ainda de acordo com o pre-
sidente da Casa de Leis faz 
parte da rotina administra-
tiva de qualquer órgão can-
celamento ou abertura de 
novo procedimento.

dois anos de governo munici-
pal”, explicou.  

Como empresário atuante no 
meio político, Taiar se destacou 
como um ativista de oposição 
aos governos do PT na cidade. 
“Sempre me manifestei contra as 
posições políticas adotadas pelas 
últimas gestões municipais, que 
levaram Guarulhos ao verdadei-
ro caos administrativo e fi nancei-
ro”. Em 2015, por exemplo, Taiar 
participou de um ato contra o PT 
no desfi le de Sete de Setembro, 
na avenida Paulo Faccini. Na 
ocasião, foi recebido com gás de 
pimenta e bastante violência pe-
los seguranças do então prefeito 
Sebastião Almeida.  

Ao aceitar o convite de Jorgi-
nho Mota, que se encarregou de 
angariar uma boa quantidade de 
fi liados ao Novo em Guarulhos, 
Taiar enxerga a possibilidade de 
exercer essa liderança política 
em uma agremiação que tem 

posições nacionais parecidas 
com a dele, como a diminuição 
do tamanho do Estado e a maior 
participação das parcerias priva-
das na administração pública. 

“Assim como estamos fazendo 
em Guarulhos, acreditamos que 
é o momento de integrar uma 
nova força política que nasce no 
país”, disse.
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Prefeitura inicia projeto piloto para calçadas acessíveis
DA REDAÇÃO - A prefeitura ini-
ciou a supressão de 16 árvores 
no entorno da Subsecretaria 
de Acessibilidade e Inclusão 
(SAI) para atender pessoas 
com limitações de locomoção. 
Desenvolvido pela SAI, com 
parceria das Secretarias de 
Direitos Humanos, Meio Am-
biente, Transportes e Mobili-
dade Urbana, Obras e Progua-
ru, o projeto prevê a retirada de 
espécies exóticas e com raízes 
radiculares, o plantio de apro-
ximadamente 30 espécies e 
construção de calçada acessível 
no quarteirão da SAI.

O subsecretário de Acessi-
bilidade e Inclusão, Toninho 

Alunos da rede municipal voltam 
às aulas na próxima terça-feira

Equipe da GCM leva 
agressor de mulher 
para 2º Distrito Policial

Messias, afi rmou que se trata 
de projeto piloto para melho-
rar a acessibilidade nas cal-
çadas, pois existe um grande 
fl uxo de pessoas com defi ci-
ência no entorno da SAI e do 
CAPS – Recriar Infantil, além 
do intenso movimento de 
crianças e transporte escolar 
na Escola Estadual Antônio 
De Ré e a parada fi nal de ôni-
bus do Bom Clima.

Segundo Messias, embora 
as pessoas digam que calça-
das são para idosos ou pessoas 
com defi ciência, na verdade 
são para todos. “Hoje as pesso-
as andam nas ruas com riscos 
de serem atropeladas ou se 

machucarem devido aos obs-
táculos nas calçadas. Por isso, 
a SAI apresentou projeto para 
o governo fazer calçada acessí-
vel, que sirva de exemplo para 
outros logradouros”, disse.

O subsecretário também 
informou que tem proposta de 
micros pontos de acessibilida-
de, como exemplo nas proxi-
midades do Centro de Especia-
lidades Médicas de Guarulhos 
(Cemeg), por onde transitam 
muitos idosos e pessoas com 
defi ciência. A ideia é transfor-
mar o entorno acessível, bem 
como próximo a hospitais, fó-
rum, locais que têm grande cir-
culação de transeuntes.

“Vamos tornar a cidade 
mais acessível. Guarulhos é 
uma cidade montanhosa e as 
calçadas são verdadeiras esca-

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

DA REDAÇÃO - Mais de 116 mil 
alunos da Educação Infan-
til, Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA) das 143 escolas da 
prefeitura e cerca de seis 
mil educadores retornam às 
aulas na próxima terça-feira 
(05), após o período de férias 
escolares.

Na segunda-feira (04), os 
diretores, vice-diretores e 
coordenadores pedagógicos 
se reúnem com os pais nas 
unidades escolares para a re-
alização da Reunião de Pais 
e Educadores (RPE). Essa ati-
vidade visa informar e aco-
lher os pais e a comunidade, 

DA REDAÇÃO - Uma equipe da 
Inspetoria de Patrulhamento 
e Ações Sociais Preventivas 
(IPASP) da Guarda Civil Mu-
nicipal de Guarulhos condu-
ziu na madrugada da última 
quarta-feira (29), um indiví-
duo até o 2º Distrito Policial, 
na região de Vila Galvão, por 
ter agredido sua ex-namora-
da e a mãe da garota.

Desempregado e usuário 
de drogas, o rapaz de 25 anos 
atacou a ex-namorada, com 
quem tem um fi lho de cinco 
meses, a socos e pontapés, 
depois partiu para cima da 
mãe agarrando-a pelo pesco-
ço. A garota saiu correndo e 
pediu ajuda na base da GCM, 
no Gopoúva.

Ao chegar ao local dos 
fatos, a equipe da IPASP en-
controu o rapaz bastante al-
terado, ofendendo inclusive 
os guardas. Dessa forma, o 
indivíduo foi encaminhado 
ao 2º DP, onde foi lavrado 
boletim de ocorrência por 
agressão, e o mesmo fi cou 
detido, aguardando audiên-
cia de custódia.

das de uma casa para outra. É 
impossível ter acessibilidade 
para a cidade inteira, não tem 
como quebrar tudo e fazer de 
novo, mas faremos o possível 
para melhorar”, ressaltou o 
subsecretário.

O secretário de Direitos 
Humanos, Lameh Smeili, que 

já participou de vivência no 
entorno da Subsecretaria de 
Acessibilidade e Inclusão, afi r-
mou que “a iniciativa é impor-
tante para que todas as pessoas 
possam transitar com seguran-
ça pelas calçadas da cidade, em 
especial nos locais com excesso 
de obstáculos”.

abordando as ações e proje-
tos do novo ano letivo.  

O planejamento dos edu-
cadores acontece nos dias 7 
e 8 de março. Nessa ocasião, 
a equipe dá início à revisão 
da Proposta Curricular da 
Rede Municipal, tendo como 
referência a Base Nacional 
Curricular Comum (BNCC) 
e o Quadro de Saberes Ne-
cessários (QSN). A revisão 
objetiva adequar o currículo 
da rede estabelecendo apren-
dizagens, competências e 
habilidades essenciais que 
devem ser desenvolvidas pe-
los estudantes durante a pas-
sagem pela Educação Básica.
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Notícias falsas atrapalham buscas, 
alerta Corpo de Bombeiros de Minas
DA REDAÇÃO - Em entrevista 
coletiva sobre a atualiza-
ção das buscas e atividades 
em Brumadinho, o Corpo 
de Bombeiros de Minas Ge-
rais alertou para os proble-
mas decorrentes da disse-
minação de notícias falsas, 
conhecidas também como 
fake news, sobre a tragédia 
e a atuação das autoridades 
na região. Mensagens vêm 
sendo divulgadas em redes 
sociais apontando um con-
junto de fatos e problemas 
que não condizem com a 
realidade, segundo o porta-
-voz da corporação, tenente 
Pedro Aihara.

“O serviço das forças de 
segurança tem sido bastante 
prejudicado com fake news, 
notícias falsas.

Toda a veiculação desse 
tipo de notícia, quando é fal-
sa, ela prejudica, e muito, e 

Guarulhos pode receber obra do Ferroanel 
LUCY TAMBORINO - Com a assina-
tura do protocolo de intenções 
entre os governos do Estado 
de São Paulo e o Federal para 
construção do trecho Norte Fer-
roanel, a cidade de Guarulhos 
pode estar entre os municípios 
que vão receber o empreendi-
mento. A viabilidade da obra 
se dará com investimentos do 
governo federal, cujos recursos 
serão da outorga de concessão 
ferroviária da MRS Logística.

O Ferroanel será usado 
para transporte de passagei-
ros, de modo segregado ao 
transporte de cargas. Mais de 
três milhões de pessoas são 
esperadas neste trecho que de-
verá fi car pronto em 48 meses 
a partir do início das obras.

É previsto a construção de 
53 quilômetros, desde o bair-
ro de Perus, na zona Norte da 
capital, a Itaquaquecetuba. O 
investimento será de R$ 3,5 
bilhões. Estima-se que sejam 
transportadas 67 milhões de 
toneladas de produtos por 

atrasa o importante trabalho 
que a gente está fazendo em 
relação à recuperação desses 
corpos”, destacou o porta-voz 
em entrevistas a jornalistas.

O tenente do CBMG citou 
como exemplo conteúdos 
indicando a existência de 
sobreviventes que estariam 
em algum lugar da região. 
Quando são acionados por 

questionamentos ou pistas 
desse tipo, continuou, os 
bombeiros têm de ir atrás e 
conferir se no determinado 
local sugerido haveria ou 
não alguma pessoa que resis-
tiu à tragédia.

Outro caso foi a divulgação 
de notícias segundos as quais 
os militares nas buscas esta-
riam “intoxicados com a lama”.

 

 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

O Presidente do Sindicato dos Feirantes do Município de Guarulhos, no 

uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 

Associados deste Sindicato em gozo de seus direitos sindicais  para 

participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  a ser 

realizada no dia 5 de março de 2018, às 18h,  na Rua Caraguatatuba, 
121, Vila Rachid,  Guarulhos , em primeira convocação com a presença 

da maioria dos associados ou uma hora após, em segunda convoca ção, 

com qualquer número de associados presentes, para deliberarem sobre 

a seguinte ORDEM DO DIA:  

1 –  Alterações no Regulamento Eleitoral referentes ao Artigo 3º, § 6º 
e Artigo 6º, § 2º, Inciso IV.  

2 – Proposta de alteração do  Decreto Municipal n° 18.603/1994 que 
estabelece os padrões de materiais utilizados na cobertura e saia  das barracas. 

3 – Outros assuntos.  

  

  Guarulhos, 22 de fevereiro de 2018 

 

 

 

      VALDIR KUNIYOSHI - Presidente  

CNPJ 63898035/0001-00

Sindicato dos Feirantes do Munícipio 
de Guarulhos

Rerratificação do edital publicado às fls. 06, na Folha Metropolitana, 
o jornal de Guarulhos, do dia 02 de agosto de 2018

EDITAL DE REGISTRO DE CHAPAS
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÕES TRIÊNIO 2018/2021

O Presidente da Comissão Eleitoral nomeada pela Diretoria Executiva do Sindicato dos Feirantes do 
Município de Guarulhos, no uso das atribuições que lhe confere o Parágrafo Único do art. 8º, do Regi-
mento Eleitoral, torna público para o conhecimento de todos os Associados do Sindicato dos Feirantes 
do Município de Guarulhos, o registro das chapas discriminadas abaixo, concorrentes aos cargos  DA 
MESA DIRETORA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES, DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CON-
SELHO FISCAL E DELEGAÇÃO FEDERATIVA, para exercício do mandato no triênio de 2018 a 2021, 
nas eleições a ser realizada no dia 27 de agosto de 2018, das 07horas às 18hora, na sede do 
sindicato localizada à Rua Caraguatatuba, 121, Vila Rachid, Guarulhos. Com a presente publicação 
dá-se início a abertura do prazo para impugnação de chapa que será de 48hs (quarenta e oito 
horas), contadas da publicação desse aviso resumido de Edital, no período de 03 a 06 de agosto 
de 2018, nos termos do art. 11, do Regimento Eleitoral. Chapa 1: Mesa Diretora do Conselho de 
Representantes –  Presidente: Valmir Sousa Pereira Filho – Secretário: Agnaldo Medeiros Figueiredo 
– 1º Suplente: Gerson Amaral Santos – 2º Suplente: Claudia Sueki  Nobaro Shimabukuro. Diretoria 
Executiva – Presidente: Luciano Carlos Garcia – Secretário: Elias Coelho de Figueiredo – Tesoureiro: 
Fabio Rodrigues Bigão – 1º Suplente: Aguinaldo Jose de Santana – 2º Suplente: Emerson da Costa 
Silva – 3º Suplente: Nilton Marcos Ibelli. Conselho Fiscal – Efetivos: Abel Rodrigues da Silva – Moacir 
Daizen –  Raul Rodrigues da Silva.  Suplentes: Marilda Barbosa Borges – Romildo Ferreira Nascimento 
– Carlos Jose de Oliveira. E da Chapa 2: Mesa Diretora do Conselho de Representantes – Presidente: 
Liu Kuo Chiang – Secretário: Marcio Elias da Silva – 1º Suplente: Marlene Prudenciano de Souza – 2º 
Suplente: Felipe Miyasato. Diretoria Executiva – Presidente: Hélio Massaaki Teruia – Secretário: Paulo 
Rodrigues Barreto – Tesoureiro:  Diogo Kanashiro – 1º Suplente: Carlos Kensaku Mayeda – 2º Suplente: 
Edson Yuiti Uehara – 3º Suplente: Paulo Takashi Kanashiro. Conselho Fiscal – Efetivos: Valdir Kuniyoshi 
– Rosângela Rodrigues Marques – Pedro Isamu Higa. Suplentes: Jordão Fiorani – Antonio Matias da 
Silva Junior –  Carlos Eduardo Machado. A Secretaria funcionará nos dias úteis em horário das 08horas 
às 17horas e está apta a recepcionar os respectivos protocolos.

Guarulhos, 30 de janeiro de 2018
Mario Minoru Ogimi – Presidente Comissão Eleitoral

 

 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

O Presidente do Sindicato dos Feirantes do Município de Guarulhos, no 

uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 

Associados deste Sindicato em gozo de seus direitos sindicais  para 

participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  a ser 

realizada no dia 5 de março de 2018, às 18h,  na Rua Caraguatatuba, 
121, Vila Rachid,  Guarulhos , em primeira convocação com a presença 

da maioria dos associados ou uma hora após, em segunda convoca ção, 

com qualquer número de associados presentes, para deliberarem sobre 

a seguinte ORDEM DO DIA:  

1 –  Alterações no Regulamento Eleitoral referentes ao Artigo 3º, § 6º 
e Artigo 6º, § 2º, Inciso IV.  

2 – Proposta de alteração do  Decreto Municipal n° 18.603/1994 que 
estabelece os padrões de materiais utilizados na cobertura e saia  das barracas. 

3 – Outros assuntos.  

  

  Guarulhos, 22 de fevereiro de 2018 

 

 

 

      VALDIR KUNIYOSHI - Presidente  

CNPJ 63898035/0001-00

Sindicato dos Feirantes do Munícipio 
de Guarulhos

Rerratificação do edital publicado às fls. 06, na Folha Metropolitana, 
o jornal de Guarulhos, do dia 12 de setembro de 2018

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES 

O Presidente da Comissão Eleitoral, em cumprimento ao determinado no art. 16, do Re-
gulamento Eleitoral, torna público o resultado das eleições realizadas no dia 27 de agosto 
de 2018, na sede desta entidade localizada à Rua Caraguatatuba, 121, Vila Rachid, Gua-
rulhos. Chapa 1: 46 votos; Chapa 2: 68 votos. Foram eleitos: Mesa Diretora do Conselho 
de Representantes – Presidente: Liu Kuo Chiang – Secretário: Marcio Elias da Silva 
– 1º Suplente: Marlene Prudenciano de Souza – 2º Suplente: Felipe Miyasato. Diretoria 
Executiva  –  Presidente: Hélio Massaaki Teruia – Secretário: Paulo Rodrigues Barreto 
– Tesoureiro:  Diogo Kanashiro – 1º Suplente: Carlos Kensaku Mayeda – 2º Suplente: 
Edson Yiuti Uehara – 3º Suplente: Paulo Takashi Kanashiro. Conselho Fiscal – Efetivos: 
Valdir Kuniyoshi – Rosângela Rodrigues Marques – Pedro Isamu Higa. Suplentes: Jordão 
Fiorani– Antonio Matias da Silva Junior –  Carlos Eduardo Machado. Foram referendados 
pela Assembléia Geral Extraordinária os seguintes conselheiros representantes: Legu-
mes: NeusaTanaka – Edcarlos Suzuki; Verdura: não houve inscritos: Banana: Adeilton 
Alves dos Santos – Celso Ricardo Bigão: Frutas: Josenilson Meira; ABC: Maria Valdirene 
Silva Nascimento; Condimentos: Quitéria Maria Luiz da Silva; Limão: Maria da Solidade 
Rosa de Souza; Caldo de Cana: João Batista dos Santos; Pastel: Pascoal Yshiyama; 
Derivados do Milho: Glauton Fernandes.

Guarulhos, 30 de janeiro de 2019

Mario Minoru Ogimi – Presidente da Comissão Eleitoral

ano, substituindo mais de 2,8 
mil caminhões nas estradas. 
“Depois de 45 anos de deba-
tes, o Ferroanel, em São Paulo, 
com o apoio do Governo Fede-
ral vai se materializar”, ressal-
tou o governador João Doria. 

Em até 45 dias, o governo 
federal abrirá consulta pú-
blica a respeito do aditivo da 
concessão de ferrovia federal 
à MRS Logística por mais 30 
anos. Esse aditivo, que deve 
ser assinado ainda este ano, 
garantirá outorga à União, 
que destinará exclusivamente 
ao transporte férreo. 

“Esse protocolo representa 
a aliança do governo federal 
com o governo do estado em 
menos de 30 dias. É o aprovei-
tamento de uma grande opor-
tunidade que é a prorrogação 
antecipada dos contratos de 
concessão de ferrovias para a 
viabilização de investimentos 
importantes”, comentou o Mi-
nistro da Infraestrutura, Tarcí-
sio Freitas.
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FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

‘Escola + Bonita’ vai revitalizar mais de duas mil 
escolas estaduais com trabalho de presos
DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria lançou ontem o 
projeto Escola + Bonita. A 
parceria entre as secretarias 
da Educação, Administração 
Penitenciária e de Desenvol-
vimento Econômico prevê a 
revitalização de 2,1 mil esco-
las estaduais de São Paulo até 
2020, com o trabalho de pre-
sos em regime semiaberto.

“A pintura será feita em 
horários que não interrom-
pam a utilização da escola e 
com todos os cuidados devi-
dos, com tintas que não têm 
cheiro, para permitir que 
no dia seguinte professo-
res, gestores, funcionários e 
alunos também possam fre-
quentar”, afirmou Doria.

Por meio do programa 
Via Rápida Expresso, serão 
pintadas 500 escolas. Neste 
projeto, os reeducandos par-

ticipantes serão capacitados 
e pintarão escolas durante 
este curso profissionalizante.

Outras 1,6 mil serão re-
cuperadas graças ao traba-
lho de presos contratados 
por meio da Fundação “Prof. 
Dr. Manoel Pedro Pimentel” 
- Funap, totalizando 2,1 mil 
escolas. Muitos destes ree-
ducandos possuem capaci-
tação em pintura, hidráulica 
e elétrica. Os que não tive-
rem serão qualificados pelo 
Centro Paula Souza. Todas 
as outras escolas que apre-
sentarem a necessidade de 
reparos serão atendidas pela 
Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo.

“Uma medida justa, hu-
manitária, qualificante e po-
sitiva. Os detentos vão ajudar 
melhorando a qualidade das 
escolas. Escolas bem manti-

das e bem pintadas melho-
ram o rendimento dos alu-
nos”, disse o governador.

Graças a uma parceria 
entre as secretarias da Ad-
ministração Penitenciária, 
da Educação e de Desenvol-
vimento Econômico, presos 
do regime semiaberto estão 
sendo capacitados como pin-
tores. Os cursos possuem 
dois módulos, divididos em 
25/horas de aulas teóricas e 
75/horas de práticas.

Além de recuperar pré-
dios públicos e contribuir 
para oferecer melhores con-
dições de ensino, o progra-
ma ainda permite que os 
reeducandos possam sair 
com uma profissão após o 
cumprimento de pena – com 
essa qualificação, eles podem 
trabalhar como pintores pro-
fissionais.
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FOTO: LUCY TAMBORINO

Fortes chuvas de terça-feira derrubaram 40 árvores na cidade
LUCY TAMBORINO - As tempesta-
des que ocorreram na última 
terça-feira foram responsáveis 
pela queda de 40 árvores, uma 
delas resultou na morte de 
Eduardo Gomes da Silva, de 45 
anos. Silva deixa a esposa e um 
casal de fi lhos. Nas redes sociais 
familiares e amigos prestam ho-
menagens a “Du Gomes”, como 
ele era conhecido. A árvore caiu 
sobre o veículo que ele estava 
estacionado na rua Uruaçu, no 
Jardim Pinhal, derrubando fi os 
e um poste de energia. 

As fortes chuvas, com raja-
das que superaram 55km/hora, 
começaram no fi m do dia e em 
alguns pontos chegou a chover 
granizo. A Defesa Civil recebeu 
seis chamadas e, embora, a cida-
de tenha registrado grande acú-
mulo de água no Centro, não 
foram registrados alagamentos. 

Até a segunda-feira (28) 
haviam sido registradas nove 
quedas de árvores.  A cidade 
vem sofrendo com os tem-
porais desde sexta-feira (25), 

Metalúrgicos de Guarulhos recolhem donativos para vítimas das enchentes

quando as chuvas chegaram a 
180 mm.  Neste dia, 25 diferen-
tes bairros da cidade fi caram 
alagados. A Defesa Civil rece-
beu 30 chamados de inunda-
ções em residências, quedas de 
muros e de taludes. Aproxima-
damente 440 famílias foram 
prejudicadas.

Durante as chuvas de on-
tem um posto de combustível 
na rodovia Presidente Dutra, 
próximo ao Internacional Sho-
pping, teve a estrutura levada 
pelos ventos. Até o fechamen-
to desta edição não haviam in-
formações sobre feridos.

Rua Auad Abrahão, 151 - Jd. Paraventi, Guarulhos - SP

Retiramos e entregamos sem custo adicional
em Guarulhos, Região e Grande São Paulo - SP

Indique e Ganhe Descontos

(11) 94571-8988
www.carlimp.com

(11) 3428-4077

Venha para a 
#Carlimp deixar

 o seu carro limpo
#trazpralavar

Seu tapete, sofá, cadeira,
cortina, persiana já tem

o endereço certo para serem
lavados e higienizados

studiocarlimp

Aceitamos todos os cartões de crédito e débito.
carlimpjsr

Decorações e limpeza pós obra

Limpeza Pré Mudança

VENDA VENDA VENDA
APTO – JD VILA GALVÃO 

– R$ 175.000 (VAGO) -

REF 04

2 - DORMTS, SALA 2 MABS, 

COZ, LAV, 1VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO VILA MILTON –

R$ 205.000 (VAGO) – 

REF 04 - 2 - DORMTS, 

SALA 2 AMBS, COZ, LAV, 1 

VAGA, COM ELEVADOR

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL II – 
R$ 270.000 (VAGA) –

REF 12
2 – DORMTS, SALA 2 

MABS, COZ, CORREDOR LA-
TERAL, 2 VAGAS, EDICULA

A/C – FINAN/FGTS

APTO – TRAV TIMOTEO 

(PICANÇO) –R$ 155.000

1 DORMTS, SALA, COZ, 1 

VAGA, E QUINTAL 

A/C – FINANC/FGTS

CASA – CONTINENTAL III

1 DORMT, SALA, COZ, 

R$ 600.00

APTO – AV. SALGADO FILHO 
2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA
R$ 1.000 INCLUSO – IPTU / 

COND

APTO – PROX SONDA – 

VILA RIO – R$ 180.000 

– REF - 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COND BAIXO

A/C – FINAC/FGTS

ESTAMOS 
COMPRANDO 

APARTAMENTO OU 
CASA NA REGIÃO 
DE GUARULHOS, 

MESMO FINANCIADO, 
PAGAMOS ÓTIMO 

PREÇO, LIGUE E TIRE 
SUAS DÚVIDAS.

APTO – GOPOUVA – 

R$ 165.000 – REF 04

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINAC/FGTS

APTO – TRAV TIMOTEO – 
(VILA PROGRESSO) –
 R$ 210.000 (VAGO) –

REF 02 - 2 DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 1 VAGA, ELE-
VADOR, PORT 24 HORAS

AREA DE LAZE.
A/C – FINAC/FGTS

KIT NET – JD SANTA MENA 

– R$ 120.000 (VAGA) – 

REF - 02

OTIMA LOCALIZAÇÃO

A/C – FINANC/FGTS

APTO – COCAIA  FATTO 

FARIA LIMA – R$ 215.000 
– REF 02

2 DOMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 1 VAGA. ELEVADOR, 

PORT 24 HORAS 
AREA DE LAZER CPMPLETA.

A/C – FINAC/FGTS

COMPRA

LOCAÇÃO

DA REDAÇÃO  - O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região iniciou uma campanha de arrecadação de donativos, para ajudar 
os atingidos pelas enchentes na cidade. Desde a última terça-feira (29), um ponto de arrecadação está recebendo doações na sede 
(rua Harry Simonsen, 202, Centro).

O vice-presidente do Sindicato, Josinaldo José de Barros (Cabeça), lembra que as vítimas das fortes chuvas precisam de roupas, 
alimentos, água, colchões, itens de higiene e limpeza. “Neste momento, temos que nos unir e contribuir com essas famílias. Nosso 
Sindicato sempre priorizou as questões sociais. Esse também é nosso papel”, disse. “A solidariedade é marca do sindicalismo-cidadão 
que praticamos. Vamos unir a categoria em uma corrente de ajuda”, afi rmou o presidente José Pereira dos Santos.

A campanha ocorre em parceria com a prefeitura, que receberá os donativos para distribuição aos necessitados.
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Duração 88min Dub. 2D

Horários - 16h15 / 18h30 / 20h45

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 31 a 6 fevereiro de 2019)

SUPER BOWLUMA NOVA CHANCE

Horários - 20h / 22h30
Dub. Leg. 2D 114min

Horários - 21h (somente domingo)
Dub. 2D 175min

MINHA VIDA EM MARTE

Horários - 14h40 / 17h20 / 19h40 / 22h
Nac. 2D  102min

 

Horários - 14h10 / 17h10
Dub. 2D 116min

COMO TREINAR SEU DRAGÃO 3 

Horários - 13h45 (somente sábado e domingo) 
/ 14h30 / 16h30 / 17h / 18h45 / 19h / 19h30

Dub. 2D/3D/4DX/XE 104min
CREED 2

Horários - 16h15 / 21h30 / 22h15
Dub. Leg. 2D/MacroXE 129min

VIDRO

Horários - 14h30 / 17h30 / 20h30 / 21h15
Dub.Leg. 2D/4DX 129min

AQUAMAN

Horários - 20h30
Dub. 3D 143min

WI-FI RALPH

Horários - 13h30 (somente sábado e domingo) 
/ 15h30 / 18h

Dub. 2D/3D 113min
GREEN BOOK – O GUIA

Horários - 19h15 / 22h15
Leg. 2D 130min

EU SOU MAIS EU

Horários - 13h30 (somente sábado e domingo) 
/ 15h45

Nac. 2D 98min
DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 2 

Horários - 14h
Nac. 2D 93min

ESTREIAESTREIA

Confi ra a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
A SEREIA - 
LAGO DOS MORTOS 
Uma sereia malvada se apaixona por Roman, noivo 
de Marina, e tenta mantê-lo longe dela em seu Rei-
no submerso. Marina terá apenas uma semana para 
superar o medo do oceano, lutar com monstros e 
se manter viva e na forma humana.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

O MENINO QUE 
QUERIA SER REI

VICE

Duração 120min Duração 133min Dub. Leg.
2D/4DX 2D
Horários - 13h15 (somente sábado e domin-
go) / 16h / 18h15 / 21h (exceto domingo)

Horários - 15h / 18h15 / 21h15

www.fmetropolitana.com.br

HOMEM-ARANHA 
NO ARANHA VERSO
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Antigo
território
português
na Índia

Narrativa
de origem

nórdica

Dança po-
pular no
séc. XIX
(bras.)

Problema
comum de

atletas
exaustos

Tipo de
chapéu

usado por
Guevara

Instância
soberana,
na demo-

cracia

(?) pois:
assim
sendo

Rodovia
(abrev.)

Conjuntos 
de prédios
populares

(pop.)

Registro
escrito de
reuniões

Dois
peixes

ricos em
ômega-3

Órgão de 
classe dos
jornalis-

tas (sigla)
Diferem dos

machos
pela falta
de juba

Cada
trabalho
de um

detetive

Obrigação pecuniária do
fiel para com a igreja

O substantivo como
"enxame"

Gamar
Jet (?):
fadiga 

em voos
Oscar Schmidt, 

lenda do basquete
Ilha aus-
traliana

Benefício 
recebido por filhas de

militares

Glacial

Indivíduo
que fala
vários

idiomas

Línguas (?):
marcas

de praias
poluídas

Veneno,
em inglês
Função de

bibelôs

Pousada,
em inglês

E, em
inglês

Material
de cercas
O deus Fe-
bo (Mit.)

Haste do
picolé

Censura
jocosa

(?) Benny,
cantor 

Relação
amorosa

Cidade
japonesa
Árvore or-
namental

Condição
da madei-
ra não a-
parelhada

Multidão
(pop.)

Carta do
baralho

Editor
(abrev.)

Veículo do
BRT (Rio)

CVP
POLIGLOTA

GELADOSAGA

NEGRASSM
STAARAME

CÃIBRAINN
POVOPALITO

POISONAD
ONALDOE

ORNATOROD
MAIRKANI

POMBAISIZ
RORPABI
TRUTAEATUM

LEOASCASO

3/and — inn — lag — ril. 4/kani. 6/poison — vidrar. 7/pombais. 8/tasmânia. 10/truta e atum.

CLAREAMENTO
LAMINADOS DE CERÂMICA
REABILITAÇÃO  ORAL 
IMPLANTES 
CARGA IMEDIATA EM 5 HORAS

NOSSOS SERVIÇOS:

  
   
   

www.DIFFERENZAODONTOLOGIA.com.br

ENDEREÇO:
RUA  VOLUNTÁRIOS  DA PÁTRIA, 654 
SALA 115/116 - SANTANA /SP
(11) 2089-1614

ENDEREÇO:
RUA RAMOS DE AZEVEDO, 159 
3ºANDAR  SALA 301- GUARULHOS/SP
(11) 2461-2234
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

TOURO: Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais 
proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão 
sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de pessoas idosas.

GÊMEOS: Momento que poderá solicitar a colaboração de amigos e 
parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito 
bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

CÂNCER: Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno 
amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito artístico e científico. 
Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.

LEÃO: Um aspecto astral poderoso está contribuindo para uma 
ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

VIRGEM: Momento astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas 
compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho. Mas, mediante 
uma atitude positiva e otimista, as coisas darão certo.

LIBRA: Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.

ESCORPIÃO: Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas 
e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto dos 
astros em seu horóscopo. Cuide da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
ocultos. Sorte no amor. Apegue-se às pessoas que estão ao seu redor.

CAPRICÓRNIO: O dia será variável para você, pois haverá boas e 
negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
usar de inteligência e perícia, principalmente ao tratar de negócios.

AQUÁRIO: Você deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em 
estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

HOrÓscOpO omaR caRdoso Filho    |   www.omarcardoso.com.br

Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

Respeito – Filme retrata uma sociedade onde os brancos têm boa vida

Havia dois filmes estrela-
dos por Matt Damon na se-
leção do Festival de Veneza 
deste ano, ambos dirigidos 
por amigos do ator. Down-
sizing, de Alexander Payne, 
e Suburbicon, de George 
Clooney. Nenhum dos dois é 
100%, mas apresentam cer-
tas qualidades.

 Em Downsizing, Damon 
faz um homem insatisfeito 
com sua vida. Ele ouve falar 
de um experimento de mi-
niaturização de pessoas que 
está sendo feito por cientistas 
nórdicos. Reduzidas a propor-
ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

O conceito de Downsi-
zing é um condomínio fecha-
do, para pessoas especiais 
(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
çado ontem, passa-se na Su-
burbia, uma versão idealiza-
da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

Quem chega a esse pa-
raíso branco, um enclave, é 
uma família de negros. Tal-
vez o subtítulo correto fosse 
Estranhos no Paraíso, pois 
é o que são. Julianne Moo-
re até estimula o sobrinho 
a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

TOURO: Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais 
proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão 
sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de pessoas idosas.

GÊMEOS: Momento que poderá solicitar a colaboração de amigos e 
parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito 
bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

CÂNCER: Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno 
amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito artístico e científico. 
Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.

LEÃO: Um aspecto astral poderoso está contribuindo para uma 
ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

VIRGEM: Momento astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas 
compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho. Mas, mediante 
uma atitude positiva e otimista, as coisas darão certo.

LIBRA: Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.

ESCORPIÃO: Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas 
e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto dos 
astros em seu horóscopo. Cuide da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
ocultos. Sorte no amor. Apegue-se às pessoas que estão ao seu redor.

CAPRICÓRNIO: O dia será variável para você, pois haverá boas e 
negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
usar de inteligência e perícia, principalmente ao tratar de negócios.

AQUÁRIO: Você deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em 
estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

O conceito de Downsi-
zing é um condomínio fecha-
do, para pessoas especiais 
(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
çado ontem, passa-se na Su-
burbia, uma versão idealiza-
da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

Quem chega a esse pa-
raíso branco, um enclave, é 
uma família de negros. Tal-
vez o subtítulo correto fosse 
Estranhos no Paraíso, pois 
é o que são. Julianne Moo-
re até estimula o sobrinho 
a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

TOURO: Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais 
proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão 
sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de pessoas idosas.

GÊMEOS: Momento que poderá solicitar a colaboração de amigos e 
parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito 
bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

CÂNCER: Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno 
amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito artístico e científico. 
Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.

LEÃO: Um aspecto astral poderoso está contribuindo para uma 
ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

VIRGEM: Momento astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas 
compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho. Mas, mediante 
uma atitude positiva e otimista, as coisas darão certo.

LIBRA: Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.

ESCORPIÃO: Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas 
e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto dos 
astros em seu horóscopo. Cuide da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
ocultos. Sorte no amor. Apegue-se às pessoas que estão ao seu redor.

CAPRICÓRNIO: O dia será variável para você, pois haverá boas e 
negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
usar de inteligência e perícia, principalmente ao tratar de negócios.

AQUÁRIO: Você deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em 
estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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e Suburbicon, de George 
Clooney. Nenhum dos dois é 
100%, mas apresentam cer-
tas qualidades.

 Em Downsizing, Damon 
faz um homem insatisfeito 
com sua vida. Ele ouve falar 
de um experimento de mi-
niaturização de pessoas que 
está sendo feito por cientistas 
nórdicos. Reduzidas a propor-
ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

O conceito de Downsi-
zing é um condomínio fecha-
do, para pessoas especiais 
(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
çado ontem, passa-se na Su-
burbia, uma versão idealiza-
da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

Quem chega a esse pa-
raíso branco, um enclave, é 
uma família de negros. Tal-
vez o subtítulo correto fosse 
Estranhos no Paraíso, pois 
é o que são. Julianne Moo-
re até estimula o sobrinho 
a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)

variedades
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palavras cruzadas diretas
www.coquetel.com.br                                                    Revistas coquetel 2017

ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

TOURO: Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais 
proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão 
sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de pessoas idosas.

GÊMEOS: Momento que poderá solicitar a colaboração de amigos e 
parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito 
bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

CÂNCER: Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno 
amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito artístico e científico. 
Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.

LEÃO: Um aspecto astral poderoso está contribuindo para uma 
ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

VIRGEM: Momento astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas 
compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho. Mas, mediante 
uma atitude positiva e otimista, as coisas darão certo.

LIBRA: Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.

ESCORPIÃO: Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas 
e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto dos 
astros em seu horóscopo. Cuide da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
ocultos. Sorte no amor. Apegue-se às pessoas que estão ao seu redor.

CAPRICÓRNIO: O dia será variável para você, pois haverá boas e 
negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
usar de inteligência e perícia, principalmente ao tratar de negócios.

AQUÁRIO: Você deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em 
estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

Respeito – Filme retrata uma sociedade onde os brancos têm boa vida

Havia dois filmes estrela-
dos por Matt Damon na se-
leção do Festival de Veneza 
deste ano, ambos dirigidos 
por amigos do ator. Down-
sizing, de Alexander Payne, 
e Suburbicon, de George 
Clooney. Nenhum dos dois é 
100%, mas apresentam cer-
tas qualidades.

 Em Downsizing, Damon 
faz um homem insatisfeito 
com sua vida. Ele ouve falar 
de um experimento de mi-
niaturização de pessoas que 
está sendo feito por cientistas 
nórdicos. Reduzidas a propor-
ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

O conceito de Downsi-
zing é um condomínio fecha-
do, para pessoas especiais 
(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
çado ontem, passa-se na Su-
burbia, uma versão idealiza-
da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

Quem chega a esse pa-
raíso branco, um enclave, é 
uma família de negros. Tal-
vez o subtítulo correto fosse 
Estranhos no Paraíso, pois 
é o que são. Julianne Moo-
re até estimula o sobrinho 
a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)

ÁRIES: Por mais que venha sentir calafrios por situações 
inesperadas conseguirá avaliar as situações calmamente. 
Quando requisitado não titubeie, aja com coragem.

TOURO: Sua tendência para dar atenção para as coisas 
materiais não será algo muito bom, afaste-se dessa ideia. 
Precisa reanimar em você as emoções mais apuradas. 

GÊMEOS: Caso você não venha explorar a dinâmica na 
hora de expor as suas ideias, terá problema para alcançar 
os teus objetivos. 

CÂNCER: Deixe dentro de casa a sua marca, evite trans-
parecer desinteresse nesse campo da sua vida. Poderão 
reparar uma conduta diferenciada da esperada. 

LEÃO: As novidades virão para você como a fonte de luz 
para a solução dos problemas emocionais. Um aquariano 
tocará o seu coração no ponto mais sensível.

VIRGEM: Com as suas manias transparecendo de forma 
mais agressiva, os que te rodeiam fi carão com um alto 
nível de stress. 

LIBRA: Sem motivação exatamente material encontrará 
respostas mais apuradas dentro de você. Essa sua busca 
passará por um caminho de fortes provações.

ESCORPIÃO: Este signo fi lho do elemento Fogo, irá 
alimentar uma chama da paixão por membro de Câncer, 
que pode confundir-se com um laço forte de amizade. 

SAGITÁRIO: A melhor sugestão é você repensar todas as 
possibilidades para encarar os problemas no seu dia. Não 
é preciso preocupar em demasia.

CAPRICÓRNIO: É preciso cindir os elementos que você 
precisa volver entre o trabalho e a sua relação familiar. Vai 
melhorar bastante a sua vida neste importante momento. 

AQUÁRIO: Não precisará das pessoas que você achava 
serem as suas guias agora, mas sim da sua força e capaci-
dade interior no momento. 

PEIXES: Sua vida encontrará um destino mais generoso 
com a sua bruta personalidade. A sapiência que o envolve 
estará profundamente ativado.
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DA REDAÇÃO - A Turma da 
Mônica “invadiu” o Sítio do 
Picapau Amarelo e os per-
sonagens se misturaram em 
um novo livro infantil lança-
do na última terça-feira (29). 
“Narizinho Arrebitado” che-
ga às livrarias com história 
de Monteiro Lobato e ilustra-
ções de Mauricio de Sousa.

Este ano, a obra de Lo-
bato entrou em domínio 
público, e a nova produção 
traz ao público as primei-
ras peripécias de Narizi-
nho, neta de Dona Benta e 
prima de Pedrinho.

Na história, Monteiro 
Lobato apresenta o univer-
so lúdico do Sítio do Pica-
pau Amarelo, onde a avó 
da menina mora. Na nova 
versão, ela terá os traços de 
Magali e a tagarela boneca 
de pano Emília será vivida 
por Mônica.

Com uma aventura atrás 
da outra, a turma de Narizi-
nho ainda inclui o Doutor Ca-
ramujo, Tia Anastácia - que 
sempre a chama para voltar 
para casa -, a famosa barata 
Dona Carochinha, o Maestro 

Tangará, o sapo Major Agar-
ra, o Fura-Bolos e a renoma-
da costureira francesa Dona 
Aranha. No entanto, o maior 

desafi o de todos estava por 
vir: salvar sua boneca e me-
lhor amiga Emília, que ainda 
nem fala, de fi car cega.

Narizinho, do Sítio, ganha ilustrações 
de Mauricio de Sousa em novo livro

FOTO: DIVULGAÇÃO/INSTAGRAM
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SERVIÇOS

PUBLICIDADE LEGAL

NEGÓCIOS

Oportunidade

Dinheiro

Relax

Autos

COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

ACESSE O SITE
Karina  18 anos, local climatizado 
tel. 2382 2002 / 94474-1019

Aluguel de Máquina

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA
VEÍCULOS

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

RETROESCAVADEIRA
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac. Fs.: 2486-8586/ 
97138-8449/ 97495-2574

APTO. MACEDO
Cond. Vista Bela c/ 2 dor-
ms., com lazer completo. 
R$ 1.000,00. F.: 99843-
2906/ 99965-5769.
SALA COMERCIAL
Ótima, reformada. Em 
frente a Faculdade de 
Medicina. R$ 630, dir. c/ 
propr. 99901-6804

VENDEDOR (A)
( 1 ) para  cada região  
Guarulhos e Sanatana . 
Preferência se tiver veículo   
Ajuda de custo + comissão  
, enviar CV p/ joao.agut@
ipschool.com.br
ADMITE-SE
Pedreiro, ½ Ofi cial, 
Ajudante, Pintor e Telha-
dista. 99476-8453 Horário 
Comercial.
FRENTISTA
c/ ou s/ exp. encaminhar 
CV á rua Sebastião dos 
Santos nº 25 Parque 
Continental 01, Guarulhos, 
posto ALE”
VENDEDOR INTERNO
Fem ou Masc, Vendas 
por telefone e PROSPEC-
ÇÃO de clientes. Exp. 
em vendas por telefone 
Emp. no ramo de material 
de limpeza. Enviar CV 
email - comprasjfguaru@
gmail.com
PRECISA-SE
Kombi acima do ano 2009, 
c/ANTT, placa vermelha, 
MEI p/ trabalhar em Guaru-
lhos/Grande São Paulo.
Interessados entrar em 
contato: (11)5660-8573

TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 8 
de dezembro. peq. entr. 
e mensais de R$ 720,00 
Últimas unid. não percam. 
F:4969-4226/ 4969-0884 
www.cooperterrahabitacio-
nal.com.br
CHÁCARA IGARATÁ
Stº Isabel c/ou s/ casa  A 
partir de R$ 4.500,00 de 
entrada e prestações a 
partir de R$ 285,00 por mês  
Telefones: (11) 4328-5097 / 
96717-5097 / 96084-0905
CASA TABOÃO GRU.
Terreno 6x25 c/ 3 casas e 
c/gar p/ 2 autos. 280 Mil. F.: 
2469-3605/ 97423-5226.

TORO VOLCANO 2018/2019
2.0 turbo, Vermelho Tribal   
Único dono - 19.500 km   
Primeira revisão na conces-
sionária será c/20.000km   
Valor - 114 Mil . F.: (11) 
99981- 9494

LIBERO FGTS
Libero nome no SPC., 
Serasa, protesto e chq. 
devolvido. divida c/ fi nanc. 
4211-1400

CASA PRIVÊ
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685

11 4210-1371

FALE COM
NOSSA REDAÇÃO

EDITAL
A empresa AUTO POSTO FERRARI LTDA, localizada 
à Av. Otávio Braga de Mesquita, 3723, Jardim 
Nova Taboão, CEP 07140-230, Guarulhos, inscrita 
sob CNPJ nº 49.093.156/0001-53, declara para fins 
de conhecimento de terceiros, e, em cumprimento 
ao que se dispõe a legislação estadual, que se 
encontra extraviado o equipamento de Emissor de 
Cupom Fiscal – ECF, atribuído pelo estabelecimen-
to como nº 01, marca BEMATECH, nº fabricação 
9811128371708, e também os documentos a ele 
relacionados, tais como, Leitura X, Redução Z e 
leitura de Memória Fiscal. 

ALICE NAMORADINHA
Acompanhante e Massagis-
ta F.: 97984-3199

KEIKO JAPONESA 20A
Linda, legítima e ativa/
passiva.f:96613-0558 foto 
no Whats

VENDA DE TERRENO
Terreno de 2.200 m² ao lado 
do Galpão R$ 600 mil aceita 
parte permuta F.:99621-0426
/ 95586-7732 

GALPÃO COMERCIAL
Guarulhos, 418Mts² de área 
construída. R$ 1.200.000 F: 
96892-4724
SOBRADO  STA  MENA
Junto Av. Suplicy, 3 dorms., 
1 opcional + deps., 2 wcs., 
gar p/ 2 autos Doc. oK. 
370 Mil . Est. Prop. F.: 
2382-8300.
BOSQUE MAIA TERRENO !
10 x 25, Doc Ok 480 Mil , 
Est. Proposta/Imóvel - valor 
. F.: 2382-8300
APTO. AV. MARTINS JRº
2 Dorms. + deps, aquece-
dor, wc, sac, elevs. Cond. 
Baixo  lazer completo, 198 
Mil  Doc. Ok  F.: 2382-8300
TERRENO 5 X 25
Bairro Recreio São Jorge  
R$ 60. Mil  á Combinar  
F.: : (11) 2088-0489 - (11) 
9-9714-7107

MOÇAS MAIORES
Admite-se para Trabalhar 
em Privê região Guarulhos . 
F.: 96655-6443 wastsp

JD. BELA VISTA
Atrás da Pça. Jusce-
lino K de Oliveira, 1 
dorm.,sl,coz.,wc.,lav., s/ 
gar  casal s/ fi lhos s/animal. 
98443-5925
SALAS COMERCIAIS
p/ profi ssionais  da saúde 
, próx. Guarupass, dir. c/ 
prop. F.: 99954-3415

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

DA REDAÇÃO - Durante o ano 
passado, as 19 unidades Ponto 
de Entrega Voluntária (PEV) 
da prefeitura receberam um 
total de 47.625 toneladas de 
materiais sem utilidade para as 
pessoas, como entulho, terra, 
restos de gesso e madeira, po-
das de árvores e móveis velhos. 
Ao montante somam-se ainda 
33.400 pneus. O balanço foi di-
vulgado pelo Departamento de 
Limpeza Urbana (Delurb) da 
Secretaria de Serviços Públi-
cos, nesta terça-feira (29).

Instalados de forma des-
centralizada para facilitar o 
acesso aos munícipes, os PEVs 
recebem gratuitamente os 
materiais acima citados e tam-
bém vidros, isopor e metais. 
Cada pessoa pode entregar 

PEVs receberam mais de 47 mil 
toneladas de rejeitos em 2018

Pontos de Entrega Voluntária
Guarulhos oferece 19 PEVs que funcionam de 2ª. a 6ª. feira, das 8h15 às 16h, e aos sábados 

das 8h15 às 15h30. Para saber os endereços, basta acessar www.guarulhos.sp.gov.br em Servi-
ços Públicos/ Ponto de Entrega Voluntária - PEV. Mais informações pelo telefone 2468-7206.

até 1 m³ de resíduos por dia, o 
equivalente a 12 carrinhos de 
mão ou a 20 sacos de 50 litros, 
por exemplo.

A colaboração da popula-
ção é fundamental para a ma-
nutenção da limpeza da cida-
de e os números apresentados 
são animadores conforme Ed-
milson Americano, Secretário 
de Serviços Públicos “Os nú-
meros mostram que os PEVs 
já fazem parte do cotidiano de 
parte da população. É sinal de 
amor à cidade e também de 
consciência ambiental não jo-
gar o que não serve mais nas 
ruas, terrenos, rios e córregos. 
Quanto mais pessoas agirem 
desta forma, mais nossa cida-
de será limpa”.

Todo o material que che-

ga aos PEV passa por triagem 
para que seja destinado cor-
retamente. Resíduos da cons-
trução civil, por exemplo, são 
encaminhados à Usina Reci-
cladora da Proguaru onde são 
transformados em agregados 
utilizados em obras de recupe-
ração e manutenção de vias e 
equipamentos públicos. Ma-
deiras e pneus são enviados a 
empresas recicladoras do setor 
e os demais recicláveis à coope-
rativa de reciclagem para gera-
ção de emprego e renda.
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