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Distribuição Gratuita

Em dois anos, Guti reduziu a
dívida da cidade pela metade
Parte significativa da diminuição do débito de R$ 7,4 bilhões herdado da gestão anterior se deve a concessão do Saae à Sabesp
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representando uma queda de R$ 3,2 bilhões; prefeito participou da primeira sessão do Legislativo na tarde de ontem
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Energia furtada em Guarulhos
daria para abastecer Taubaté
Pág. 6
por um mês
Prefeitura apresenta dados técnicos
Governo projeta economia de R$ 1
para implantação do VLT em Guarulhos trilhão com reforma da Previdência
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98.311
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-0,17%
R$ 3,66
Dólar

-0,30%
R$ 4,18
Euro

6,5%

Selic (ano)

R$ 998

Salário Mínimo

Disque-Denúncia

181

Temos metade do mandato para fazer valer a pena,
trabalhar muito e deixar um legado extremamente
positivo na cidade”, Guti, prefeito de Guarulhos
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RETRATO DO LEITOR
COLUNA LIVRE

Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha.
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!
FOTO: BOMBEIROS/MG

HERMANO HENNING

Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

Minha última coluna,
“Vendo e Ouvindo”, foi publicada quando a Folha Metropolitana ainda se chamava Guaru-News. Era um
amontoado de pequenas
notas falando das coisas da
cidade, dando destaque ao
que se passava no mundo da
política. A Prefeitura estava
ainda instalada num prédio
da praça Getúlio Vargas; a
Câmara de Vereadores ficava
na rua D. Pedro II em frente
à Rádio Difusora, logo depois
transferida para um terreno
perdido nos altos do Picanço
com outro nome, Boa Nova.
(A rádio, não a Câmara)
Vendo e Ouvindo provocava muita confusão. Insistia em
chamar o vereador José Ribamar Mattos da Silva simplesmente de Zé da Silva... Justo
dizer que era um dos vereadores mais atuantes da antiga
Arena, partido de sustentação
do governo militar que sofria
oposição do MDB de Waldomiro Pompêo. O vereador Ribamar ficava muito bravo...
Guarulhos tinha na época
pouco mais de duzentos mil
habitantes. Pertencia ainda
ao bispado de Mogi das Cruzes. A primeira faculdade de
direito estava se instalando
num prédio alugado na Ponte
Grande, o colégio das irmãs
de Santa Catarina e a matriz
de Nossa Senhora da Conceição sofria sua grande reforma. Centenária, fora construída de pau a pique, creio que
nos tempos das Bandeiras.
As grossas paredes de barro
socado eram trocadas pelo

concreto numa engenhosa e
cuidadosa operação de engenharia deixando intacta a estrutura da igreja e da torre. As
missas mais concorridas eram
celebradas por um simpático
e caridoso velhinho, o padre
Geraldo Penteado de Queiroz.
Essa era a Guarulhos de
minha época. Que diferença
hoje... Um milhão e quatrocentos mil habitantes! Dizem
até que o número de eleitores
chega perto de um milhão.
Verdade? É bem possível.
A Folha Metropolitana
acompanhou a transformação da cidade durante todo
esse tempo. Quando surgiu
causou espanto. Era diferente
de tudo o que existia até então na imprensa local, marcada por semanários impressos
nas velhas máquinas planas.
Acredite, até o começo dos
anos setenta nem a linotipo
havia chegado aqui. O jornalismo de qualidade veio com
uma equipe de profissionais
pinçados na Folha de São
Paulo. Em sua maioria, mesmo porque um deles, repórter, vinha transferido da redação do Diário Popular. Era o
jovem Carlos Alberto Barbosa, agraciado muitos anos depois com o título de Cidadão
Guarulhense.
Enfim, foi uma longa jornada. E esta Folha nunca deixou
de acompanhar a explosão
de Guarulhos nestas décadas
todas. Um desafio atrás do
outro. Todos eles superados
com muita dignidade.
É isso aí, Guarulhos. Estamos de volta!
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TRAGÉDIA - Bombeiros herois de Minas Gerais trabalham no resgate de vítimas em Brumadinho

ESPALHA
FATOS
SERGIO LESSA

ef@espalhafatos.com.br
www.espalhafatos.com.br

Negativo

que está sem produzir nada desde a metade
do ano passado, só gerando despesas.

Parceria confirmada

Estreia em março, na TV Guarulhos canal 3
da Net, o programa jornalístico Espalha Fatos,
com a apresentação do craque Hermano Henning juntamente com este colunista. Na pauta,
muita informação e os bastidores da política
local. A transmissão será ao vivo, de segunda a
sexta-feira, a partir do meio dia. Imperdível! Nossos agradecimentos ao proprietário da emissora,
Fernando Mauro, pela confiança em nós depositada. Quem não tiver acesso à TV por assinatura
poderá acompanhar o programa via internet.

O vereador Paulo Roberto (PP) negou veementemente nos últimos dias para diversos
colegas da imprensa local, que tenha sido ele o
autor da indicação do nome do novo jornalista
que está à frente desde janeiro deste ano da
Secretaria de Comunicação, Rádio e TV Câmara. Os relatos de seu descontentamento com
Típico de Sucupira
este colunista, que deu a notícia em primeira
Assim que foi anunciada na tarde de onmão na semana passada baseado em fonte
tem a estreia do programa Espalha Fatos na
bastante confiável, não pararam de chegar.
TV Guarulhos, jornalistas e políticos adversários já começaram a tramar uma maneira sórCoisas da política
Durante a primeira sessão do ano realiza- dida de tentar impedir a realização do projeto.
da ontem na Câmara, o vereador Paulo Ro- Chega a impressionar a preocupação dessas
berto (PP) chegou a indagar o presidente da pessoas com o trabalho dos outros. Vale tudo
Casa, Professor Jesus (sem partido), se ele para manter suas posições sem serem incotinha algo a ver com a nomeação do atual modados. Da nossa parte, estamos com a
chefe da TV Câmara, em troca do seu voto consciência tranquila, pois fazemos tudo de
para a presidência do Legislativo nesse biê- acordo com a legislação. Como sempre caminio. Imediatamente Jesus disse que não e que nhamos ao lado da verdade, temos a certeo nome do profissional foi escolhido por ele za que Deus está à frente e nenhum mal nos
próprio devido a sua competência. Para evitar atingirá. Mas de qualquer forma é prudente e
mais diz que diz, publicamos aqui o posicio- saudável dobrar o número de orações diárias,
namento dos dois parlamentares, garantindo- já que a maldade no mundo realmente existe,
-lhes o direito de resposta, afinal de contas o e só não cola graças a proteção divina. Que
mais importante é a volta do canal legislativo Deus nos abençoe e livre de todo o mal!

ANOTE
A Clínica de Pós-graduação em Odontologia da Univeritas/
UNG está selecionando pacientes para o tratamento de
doenças periodontais. São 100 vagas gratuitas para pacientes
não fumantes e não diabéticos. Os interessados precisam ter
doença periodontal, que é caracterizado por sangramento,
inflamação ou retração na gengiva, ou dentes amolecidos.

Na tarde da última quarta-feira (30), aconteceu a
oficina gratuita de pulseiras no CMIL (Centro Municipal
de Incentivo à Leitura) Luis de Camões, no Gopoúva.
Durante a atividade, os participantes montaram suas
próprias pulseiras, estimulando a criatividade, além de
se divertirem.
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Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço.
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.
Almoço Executivo com opções para todos os gostos.
Venha conhecer e se surpreenda.

RUA TAPAJÓS, 56

| RESERVASTHEFIRE.COM.BR

| TEL: 11 24471582 | FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h
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Prefeitura apresenta dados técnicos
para implantação do VLT na cidade
Uma reunião
ontem, no anfiteatro da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), marcou
mais um passo junto à Agência
Francesa de Desenvolvimento (AFD) para a implantação
do VLT (Veículo Leve Sobre
Trilhos) em Guarulhos. A direção de Transportes apresentou ao braço técnico da AFD,
a CODATU (Cooperação para
Mobilidade Urbana no Mundo
em Desenvolvimento), dados
técnicos referentes ao transporte público na cidade de
Guarulhos.
Na oportunidade, o secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e
de Inovação (SCDTEI), Rodrigo Barros, destacou a importância de um projeto de longo
prazo (20 anos) para que toda
infraestrutura na área de transportes públicos possa se consolidar. A intenção é de que ainda
no primeiro trimestre de 2019,
a AFD e os técnicos da Prefeitura apresentem um estudo de
pré-viabilidade do VLT. “Foi
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DA REDAÇÃO -

muito importante montar uma
equipe multidisciplinar de profissionais extremamente qualificados e que tenham vínculo
com um plano de cidade inteligente”, disse Barros.
O coordenador da equipe de técnicos da CODATU,
Ethienne Lhomet, falou da importância do encontro. “É uma
alegria muito grande estar aqui
para desenvolver a mobilidade
urbana de uma cidade tão gigante como Guarulhos”, disse.
Também estiveram presentes à reunião o secretário-

-adjunto da STMU, Márcio
José Pontes, representando
os secretários Paulo Carvalho,
Transportes e Mobilidade Urbana, e Jorge Taiar, Desenvolvimento Urbano.
Um protocolo de cooperação foi firmado no dia 14 de
dezembro pela prefeitura com
a Agência Francesa para a implementação do sistema na
cidade. Na próxima sexta-feira
(08) representantes da AFD
terão um novo encontro para
a discussão do projeto, com a
presença do prefeito Guti.

Ação conjunta da prefeitura acaba com ponto de venda de drogas no Taboão
A prefeitura,
numa ação conjunta envolvendo diferentes secretarias,
removeu barracas e um trailer
irregularmente instalados no
passeio público e que serviam
como ponto de comercialização de drogas, na avenida Martins Júnior, Taboão. A ação foi
motivada por denúncias de
comércios, indústrias e moradores da região.
Ligado à Secretaria de Justiça, o DACOI tem como missão
exercer fiscalização preventiva
para coibir novas ocupações
irregulares em áreas públicas,
áreas de risco, áreas de proteção ambiental (APA), passeios
e vias públicas. O DACOI trabalha em sintonia com outros
setores da Prefeitura, como as
secretarias de Meio Ambiente,
Habitação, Desenvolvimento

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Guarulhos amplia relações
com São José dos Campos
DA REDAÇÃO - O secretário
de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI), Rodrigo Barros, esteve
nesta segunda-feira (04)
em São José dos Campos,
onde representou a Prefeitura de Guarulhos em reunião com o prefeito Felício
Ramuth a respeito de ações
em conjunto e compartilhamento de informações
que venham aprimorar os
serviços da administração
pública.
Durante a visita ao município, que é reconhecido
como um polo tecnológico
do Vale do Paraiba, Barros
e o prefeito Ramuth dialogaram sobre as iniciativas
em curso para oferecer
mais qualidade de vida à
população das cidades, por
meio da tecnologia e inovação. “É muito importante
esse intercâmbio entre as
cidades. Ainda mais quando as iniciativas envolvem
tecnologia, sustentabilidade e o aprimoramento da
estrutura para a população”, disse Rodrigo Barros.
O secretário da SDCETI
conheceu, na oportunidade, os veículos elétricos da

frota da Guarda Civil de
São José dos Campos, o IPPLAN (Instituto de Planejamento), e o Parque tecnológico, onde está a central
integrada de relacionamento que recebe toda a
demanda da população de
São José dos Campos, atendendo 160 mil ligações por
mês. Na sequência, a solicitação é encaminhada para
a secretaria responsável.
“Independentemente de
partido, precisamos praticar a boa política. E por isso
é bom ter o Rodrigo Barros
aqui, que é um homem de
confiança do prefeito Guti”,
afirmou Felício Ramuth.
“Em Guarulhos, estamos vivendo um momento
importante, sob a liderança
do prefeito Guti, que é a
criação de uma Central Integrada de Monitoramento, semelhante à unidade
de São José dos Campo.
Quando falamos em Cidade Inteligente (Smart City),
significa também melhorar
a segurança para o munícipe, a capacidade dele de ter
mobilidade na cidade e, obviamente, aumentar a qualidade de vida”, concluiu
Rodrigo Barros.

Ouvidoria Municipal realizou mais
de 1.400 atendimentos em 2018

Urbano e Secretaria de Assuntos para a Segurança Pública,
dependendo do caso.
Segundo o diretor do DACOI, Waldemar Tenório, além
das ocupações irregulares o
município enfrenta uma verdadeira cruzada contra as
drogas. “Queremos traçar um
trabalho envolvendo vários se-

tores da Prefeitura, comerciantes, condomínios, empresários
e população em geral para atuarmos diretamente na solução
desse tipo de problema”, enfatiza Tenório.
Serviço: denúncias podem
ser feitas pelos telefones 24536810 e 2453-6872, de 2ª. a 6ª
feira, das 8h às 17h.

DA REDAÇÃO - Considerada um
importante instrumento de
comunicação entre a prefeitura e a população, a Ouvidoria
Geral do Município contabilizou de janeiro a dezembro de
2018, cerca de 1.400 atendimentos, sendo que a grande
maioria 84,5% foi feita por
telefone e outros 10,3% por
e-mail. Os atendimentos englobam os mais diferentes assuntos: informação sobre serviços, reclamações, elogios,
sugestões e denúncias.
A Ouvidoria é um órgão
ligado diretamente à Controladoria Geral do Município e

é o canal de relacionamento
que deve ser procurado pelo
munícipe para fazer sugestões, elogios, reclamações e
denúncias. Para tanto, o órgão dispõe do telefone 0800551-715, com atendimento de
segunda a sexta-feira, das 8 às
17 horas; e-mail ouvidoria@
guarulhos.sp.gov.br; ou atendimento presencial.
O cidadão pode recorrer à Ouvidoria quando não
obtiver resposta ou solução
satisfatória junto aos órgãos
municipais, sentir-se mal
atendido ou deixar de ter
seus direitos garantidos.
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EDP realizou mais de 43 mil inspeções contra
fraude de energia em Guarulhos em 2018
DA REDAÇÃO - Durante

o ano de
2018, a EDP atuou fortemente
no trabalho contra as fraudes
de energia. Conhecidas popularmente como “gatos”, estas
irregularidades acarretam em
prejuízo para toda sociedade,
além de expor o responsável e
terceiros a sérios riscos, como
choques elétricos, curto circuitos e até incêndios.
Nos trabalhos realizados na
cidade, as equipes técnicas de
campo fizeram 43 mil inspeções contra fraude de energia,
o que resultou na recuperação
de mais de 53 mil megawatts-hora (MWh) irregulares. Esta
quantidade de energia é suficiente para abastecer um
município como Taubaté, ou
de 307 mil habitantes por um
mês. As vistorias da EDP são
realizadas diariamente em residências, estabelecimentos co-

merciais e indústrias de toda a
área de concessão.
A tecnologia também é
parte essencial no trabalho
de combate às fraudes. A empresa consegue identificar
inconsistências na medição
dos clientes a partir de uma
central integrada de monitoramento remoto, a qual alerta
e mapeia qualquer suspeita de
irregularidade.
O furto de energia, além de
perigoso, contribui para tornar a conta de luz mais cara
para todos os consumidores,
uma vez que a quantidade de
energia perdida por fraude
e os custos para identificar e
coibir as irregularidades são
levados em consideração pela
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) para estabelecer o valor da energia para
cada área de concessão. O Es-

tado também é prejudicado, já
que deixa de arrecadar o Imposto sobre Comercio e Serviço (ICMS), cobrado por meio
da conta de luz.
Além do impacto financeiro, os furtos e fraudes de
energia pioram a qualidade
do serviço prestado, prejudicando todos os consumidores.
“Muitas vezes, os “gatos” são
feitos de forma precária, o que
aumenta muito o risco de acidentes graves a quem pratica o
crime e para outras pessoas. O
objetivo das ações da Empresa
é eliminar estes casos, garantindo segurança e também a
qualidade do serviço aos consumidores que pagam suas
contas em dia”, destaca Luciano Cavalcante, gestor executivo da EDP. De acordo com a
Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia (Abra-

Sindicato dos Feirantes do Munícipio
de Guarulhos

FOTO: DIVULGAÇÃO

dee), ligação clandestina é a
segunda maior causa de morte
no país relacionada à energia
elétrica, só perdendo para manutenção/construção predial.
Entre 2009 e 2017 foram registrados 279 óbitos. Somente em
2017 foram 21 casos.
Vale ressaltar que o Artigo
155 do Código Penal Brasilei-

Dois carros pegam fogo na madrugada

LUCY TAMBORINO - Um Uno e um Corsa pegaram fogo na madrugada de
ontem em um estacionamento na
CNPJ 63898035/0001-00
Rerratificação do edital publicado às fls. 06, na Folha Metropolitana,
rua Conego Valadão, 699, no GoEDITAL
DE
CONVOCAÇÃO
o jornal de Guarulhos,
do dia
02 de
agosto de 2018
pouva. Segundo o empresário Elias
ASSEMBLÉIA
GERAL
EXTRAORDINÁRIA Predes, de 62 anos, que tem uma
EDITAL DE REGISTRO
DE CHAPAS
pastelaria dentro do local, vizinhos
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÕES TRIÊNIO 2018/2021
escutaram o barulho do pneu esO Presidente da Comissão Eleitoral nomeada pela Diretoria Executiva do Sindicato dos Feirantes do
tourando e procuraram um antigo
O dePresidente
Sindicato
Feirantes
dodoMunicípio
no
Município
Guarulhos, no usodo
das atribuições
que lhedos
confere
o Parágrafo Único
art. 8º, do Regi- de Guarulhos,
sócio que mora perto da região, que
mento Eleitoral, torna público para o conhecimento de todos os Associados do Sindicato dos Feirantes
acionou
o Corpo
uso dedas
atribuições
quediscriminadas
lhe confere
o Estatuto
convoca
os de Bombeiros.
do Município
Guarulhos,
o registro das chapas
abaixo, concorrentes
aos cargos Social,
DA
“Os bombeiros chegaram 4h45
MESA DIRETORA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES, DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONdeste
Sindicato
emdo gozo
detriênio
seus
sindicais para
SELHOAssociados
FISCAL E DELEGAÇÃO
FEDERATIVA,
para exercício
mandato no
de 2018direitos
a 2021,
o fogo deve ter se iniciado por volta
nas eleições a ser realizada no dia 27 de agosto de 2018, das 07horas às 18hora, na sede do sindicato
das A
4h15”,
o empresário.
participarem
da
ASSEMBLÉI
A
GERAL
EXTRAORDINÁRI
a comentou
ser
localizada à Rua Caraguatatuba, 121, Vila Rachid, Guarulhos. Com a presente publicação dá-se início

a abertura
do prazo parano
impugnação
chapamarço
que será dede
48hs2018,
(quarenta às
e oito18h,
horas), contadas
da Caraguatatuba,
realizada
dia 5dede
na Rua
publicação desse aviso resumido de Edital, no período de 03 a 06 de agosto de 2018, nos termos do
art. 11,121,
do Regimento
Chapa 1:Guarulhos,
Mesa Diretora do Conselho
de Representantes
– Presidente: com a presença
VilaEleitoral.
Rachid,
em primeira
convocação
Valmir Sousa Pereira Filho – Secretário: Agnaldo Medeiros Figueiredo – 1º Suplente: Gerson Amaral
Santosda
– 2º maioria
Suplente: Claudia
Nobaro Shimabukuro.
Diretoriahora
Executiva
– Presidente:
dosSueki
associados
ou uma
após,
em Luciano
segunda convoca ção,
Carlos Garcia – Secretário: Elias Coelho de Figueiredo – Tesoureiro: Fabio Rodrigues Bigão – 1º Suplente:com
Aguinaldo
Jose de Santana
– 2º Suplente:
da Costa Silvapresentes,
– 3º Suplente: Nilton
Marcosdeliberarem sobre
qualquer
número
deEmerson
associados
para
Ibelli. Conselho Fiscal – Efetivos: Abel Rodrigues da Silva – Moacir Daizen – Raul Rodrigues da Silva.
Suplentes:
Marilda Barbosa
Borges – Romildo
a seguinte
ORDEM
DOFerreira
DI A: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
1 –– Presidente:
Alteraç
ões
no Teruia
Regulamento
Eleitoral
s ao Artigo 3º, § 6º
Executiva
Hélio
Massaaki
– Secretário: Paulo Rodrigues
Barretoreferente
– Tesoureiro: Diogo
Kanashiro – 1º Suplente: Carlos Kensaku Mayeda – 2º Suplente: Edson Yuiti Uehara – 3º Suplente: Paulo
Artigo
6º, Fiscal
§ 2º,
Inciso
IV. – Rosângela Rodrigues Marques – Pedro
TakashieKanashiro.
Conselho
– Efetivos:
Valdir Kuniyoshi
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
2 –protocolos.
Proposta de alteração do Decreto Municipal n° 18.603/1994 que
Guarulhos, 06 de fevereiro de 2019
Mario Minoru Ogimi
– Presidentena
da Comissão
Eleitoral
estabelece os padrões de materiais
utilizados
cobertura
e saia das barracas.

3 – Outros assuntos.

ro, prevê que o furto de energia é crime e passível de multa
e prisão de um a quatro anos
para o infrator. E, conforme a
regra da Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), após o flagrante, é
realizada a cobrança de todo o
valor não faturado durante o
período do furto.

Do Uno sobrou apenas a lataria.
Bancos, volante, pneus e todo interior foram queimados. “Só ficou
a sucata. Não sei dizer se entraram
para colocar fogo ou se deu um curto”, explica o contador Mauro Donizeti, de anos 60, proprietário do
veículo.
Já o Corsa, que provavelmente
entrou em chamas após o incêndio
no Uno, teve sua estrutura interna,
como bancos e volante, queimada
mas aparentemente sem atingir totalmente a parte mecânica.
FOTO: LUCY TAMBORINO
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Na Câmara, Guti afirma que prefeitura pagou mais da
metade da dívida herdada da administração anterior
FOTO: BRUNO NETTO

LUCY TAMBORINO - A primeira
sessão da Câmara Municipal
do ano teve uma presença
diferente: a do prefeito Guti.
Ele realizou um discurso
agradecendo o apoio da Casa
de Leis e cobrando o máximo empenho para os próximos dois anos.
“É o ultimo biênio dos

nossos mandatos, não sei
quais serão renovados e o
que a população reserva para
cada um dos senhores, mas
digo a vocês que nós temos
metade do mandato para fazer valer a pena, trabalhar
muito e deixar um legado
extremamente positivo na
cidade”, disse.

Na ocasião o prefeito também destacou medidas que
foram possíveis com o auxílio
do Legislativo, como a diminuição de secretarias e a implementação do Via Rápida
Empresarial, que desburocratizou a abertura de empresas.
“Uma empresa de pequeno
e médio porte precisava de
cinco a seis meses para se regularizar, hoje 48 horas são o
suficiente”, afirmou.
No discurso Guti também
mencionou a herança de R$
7,4 bilhões de dívidas da gestão anterior e afirmou que já
foram quitados R$ 4 bilhões.
Destes R$ 3,2 bilhões são resultado do contrato de concessão do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto (Saae) de
Guarulhos à Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

“Herdamos uma cidade com
muitos problemas e com
uma gravidade enorme nas
suas finanças”, disse.
Ele ainda destacou a importância da parceria entre
o Executivo e o Legislativo.
“Obviamente os poderes
são independentes entre si,
mas eles precisam existir e
coexistir harmonicamente.
O biênio que se passou isso
aconteceu, nós tivemos aqui

grandes discussões, mas no
fim sempre o correto venceu”, pontuou.
Para esse ano Guti pretende encaminhar a Casa
projetos como o Regime Próprio para o funcionalismo
público. “A economia que se
espera é de R$ 200 milhões
e com certeza a maior parte
de todo funcionalismo será
abraçada de maneira benéfica”, finalizou.

CEI para investigar aeroporto é aberta
Durante a sessão o presidente da Casa, Professor Jesus,
também anunciou a abertura da Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar as condutas no GRU Airport –
Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica. Serão
investigadas ações como geração de calor e poluição do ar
com abastecimento dos aviões e práticas de condutas abusivas ao consumidor. Ao todo o requerimento para abertura
recebeu 11 assinaturas.

DE VISTA
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ARTIGO
ANDRÉ LOGELLO LIMA
Gestor da agência RedPill Estratégia e
Marketing e coordenador do curso
de pós-graduação em marketing
digital e e-commerce do Senac Osasco.

O que houve com jogo
do envelhecimento
no Facebook?
Virtualizando.me é a solução para o atendimento da sua
empresa, com altos padrões de qualidade e eficiência. O
sistema possui uma plataforma prioritária, onde cada ligação
recebida é tratada como única, com protocolo customizado
para resolução de eventos específicos, trazendo
informações, agendamentos e confirmações de agendamentos,
reuniões, visitas, consultas e muito mais.

Planos a partir de

r$149,00
QUAIS VANTAGENS ?
ATENDIMENTO HUMANIZADO.
SUA EMPRESA ONLINE E DISPONÍVEL
PELO TEMPO QUE PRECISAR.
REDUÇÃO DO TEMPO DE RESPOSTA
AOS SEUS CLIENTES.
REGISTRO DE RECADOS E MENSAGENS.
TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÕES DIRETAMENTE
PARA SEU CELULAR.
ISENÇÃO DE PASSIVOS TRABALHISTAS.

#COMETOGETHER

Olá Amiguinhos! Hoje, vamos
falar de uma polêmica que ocorreu
logo no início do ano quando inúmeras pessoas postavam suas fotos
como eram há alguns anos atrás ao
lado de fotos de como estão hoje. A
brincadeira rapidamente tomou status de “Viral” e se propagou mais rápido que o pensamento. Em poucos
dias, quase toda a “população” do Fa-

A grande realidade, é que
estamos vivendo em um mundo
cada vez mais conectado
cebook, que já passa dos 2 bilhões de
usuários ativos, já estava postando
suas fotos.
Daí, você me pergunta, que há
de mal nisso? Na verdade, quase
nada. Quando digo quase, me refiro
a uma vertente de especialistas em
redes sociais que apontam um possível uso estratégico na disseminação
desta inocente brincadeira. Uma das
principais questões levantadas era a
de que estas fotos comparativas estavam sendo usadas também para
“treinar” o algoritmo de reconheci-

JÁ SEGUE NOSSO

mento facial do Facebook com os
traços de envelhecimento mapeados
na análise de todas estas fotos.
Obviamente, a hipótese não é remota, e existe sim, o risco de estes
dados estar sendo captados a serviço
do desenvolvimento do tal recurso,
mas convenhamos, queridos amiguinhos, que conforme já discutimos
isso em artigos anteriores, não é de
hoje que fornecemos nossos dados
pessoais, localização em tempo real,
hábitos de compras, relacionamentos, e muito mais às nossas queridas
empresas Web que nos “dão de graça” buscadores, GPS, videoconferência, entre outros servicinhos sem os
quais você já não consegue mais viver sem, concorda?
, e com uma economia cada vez
mais competitiva, o que torna os dados de consumo e dos consumidores,
o ativo mais valioso que existe. Casos
semelhantes já foram vistos nas eleições americanas e em diversos outros
episódios onde o domínio completo da situação e o controle do rumo
que os fatos tomam, pertencem a
quem possui mais dados sobre o público que lhe interessa. O problema, é
quando estes dados passam a não serem tão verdadeiros assim, onde surge o fenômeno das Fake News, mas
isso fica para nossa próxima conversa, quando iremos falar sobre o poder
de manipulação que as falsas notícias
possuem, e o que está sendo feito pela
sociedade para combatê-las. Fiquem
ligados nas nossas postagens lá no @
RedPillMkt e curtam nossos conteúdos no Blog e nas Redes Sociais. Quer
sugerir um novo assunto? Me mande
uma mensagem no andre@redpillmkt.com.br. Até a próxima!

INSTAGRAM?

Quer saber de todas as últimas
notícias, eventos e novidades?
Siga nosso Instagram

dos leitores de
jornal impresso
da cidade leem a

@folhametropolitanagru

R. Ari Barroso, 166 – Jd. Pinhal - (11) 2600-5843

www.virtualizando.me
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Governo projeta economia de R$ 1
trilhão com reforma da Previdência
O ministro da
Economia, Paulo Guedes, disse ontem, em Brasília, que a
proposta de reforma da Previdência do governo projeta
uma economia de pelo menos
um R$ 1 trilhão, em um período de 10 anos. A afirmação foi
feita em entrevista coletiva ao
lado do presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia.
Os dois se reuniram no gabinete de Guedes para tratar da
tramitação da reforma e Maia
chegou a dizer que o tema poderá ser votado pelos deputados até maio.
“A ideia é que ela [a reforma] chegue pelo menos a R$
1 trilhão [de economia de gastos]. Simulamos com 15 anos,
com 20, com 10. O valor de R$
1 trilhão é para 10 anos, mas
há simulações em que é R$ 1
trilhão em 15 anos também,
de valor presente. Isso é o que

FOTO: VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL
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Doria reduz imposto sobre
combustível de aviação
DA REDAÇÃO - O governador
João Doria anunciou ontem
a criação do Programa São
Paulo pra Todos, que prevê a
redução da alíquota do ICMS
que incide sobre o combustível de aviação. A alíquota, que
hoje é de 25%, cairá para 12%
e vai baratear o custo operacional das empresas aéreas.
Em contrapartida, em até 180
dias, o setor vai criar 490 decolagens semanais em 70 novos
voos, aumentando a oferta de
destinos em todo o país.

Segundo estudos do setor, o preço do combustível
representa em torno de 40%
do custo operacional total
das empresas.
“Nós estamos estabelecendo um novo paradigma
para o turismo brasileiro”,
declarou o Governador. “Vamos ampliar a atividade econômica e, com isso, aumentar a geração de emprego e
renda para todos os brasileiros, e não apenas em São
Paulo”, disse Doria.
FOTO: DIOGO MOREIRA/MCW

está sendo calibrado”, afirmou
o ministro. Ele voltou a criticar o atual sistema previdenciário que, segundo ele, aprofunda desigualdades sociais e
contribui para o desemprego.
“São 96 milhões de brasileiros economicamente ativos,
e 46 milhões não contribuem,
e vão envelhecer. Então, eles

vão quebrar a Previdência.
Nosso desafio é não só salvar
a Previdência antiga, como
impedir que ela seja um mecanismo perverso de transferência de renda, como ao mesmo
tempo livrar as futuras gerações da armadilha em que essas gerações passadas, as nossas, caíram”, acrescentou.

ASSEMBLEIA NA SEDE, DIA 7,
DEFINE PAUTA DA CAMPANHA

2017 - Presidente Pedro conduz assembleia de Campanha Salarial em frente ao Stap

Quinta (7), às 18 horas, acontece a primeira assembleia da Campanha Salarial. Será na sede do Sindicato dos Trabalhadores na
Administração Pública Municipal de Guarulhos (Stap). O objetivo é
definir a pauta de reivindicações de todo o funcionalismo.
O presidente Pedro Zanotti Filho diz: “Contamos com a participação
de todos os setores da base, pois vamos tratar de questões indispensáveis aos Servidores e ao bom andamento dos serviços públicos”.
A data-base da categoria é 1º de maio.
COMPAREÇA - O Sindicato fica à avenida Esperança, 840, Vila
Progresso. Participe da Campanha Salarial. Essa luta é de todos nós.
Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de Guarulhos
Telefone 2468.2608 - Acesse - www.stapguarulhos.org.br

www.fmetropolitana.com.br
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Atriz que (?) espiritual, prática
interpretou a Fábia habitual
em
na novela "Verdades
Secretas" (2015) mosteiros
Períodos
históricos
ou geológicos

Serpente
não venenosa do
Brasil

Que
gostam
de correr
riscos
Gaivota
(bras.)
Vento, em
inglês
Pecado
capital
Coordenada geográfica que
tem como
referência
o meridiano de
Greenwich
Contudo;
porém

Mauro
Rasi, dramaturgo
paulista

O Patrono Sucesso da banda
Legião Urbana
do (?):
Duque de
Pingos 1.000, em
Caxias
romanos

Parque
indígena
projetado
dor Darcy
Ribeiro
Bebida
alcoólica
antilhana

Rafael
Nadal,
tenista
Serviço de
reclamações para
clientes de
empresas

Linha imaginária
que separa
terrenos

Titânio
(símbolo)
O "S", na
sigla CSN

Progressivos
Deutério
(símbolo)
Prejudicar
Marinheiro,
em inglês
Balão de
(?) quente,
o mais
antigo
veículo
aéreo

Paquiderme peludo
extinto que se
pretende reviver por
meio de clonagem
Silicato
usado
como
isolante

Artigo
definido
masculino
singular
Modismo tão difundido que quase se torna
obrigatório (inglês)
A sexta nota musical

Interruptor
elétrico
Explosivo
camuflado

Alucinar
Série de
usinas
nucleares
do Brasil
Nesse
lugar
Humilham
(fig.)

Função do
ladrilho,
em pisos
e paredes

BANCO

Vítima do
parricida
Rua, em
francês

"O Tronco
do (?)",
de José
de Alencar

(?) polar,
capa de gelo em alta
latitude

Vale do
(?), região
industrial
da Itália

George
(?), integrante da
banda Kid
Abelha
Arma do
"hacker"
(Inform.)

Charlton
Heston,
ator de
"Ben-Hur"

32
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Mal Me Quer é uma coprodução da Warner Channel com a Boutique Filmes,
tem roteiro de Ana Reber e
Rodrigo Castilho, além da
produção executiva de Tiago
Mello. A série terá seis episódios de 30 minutos.

T

atuou no cinema e, na televisão, fez as novelas A Regra
do Jogo (2015-2016) e Rock
Story (2016-2017). Embora
esteja acostumada com trabalhos humorísticos, Mal Me
Quer acaba sendo um novo
desafio para ela.

O "outro
lado" dos
antigos
LPs
Empresa
de Correios
e Telégrafos (sigla)
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A
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I
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FOTO: DIVULGAÇÃO

www.coquetel.com.br

3/ati — rue. 4/mica — must — wind. 6/israel — sailor. 8/caninana.

Amanhã estreia
a série Mal Me Quer, primeira coprodução original de comédia lançada pela Warner
Channel que será transmitida
às 19h35, no canal pago. O
elenco traz Klara Castanho,
Júlia Rabello e Felipe Abib.
Um casal amoroso, aparentemente sem defeitos,
que não tem motivos para
se separar. Mas a vida não é
tão perfeita assim e eis que
surge um desafio: Olívia e
Marcel precisam forjar um
divórcio para salvar o patrimônio da família e garantir
o bem-estar dos três filhos um deles na expectativa de
um intercâmbio.
Enquanto os pais buscam
motivos para justificar a separação, que deve parecer
real para as outras pessoas,
cada um dos filhos - Bruna,
Manuela e JP - lida com a situação de um jeito diferente.
E engana-se quem pensa que
Manu, a mais velha, vai ser a
‘cabeça’ da turma.
Júlia Rabello diz que foi
abraçada pelo humor. Conhecida pelos esquetes no
Porta dos Fundos, a atriz
DA REDAÇÃO -

PALAVRAS
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DIRETAS
PALAVRAS
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Com Klara Castanho, Warner Channel
lança primeira série original de comédia
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Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.
*Na compra do óculos completo
QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Travessa com Avenida Jurema) Tel: 3428-5904
Loja 4 - Estr. Guarulhos Nazaré, 2772A - (em frente ao mercado Barbosa) Tel: 3428-3328
Loja 5 - Av. Silvestre Pires de Freitas, 657 - Jd. Paraíso - (esq. c/ a Loja Casa e Vida) Tel: 2536-4344

TURISMO

www.fmetropolitana.com.br
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Aventure-se em Boituva,
capital do paraquedismo
DA REDAÇÃO - Há tempos,
Boituva, cidade a 123 km
de São Paulo, ganhou o
status de capital do paraquedismo. A proximidade
do município com a cidade
de São Paulo e o reconhecimento das companhias certificadas garantem finais de
semanas cheios de novos
aventureiros, ansiosos por
experimentar a sensação
única de queda livre.
Há saltos duplos, por
exemplo, para quem não
tem experiência nenhuma
com paraquedismo. Quem
for aproveitar o salto solo
é preciso um breve curso
para garantir a segurança do paraquedista. Aos

nem tão aventureiros assim, ainda há passeios de
balões, responsáveis por
colorir o céu da cidade aos
sábados e domingos.
Mas nem só de adrenalina e esportes radicais vive
Boituva. O município conta,
por exemplo, com o Parque
Ecológico Eugênio Walter,
um espaço com 136 mil metros quadrados que abriga
diferentes espécies de animais, área verde com mananciais e vegetação típica
da Mata Atlântica.
Habitada por indígenas durante o século 19, a
região era chamada pelos
nativos de M-Boituva, que
na língua tupi-guarani sig-

11

nifica “muitas cobras”. Justamente por conta da quantidade de espécies, o local
não concentrava um número grande de habitantes.
Muitos gaúchos também
vieram para a área em meados do século 19, dando
início à produção industrial
na região, além da produção
agrícola, pecuária e estradas
ligando às cidades vizinhas.
Boituva recebeu ainda
imigrantes da Itália, Áustria, Síria e Líbano, que se
juntaram aos indígenas e
portugueses que ali já estavam. Hoje, é uma cidade
multirracial com grande diversidade étnica representada na gastronomia e arte.

CLASSIFICADOS
EMPREGO
Contrata-se
MOÇAS

MAIORES
,

P/ PRIVÊ

Simpáticas, não precisa ser bonita.
Ganhe muito, horários ﬂexíveis.
Se não trabalhar recebe.

Fornecemos café manhã,
almoço, janta.
.
2093-1177 MT.CARRÃO
2082-2050 CENTRO PENHA

93146-9635 WHATS

97197-2861 WHATS
97268-2789 WHATS

ADMITE-SE
Corretor(a) para venda
e locação na Av. Otávio
Braga de Mesquita, 1559
VENDEDOR INTERNO
Fem ou Masc, Vendas
por telefone e PROSPECÇÃO 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 Guarulhos/Grande São Paulo.
Interessados entrar em
contato: (11) 5660-8573

ANUNCIE AQUI
97380-7685

MARQUES EMP.
Admite Mecânico de
Empilhadeira c/ exp. F.:
2452-4140
FRENTISTA
c/ ou s/ exp. encaminhar
CV á rua Sebastião dos
Santos nº 25 Parque
Continental 01, Guarulhos,
posto ALE”

Vende-se
VENDA DE TERRENO

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

IMÓVEIS
Aluga-se
SALA COMERCIAL
Ótima, reformada. Em
frente a Faculdade de
Medicina. R$ 630, dir. c/
propr. 99901-6804
JD. BELA VISTA
Atrás da Pça. Juscelino K de Oliveira, 1
dorm.,sl,coz.,wc.,lav., s/
gar casal s/ filhos s/animal.
98443-5925
CASA TRANQUILIDADE
2 Dorms., sem vaga de gar.
R$ 750,00 F.: 97894-2641
zap. c/ proprietário, aceito
depósito

Sitíos e Chácaras
TAPERA GRANDE
1000 m². Ótimo local, R$ 45
Mil. F: 96314-2035

ANUNCIE AQUI
97380-7685

BOSQUE MAIA TERRENO !
10 x 25, Doc Ok 480 Mil ,
Est. Proposta/Imóvel - valor
. F.: 2382-8300
APTO. AV. MARTINS JRº
2 Dorms. + deps, aquecedor, wc, sac, elevs. Cond.
Baixo lazer completo, 198
Mil Doc. Ok F.: 2382-8300
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.cooperterrahabitacional.
com.br

TERRENO 5 X 25
Bairro Recreio São Jorge
R$ 60. Mil á Combinar
F.: : (11) 2088-0489 - (11)
94714-7107
CASA PRÓX.PRAÇA 8
2 Dorms., sla., coz., wc.,
a. serv., fino acab., gar. 2
autos 180 Mil (11) 955514029 c/ Stéfano.

TERRENO PINDAMONHANGABA
200Mts² c/ escrit. reg.
e planta aprovada.Total
Infra estrutura,120 Mil (11)
95551-4029 c/ Stéfano.
CASA CARAGUA P.NOVO
300mts², a 100mts. praia,
Doc. ok , ste. + 2 dorms.,
sala, copa, coz. 280 Mil. F.:
94742-9846 Dir. prop.
CASA S. JOÃO 400MTS²
p/renda. Melhor lugar
do (Lenise). c/4 casas e
espaço p/ construir +2./
R$ 299 Mil. 94742-9846
Dir. próp.
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.

NEGÓCIOS
Dinheiro
LIBERO FGTS
Libero nome no SPC.,
Serasa, protesto e chq.
devolvido. divida c/ financ.
4211-1400

Oportunidade
COMPRA/VENDA

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

v

SAÚDE

Vitoram Corretora de Seguros

ACESSE O SITE

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

94745-7749
5583-2905

CURSOS

CURSOS GRATUITOS
Somente material
didático cabeleireiro
manicure,depilação e
Recepçaõ Hospitalar F.:
(11)98666-9809

Verificar Condições

KAKAU MASSAGEM
Morena fogosa. Local
iscreto. Atendo só. F:
96414-1996 (Whats)

Parcelamos Todos
os débitos
do seu veículo

MASSAGEM
com.local Cris/Laura mass/
finalizacao. Infs whats
(11)99947-6210
YURI JAPONESA 19A.
$ 150 por hora Linda,
legitima e Universitária. F.:
96613-0558

Relax

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

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

Aluguel de Máquina

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

VEÍCULOS

ATÉ 12X CARTÃO OU
18X NO CHEQUE

SERVIÇOS

Planos a partir
de R$ 133,50
De 0 a 18 anos

F. 2409-5992
9500-5000

FALE COM
NOSSA
REDAÇÃO
11 4210-1371
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