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Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Este apoio é fundamental para o sucesso do trabalho 

que visa também envolver as pessoas com a 
zeladoria da cidade”, Guti, prefeito de GuarulhosEuro
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Dólar

+0,77%
R$ 3,76

+0,31%
R$ 4,23

Bovespa

-0,98%
94.412

Guarulhos é a cidade 
com mais mortes após 

intervenção policial 

Estado arrecada R$ 125 
milhões com primeiro ciclo 

do IPVA no município
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MPF quer solução para ponte 
interditada no acesso à via Dutra
Órgão convocou reunião para resolver os problemas causados pela interdição do acesso que leva à rodovia pela pista expressa 
da Marginal Tietê; alça foi fechada pela Prefeitura de São Paulo no mês passado e não há previsão para sua reabertura Pág. 3

Com chopeira da Sabesp, The Fire Steakhouse 
segue linha de restaurantes internacionais 
e oferece água de graça para clientes

Pág. 5

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

Jornalista Ricardo Boechat 
morre em queda de 
helicóptero em São Paulo

Pág. 4
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CLIMA - Sol e tempo aberto em Mongaguá (SP), na manhã desta segunda-feira (11)
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José Luiz Datena, quase sem-
pre ligado nas notícias policiais 
em seu programa vespertino na 
Band, chorou ontem ao dar a in-
formação da morte de seu cole-
ga de emissora Ricardo Boechat 
num acidente de helicóptero 
no Rodoanel em São Paulo. As 
emissoras, quase todas, inter-
romperam a programação para 
dar a notícia. Notícia que rolou 
durante toda a tarde nas redes 
sociais e televisivas, alcançando 
os principais telejornais da noite. 
Concordei com Datena quando 
ouvi o apresentador afirmar que 
a televisão brasileira havia perdi-
do não só um de seus melhores 
profissionais, mas o melhor dos 
melhores âncoras do nosso tele-
jornalismo. Lembro do Boechat, 
ainda com cabelo, militando na 
imprensa carioca. Sua coluna era 
leitura obrigatória no Jornal do 
Brasil. Foi depois para O Globo, 
substituir outra “fera” do jornalis-
mo impresso, Zózimo Barroso do 
Amaral. Nesses dias de notícias 
tristes, nada mais desalentador: 
perdemos mais um. Esse vai ser 
difícil substituir...

 
Venezuela
Nicolás Maduro divide o PT. 

Partido está rachado. De um lado, 
a presidente da sigla, Gleise Ho-
ffmann, e do outro, o candidato 

COLUNA LIVRE
HERMANO HENNING
Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

derrotado nas eleições Fernando 
Haddad. A discussão entre eles 
vazou no último encontro da cú-
pula petista, onde Gleise chegou a 
se irritar com as posições contrá-
rias ao apoio ao ditador. Ela con-
tinua achando que o partido deve 
ir até o fim louvando o chamado 
socialismo bolivariano. Haddad, 
um pouco mais moderado, acha 
que é um tiro no pé continuar sus-
tentando moralmente um ditador 
que só faz asneiras. E comete cri-
mes. Está aí um bom tema para 
nossos petistas conterrâneos. Os 
sete vereadores do partido na Câ-
mara Municipal, o que eles pen-
sam dessa história? De que lado 
estão?

 
Fidelidade
Dos vereadores da bancada 

petista na Câmara de Guarulhos 
dois deles não abandonaram o 
uso do nome do presidiário Lula: 
Janete Lula Pietá e Edmilson Lula. 
Os demais estão desistindo...

 
Iniciativa simpática
Apesar do dia triste desta se-

gunda feira com a perda do Bo-
echat, foi um ato prazeroso ler a 
reportagem publicada pela Folha 
de São Paulo falando da iniciati-
va pioneira entre nós de fornecer 
água gelada e de boa qualidade 
nas mesas de um restaurante. A 
“Chopeira de Água” da Sabesp 
chegou a Guarulhos por iniciativa 
do “The Fire Steakhouse”. Corte-
sia usual dos bons restaurantes 
americanos e europeus e desco-
nhecida entre nós, a iniciativa da 
casa da rua Tapajós, encostada na 
movimentada Paulo Faccini me-
rece ser festejada. Ali tem gastro-
nomia de qualidade. Parabéns...

cipal proposta pelo vereador Ramos da 
Padaria (DEM) versando sobre a obri-
gatoriedade de realização de cursos de 
primeiros socorros por funcionários das 
creches da cidade. O padeiro emplacou 
mais uma, parabéns.

Yes, we can
O partido Podemos ganhou a adesão 

de mais três senadores e passou a ser, ao 
lado do PSDB, a terceira maior bancada 
do Senado. Com isso, o Podemos deve 
ficar com a segunda vice-presidência da 
Casa.

We can combina com Americano!
No Estado de São Paulo, o Podemos 

tem dois deputados federais, um estadu-
al, noventa e dois vereadores, três prefei-
tos e cinco vice-prefeitos. Em Guarulhos, 
o Podemos encampou o PHS, que já abri-
gava o ex-vereador e atual secretário de 
Serviços Públicos, Edmilson Americano. 
Assim são grandes líderes, campeões de 
votos em uma mesma legenda.

Bem me quer, mal me quer
Apesar de negar três vezes diante do 

espelho, documento da secretaria de Cul-
tura veio à tona na semana passada ofi-
cializando o pedido de transferência, ao 
presidente Jesus Roque, de pelo menos 
seis funcionários da TV Câmara.

Não ao expurgo!
O vereador Romulo Ornelas (PT) disse 

que ele e toda a bancada petista, lutará 
contra a transferência desses profissio-
nais. Corre pelos bastidores da entidade 
de que a ideia da cessão partirá de fun-
cionários do próprio setor, devido desa-
venças pessoais. Um absurdo.

Sabe nada inocente
A Super, Mega, Hiper, Plus empresá-

ria, Fran Correia, fez questão de dizer 
que não perdeu o PSDB Guaru de vista. 
Corrêa vem por cima nas asas reluzentes 
do Governador João Doria.

A Dona do ninho
Via WhatsApp, a Mega empresária 

me falou “hoje eu represento o PSDB em 
Guarulhos; lutei, defendi, ajudei o João 
mais do que ninguém nesta cidade. A 
importância do PSDB pra mim é total. 
Quero fazê-lo crescer”, afirmou.

Oh Doria, Oh Doria
Os tucanos daqui não fizeram um pe-

dido formal para os tucanos de lá para 
a realização da convenção municipal. 
Assim aqui não haverá disputa. Uma 
provisória municipal já está pronta, de-
senhada, carimbada. Tem tucano dando 
Glórias ao Doria. 

Um pedaço pra cada um
No entanto, uma fonte da capital 

afirmou que não será assim tão fácil. O 
prefeito Bruno Covas também indicará 
alguns nomes para essa nova executiva, 
Emerson Cavadas, tucano histórico seria 
um desses.

Saindo do forno
O prefeito Guti sancionou lei muni-

DIRETO 
E RETO

ROBERTO SAMUEL 
tblcomunicacao@gmail.com
www.facebook.com/
tribuna.robertosamuel
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MPF convoca reunião para tratar de ponte 
interditada que prejudica acesso a Guarulhos 
DA REDAÇÃO - O Ministério 
Público Federal em Guaru-
lhos convocou uma reunião 
para tentar solucionar os 
problemas causados pela in-
terdição da ponte que leva 
à rodovia Presidente Dutra 
pela pista expressa da Mar-
ginal Tietê, no sentido rodo-
via Ayrton Senna. A alça de 
acesso foi fechada pela Pre-
feitura de São Paulo no últi-
mo dia 23 de janeiro, devido 
à constatação de problemas 
estruturais, e não há previ-
são para sua reabertura.

O objetivo do MPF é dis-
cutir o cronograma de con-
serto da ponte, bem como 
formas de amenizar os im-
pactos da interdição, que 
tem prejudicado o trânsito 
na região e o acesso ao mu-
nicípio. O encontro aconte-
ce no próximo dia 26 de fe-

vereiro e deve contar com a 
presença de representantes 
das prefeituras de São Paulo 
e Guarulhos, da concessio-
nária CCR Nova Dutra, do 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes (DNIT), da Companhia 
de Engenharia de Tráfego 
(CET), da Concessionária 
GRU Airport e da Polícia 
Rodoviária Federal.

A ponte, de responsabi-
lidade do DNIT, é um dos 
poucos acessos de trânsito 
rápido à cidade de Guaru-
lhos. Além disso, a alça é 
utilizada por motoristas 
que se dirigem ao Aero-
porto Internacional de São 
Paulo, por ser a única via de 
ligação à pista expressa da 
Via Dutra no trecho entre a 
capital e a região em que se 
situa o terminal.

“A interdição da ponte 
tem causado sérios trans-
tornos no tráfego entre São 
Paulo e Guarulhos, prejudi-
cando toda a sociedade. Os 
impactos já são sentidos 
pelos usuários do Aeropor-
to de Guarulhos, o de maior 
movimento do país, bem 
como por todos aqueles que 
trafegam pela Via Dutra. O 
conserto da ponte é urgen-
te e imprescindível para a 
normalização da situação”, 
destaca o procurador da Re-
pública Guilherme Göpfert, 
que convocou a reunião.

O fechamento da alça de 
acesso foi feito pela CET a 
pedido da Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura e 
Obras de São Paulo após vis-
toria apontar o rompimento 
de uma viga de apoio da es-
trutura num pilar. Em nota, 

a Prefeitura afirmou que o 
problema é semelhante ao 
ocorrido no viaduto da Mar-
ginal Pinheiros que cedeu 
cerca de dois metros em no-

vembro do ano passado. No 
entanto, segundo o comu-
nicado, no caso da ponte, a 
estrutura não cedeu e o pilar 
está preservado.
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Jornalista Ricardo Boechat 
morre em queda de helicóptero
DA REDAÇÃO - O jornalista Ri-
cardo Boechat, de 66 anos, 
morreu na queda de um heli-
cóptero no Rodoanel ontem. 
A aeronave caiu no quilôme-
tro 7 do Rodoanel, próximo 
ao acesso à rodovia Anhan-
guera, próximo a chegada a 
São Paulo, em cima de um 
caminhão.

Boechat era apresentador 
do Jornal da Band e da Rádio 
BandNews FM, além de ser 
colunista da revista IstoÉ. Ele 
ganhou três prêmios Esso. O 
piloto da aeronave Ronaldo 
Quattrucci também morreu. 
Já o motorista do caminhão 
foi socorrido com escoriações.

Boechat estava voltando 
de Campinas, onde tinha ido 
dar uma palestra. Segundo 
o Corpo de Bombeiros, a ae-
ronave caiu em cima de um 
caminhão que trafegava pela 
via, no sentido interior, pró-
ximo à praça do pedágio.

O helicóptero, uma aero-
nave Bell Jet Ranger, prefixo 
PT-HPG, fabricada em 1975, 
não era da emissora de tele-
visão. Tinha capacidade para 
cinco lugares, estava com a 
declaração anual de inspeção 
de aviação válida até maio 
deste ano e com o certificado 
de aeronavegabilidade váli-
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TEL.: (11) 9.9948-2389
UNIDADES SANTANA E GUARULHOS

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

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO REGISTRO 
CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE GUARULHOS - ESTADO 
DE SÃO PAULO - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial-  CNPJ Nº 51.260.743/0001-31 
- EDITAL - INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO 
ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, 
Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na 

forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possam, em especial a 1-) AGNALDO JUNQUEIRA, brasileiro, bancário, RG. 16.135.339-3-SSP/SP, CPF/MF: 
123.950.448-90 e sua mulher SILVIA MARIA BARDINI JUNQUEIRA, brasileira, vendedora, RG. 
20.343.076-1-SSP/SP, CPF/MF: 068.311.038-12, casados pelo regime da comunhão parcial de bens em 24/06/1989, 
residentes na Rua João Mirassol, n. 85, Pestana, Osasco, São Paulo e 2-) CLEONICE MARIA DA SILVEIRA, 
brasileira, solteira, maior, servidora pública, RG n. 14.336.048-6-SSP/SP, CPF/MF n. 067.890.318-20, residente na 
Rua João Mirassol, n. 85, Pestana, Osasco, São Paulo, que atendendo ao requerido por BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A, (prenotado sob n. 331.051) foi instaurado o procedimento executório administrativo, em conformidade 
com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 11, na matrícula n. 
95.602, desta serventia, pela qual 1-) AGNALDO JUNQUEIRA, SILVIA MARIA BARDINI JUNQUEIRA e 2-) 
CLEONICE MARIA DA SILVEIRA, transmitiram-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua 
Cabo João Teruel Fregoni, n. 124, Apto n. 13, Torre C, Edifício Sigma, Condomínio Parque do Sol, Ponte Grande. 
Com o intuito de proceder à intimação pessoal dos devedores, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: 
a) Rua Cabo João Teruel Fregoni, n. 124, Apto n. 13, Torre C, Edifício Sigma, Condomínio Parque do Sol, Ponte 
Grande, Guarulhos/SP- CEP: 07032-000 (no endereço do próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo 
o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: os destinatários mudaram-se há mais ou 
menos dois anos, para local incerto e não sabido. Conforme informações prestadas pela Sra. Alexandra Estefanio 
(auxiliar administrativo do condomínio (certidões de fls. 61, 73 e 85); b) Rua João Mirassol, nº 85, Pestana, 
Osasco/SP- CEP: 06122-170 (no endereço dos devedores constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente 
notificador do 2º RTD de Osasco certificado que: “...fui atendido pelos Srs. Marcos e Lilian, que se identificaram como 
proprietários do imóvel e me informaram que os destinatários mudaram-se, porém, não souberam dizer o atual 
endereço, razão pela qual deixei de entregar o documento”. (certidões de fls. 99, 113 e 127). Diante desse quadro, o 
credor exequente requereu a intimação por edital dos devedores: 1-) AGNALDO JUNQUEIRA, SILVIA MARIA 
BARDINI JUNQUEIRA  e 2-) CLEONICE MARIA DA SILVEIRA, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, 
redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu 
representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado 
pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, 
promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação 
local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação 
da mora da data da ultima publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 133, 134 e 
135. Assim, pelo presente, ficam os referidos fiduciantes (AGNALDO JUNQUEIRA, SILVIA MARIA BARDINI 
JUNQUEIRA  e CLEONICE MARIA DA SILVEIRA), intimados para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar 
da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro 
de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / 
São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar o seu débito para com o credor 
fiduciário e proprietário supra, que em 28/01/2019 perfazia o valor de R$11.336,92 (onze mil, trezentos e trinta e seis 
reais e noventa e dois centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos 
contratualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até a 
data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia de hoje e o do efetivo 
pagamento (os quais constam da planilha apresentada pelo exequente, que encontra-se acostada ao procedimento 
executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento executório administrativo. O não pagamento do débito 
dentro do prazo supramencionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO 
CREDOR FIDUCIÁRIO Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o 
qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação deste Município. Guarulhos, 29 de janeiro de 
2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado

DA REDAÇÃO - Outro in-
cêndio com jogadores 
de futebol como vítimas 
ocorreu ontem no Rio de 
Janeiro. Atletas da cate-
goria de base do Bangu 
descansavam no aloja-
mento da Comissão de 
Desportos da Aeronáuti-
ca (CDA), em Campo dos 
Afonsos, na zona oeste 
carioca, quando o local 
começou a pegar fogo. 
Três pessoas foram enca-

Incêndio atinge alojamento do Bangu 
e três pessoas são levadas ao hospital

minhadas para o Hospital 
da Aeronáutica, que fica a 
poucos metros de lá.

A assessoria de impren-
sa do Bangu informou que 
a situação delas não exige 
maiores cuidados e que dois 
dos feridos devem ser libe-
rados ainda nesta segunda-
-feira. A terceira vítima, por 
ter inalado bastante fumaça, 
foi encaminhada para o CTI. 
Coincidentemente, o apare-
lho de ar-condicionado pro-

duziu faíscas, que caiu no 
colchão dos garotos. Com 
isso o incêndio começou.

O Bangu vem utilizan-
do as instalações da CDA 
para seus treinamentos. 
O local possui o Centro 
Olímpico de Treinamen-
to da Aeronáutica, que 
tem projetos sociais com 
crianças e adolescentes e 
que nos Jogos do Rio, em 
2016, foi a casa da equipe 
de atletismo brasileira.

do até maio de 2023. Ele per-
tence à empresa RQ Serviços 
Aéreos Especializados, cuja 
sede fica no Tatuapé, zona 
leste, empresa com uma fro-
ta de quatro aeronaves espe-
cializada em filmagens, foto-
grafias e reportagem.

A empresa proprietária 
do helicóptero não tinha 
autorização para realizar 
transporte de passageiros 
remunerado. Em 2018, a RQ 
Helicópteros foi multada em 
R$ 8 mil por um processo 
aberto em 2011 pela Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 

(Anac). Após a queda, a Anac 
abrirá um procedimento ad-
ministrativo para “apurar o 
tipo de transporte que estava 
sendo realizado no momen-
to do acidente”.

Ainda segundo a Anac, a 
aeronave que caiu estava em 
situação regular, com estava 
com o Certificado de Aerona-
vegabilidade (CA) válido até 
maio de 2023 e a Inspeção 
Anual de Manutenção (IAM) 
em dia até maio de 2019. O 
helicóptero, de matrícula PT-
-HPG, foi fabricado pela Bell 
Helicopter.
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The Fire Steakhouse segue linha de restaurantes 
internacionais e oferece água de graça para clientes

A instalação da chopeira

MAYARA NASCIMENTO - Seguin-
do o padrão internacional 
de pratos e cortes, o The 
Fire Steakhouse passou 
também a oferecer uma no-
vidade que já é hábitos nos 
estabelecimentos dos Esta-
dos Unidos e Europa. Desde 
a última quinta-feira (07) o 
restaurante instalou uma 
chopeira da Sabesp para 
oferecer água de graça para 
os clientes. 

Todos que chegam ao lo-
cal são recepcionados com 
uma jarra de água fresca. 
“Pão e água não se nega a 
ninguém e a ideia do pro-
jeto é oferecer isso com a 
melhor qualidade. Isso faz 
os clientes se sentirem na 
casa de um amigo, bem 
confortável”, contou Daniel 
Fontes Fiori, de 29 anos, ge-
rente do The Fire.

A ideia foi uma parceria 
entre a Sabesp, atual forne-
cedora de água da cidade 
e reconhecida internacio-
nalmente no tratamento 
de água, a prefeitura e o 
restaurante. “Os clientes 
adoraram o projeto, prin-
cipalmente quem já viajou 
para fora do país e conhece 
a cultura do exterior. Quem 
nunca viajou acha uma no-
vidade legal”, afirmou Fiori.

O restaurante continua 
vendendo água engarrafa-
da, mas prioriza o consumo 
sustentável da água da cho-
peira que, além de ser de 
graça, não polui o meio am-
biente com garrafas plásti-
cas. O consumo é ilimitado. 
Assim que a água da jarra 
chega ao fim, rapidamen-
te é substituída por outra 
cheia e fresca. 

Antes da instalação da 
máquina, a Sabesp realizou 
uma vistoria, conferindo a 
qualidade da caixa d’agua 
e as tubulações internas do 
restaurante. Um técnico es-
pecializado realizou os tes-
tes na máquina para medir 
a quantidade de cloro e o 
pH da água para garantir 
que estivesse potável e boa 
para consumo, até mesmo 
melhor do que as vendidas 
engarrafadas.

Com gastronomia de qua-
lidade e um ambiente mo-
derno, a casa trouxe para a 
cidade os melhores cortes de 
carnes com padrão interna-
cional – o que até então não 
existia no município. O pra-
to de destaque do The Fire é 
o Tomahawk, um dos cortes 
mais saborosos da costela. 
Pela presença do osso o sa-
bor da carne é único e mara-
vilhoso. Um corte com bom 
nível de marmoreio.

O variado cardápio conta 
ainda com diversas opções 
de carnes, acompanhamen-
tos, saladas, pratos executi-
vos, hambúrgueres, além de 
opções para as crianças e so-
bremesas. A casa disponibi-
liza, também, serviço de val-
let, inclusive aos domingos.

Os garçons passaram 
por treinamentos para en-
tenderem a nova demanda 
e a importância do proje-
to para o meio ambiente e 
repassar a cultura para os 
clientes.

A máquina mantém 
uma temperatura entre -1º 
e -2º graus Celsius para que 
a água sempre saia fresca. 
No futuro, outra chopeira 
será instalada no bar para 
atender a demanda da casa.

Serviço:
The Fire Steakhouse
Endereço: Rua Tapajós, 56 – Macedo
Horário de funcionamento: segunda-feira 
das 12h às 15h e das 18h às 22h; terça-feira 
a sábado das 12h às 00h; domingo das 13h às 22h
Telefone: 2447-1582
Site: http://thefire.com.br/
A casa disponibiliza serviço de vallet 
Reservas: reservas@thefire.com.br

Cardápio

FOTOS: MAYARA NASCIMENTO
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Prefeitura e PM realizam ação conjunta 
contra pancadão no Parque Mikail

Prefeitura inicia pavimentação da rua Inhaúma na Vila Barros Condomínios devem ter área 
para embarque e desembarque 
de transporte escolar

DA REDAÇÃO - Equipes da 
Guarda Civil Municipal 
(GCM) e Fiscais da Secretaria 
de Desenvolvimento Urba-
no (SDU) da prefeitura, em 
apoio ao 9° Distrito Policial 
(DP) de Guarulhos, evitaram 
a realização de um pancadão, 
na última sexta-feira (08), na 
rua Jaime Tavares, no bairro 
Parque Mikail.

No local, encontraram be-
bidas alcoólicas (destilados, 
cervejas etc.), carro de som 
de alta potência, lanternas 
que emitem choque, entre 
outros objetos. Um estabe-
lecimento foi vistoriado e 
autuado pelo órgão munici-
pal competente que, por so-
licitação do delegado 9° DP, 

GCM promove 
Operação Bairro Seguro 
na região do Picanço
DA REDAÇÃO - A Guarda Civil 
Municipal (GCM) realizou 
mais uma edição da Opera-
ção Bairro Seguro na últi-
ma quinta-feira (07), desta 
vez, nos bairros do Pican-
ço, Vila Hulda, Santa Mena 
e Vila Rio de Janeiro, entre 
outros. A operação evitou 
um furto no Cemitério São 
Judas Tadeu, localizado no 
Bairro Vila Gilda.

Na oportunidade, os indi-
víduos se evadiram do local 
ao avistarem os guardas civis, 
deixando para trás ferramen-
tas usadas para retirar mate-
riais de valor das campas (tú-
mulos). Os guardas também 
removeram um veículo que 
estava estacionado irregular-
mente na rua Josefina.

LUCY TAMBORINO  - Em sessão 
extraordinária realizada on-
tem a Câmara Municipal apro-
vou o projeto de lei que prevê 
vaga específica em edificações 
residenciais para o embarque 
e desembarque de transporte 
escolar. O PL segue agora para 
sanção do prefeito Guti.

Se sancionado, os condo-
mínios residenciais devem se 
adequar às novas normas no 
prazo de 180 a contar da vi-
gência da lei. “Tendo em vista 
que diariamente crianças são 
entregues ao transporte esco-
lar para irem ou retornarem 
às escolas e para tanto acabam 
descendo em meio a veícu-
los, sem qualquer margem de 
segurança, podendo causar 
atropelamentos ou algo pior”, 
destacou o vereador Laércio 
Sandes (DEM), autor do PL.

Além disso, o texto promo-
ve uma alteração no Código 
de Edificações e Licenciamen-
to Urbano que flexibiliza a uti-
lização do bate estaca em ho-
rário específico contemplando 
também empreendimentos 
que não sejam condomínios.

DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
participou, neste sábado (11) 

LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
registrou o maior número 
de mortes de pessoas por 
intervenção de policias (em 
serviço ou na folga) de toda 
a Grande São Paulo. Ao todo 
foram 39 mortes de cida-
dãos que ocorreram nessa 
situação. Em sequência, na 
região o maior número de 
óbitos ocorreu em Osasco, 

dr. Fúlvio Mecca, realizou 
diligências, em que consta-
taram a total irregularidade 
administrativa do estabele-
cimento, tendo em vista não 
possuir nenhuma licença. O 
mesmo foi autuado pela ter-
ceira vez neste ano, sendo 
que o local existe há apenas 
quatro meses e já foi denun-
ciado à Polícia Militar, GCM 
e até para o Ministério Pú-
blico. Quatro pessoas foram 
conduzidas ao Distrito Poli-
cial para esclarecimentos.

A GCM tem trabalhado 
nessas questões de perturba-
ção do sossego. Exemplo dis-
so, na madrugada do sábado 
(02), a Inspetoria de Patru-
lhamento Tático Especializa-

do (Romu) realizou uma ope-
ração contra o baile funk na 
Praça Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, no bairro do Jar-
dim Bela Vista, onde foram 
apreendidos 10 veículos.

Ainda no mesmo dia, a 
Romu apreendeu uma car-
retinha de som no Campo 
do Vermelhão, no Pimentas, 
evitando assim que ocorres-
se outro pancadão no local.

de vistoria previa para início 
da obra de pavimentação da 

rua Inhaúma, na Vila Barros. 
O trabalho tem início previs-
to para a próxima segunda-
-feira (18), por meio do Mãos 
à Obra, programa que conta 
com a participação da popu-
lação na etapa de colocação 
dos blocos intertravados que 
compõem o pavimento. O en-
dereço vai receber também 
sistema de drenagem (bocas 
de lobo e poços de visita).

Em conversa com mora-
dores, Guti comentou sobre 
a situação das pavimenta-
ções na cidade. “Gostaria 
muito de, neste momento, 
anunciar o trabalho de pavi-

mentação da última rua de 
terra de Guarulhos, porém 
ainda temos muito trabalho 
pela frente para alcançarmos 
este objetivo. Agradeço a to-
dos que têm participado com 
alegria e boa vontade dos 
mutirões, seja com trabalho 
ou de outras formas. Este 
apoio é fundamental para o 
sucesso do trabalho que visa 
também envolver as pessoas 
com a zeladoria da cidade”.

Em 2018, a prefeitura pa-
vimentou mais de 10 mil m2 
de vias por meio do Mãos à 
Obra, beneficiando mais de 
três mil moradores.

Guarulhos é a cidade com mais mortes após intervenção policial 
Carapicuíba e Santo André, 
com 27, 26 e 25 mortes respec-
tivamente. 

As regiões de Bauru (CPI-
4), com cidades como Marília, 
Assis, Ourinhos, Jaú, Lins e 
Santa Cruz do Rio Pardo re-
gistraram um dos menores 
índices de letalidade, com 13 
mortes por intervenção poli-
cial no ano, além das cidades 

de São José do Rio Preto (7) e 
Araçatuba (3).

Os dados constam no re-
latório anual da Ouvidoria de 
Polícia, divulgado este mês.  
A cidade de Guarulhos figura 
também entre as cinco primei-
ras da Região Metropolitana 
em outros índices no estudo. 
Sendo o município com mais 
reclamações de má qualidade 

no atendimento da Polícia 
Militar, a quinta no mesmo 
aspecto da Polícia Civil e na 
mesma colocação em recla-
mação de abuso de autorida-
de. Além de ser a terceira em 
solicitação de policiamento, 
que consiste em denúncia 
por maior comparecimento 
da polícia em locais em que 
o cidadão se sinta inseguro.
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Estado arrecada R$ 125 milhões com 
primeiro ciclo do IPVA na cidade

Fazenda libera em Guarulhos mais de R$ 300 
mil em créditos da Nota Fiscal Paulista 

LUCY TAMBORINO - A Secretaria 
da Fazenda e Planejamento 
fechou balanço parcial do pri-
meiro ciclo de pagamentos do 
Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
de 2019, em janeiro. Até o últi-
mo dia 22 foram arrecadados 
R$ 125,4 milhões em Guaru-
lhos referentes a 196,3 mil ve-
ículos, cujos proprietários qui-
taram o tributo à vista, com o 
benefício de 3% de desconto, 
ou efetuaram o pagamento da 
primeira parcela do imposto. 
O valor é aproximadamente 
4% maior que o arrecadado 
em janeiro de 2018.

Os números apresentados 
em Guarulhos são resultado 
de quase 86 mil veículos com 
o tributo quitado em parcela 
única, significando cerca de 
R$ 84,9 milhões e mais 110,3 
mil automóveis com a primei-

LUCY TAMBORINO - Os con-
sumidores e instituições 
assistenciais cadastradas 
na Nota Fiscal Paulista 
em Guarulhos receberam 
um montante de quase 
R$ 321 mil neste início 
do ano. Do total, foram 
liberados para a primeira 
categoria R$ 228,6 mil e 
para a segunda R$ 92,2 
mil. Os repasses foram 
realizados pela Secreta-
ria da Fazenda e Planeja-
mento do Estado de São 
Paulo.

Os valores são refe-

rentes aos documentos 
fiscais de julho de 2018. 
Está é a primeira libera-
ção no formato mensal, 
antes os recursos eram 
calculados semestral-
mente e liberados em 
duas vezes por ano: em 
abril e outubro.

Os créditos da Nota 
Fiscal Paulista perma-
necem à disposição dos 
participantes por cinco 
anos a contar da libera-
ção e podem ser utiliza-
dos a qualquer momen-
to dentro desse período. 

ra parcela paga, gerando R$ 
40,4 milhões.  

Descontadas as destina-
ções constitucionais, os valo-
res arrecadados em cada cida-
de são repartidos meio a meio 
entre ela e o estado. Os recur-
sos devem ser revertidos para 
a gestão dos serviços públicos. 

As cidades com maiores ar-
recadações do imposto neste 
ano foram São Paulo (R$ 2,02 
bilhões), Campinas (R$ 233,63 
milhões) e São Bernardo do 
Campo (R$ 139,63 milhões).

Em todo esse ano a Fazen-
da prevê arrecadar no total R$ 
14,9 bilhões com o tributo.

FOTO: AGÊNCIA BRASIL
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PRECISA-SE 

COSTUREIRA/GUARULHOS
PARA TRABALHAR COM CAMISETAS

EMPRESA LOCALIZADA EM GUARULHOS

EXPERIÊNCIA COM AS MÁQUINAS OVERLOQUE , 
GALONEIRA OU PONTO CORRENTE  PARA EMPRESA 
DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS .

BENEFÍCIOS: CAFÉ DA MANHÃ, CAFÉ DA TARDE, 
VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE , 
CONVÊNIO MÉDICO, CONVÊNIO ODONTOLOGICO
E PREMIAÇÃO POR PRODUÇÃO.

    HORÁRIO DE TRABALHO: 
      SEG Á SAB – 6H ÀS 14H (CAFÉ DA MANHÃ + BENEFICÍOS) 
       SEG A SAB – 14H ÀS 22H (CAFÉ DA TARDE + BENEFICÍOS)

INTERESSADOS LIGAR NO RH :  
(FALAR COM JÉSSICA)

(11) 2229 1241 /     (11) 9 7450 3971 

Todo colombiano 
é traficante

Irresponsáveis, bossais, despre-
zíveis, pequenas. Indignas de um 
ocupante de cargo de Ministro da 
República, ainda mais da Educa-
ção. Em entrevista à revista Veja, 
na semana passada, o Ministro da 
Educação, Ricardo Vélez, generali-
zou o povo brasileiro como sendo 
ladrão, corrupto e até canibal.

Ele é estrangeiro, nascido em 
Bogotá, capital da Colômbia. À 

revista afirmou que o “brasileiro 
viajando é um canibal”. “Rouba 
coisas dos hotéis, rouba assentos 
salva-vidas do avião; ele acha que 
sai de casa e pode carregar tudo”...

É a mesma coisa que eu, ou 
qualquer um de nós, brasileiros, 
no exercício do cargo de Ministro 
da Educação da Colômbia, afir-
mar, em fala generalizada, que 
‘todo colombiano é traficante’ - 
considerando o histórico de Pablo 
Escobar e o Cartel de Medellín. 

Bancaríamos um tremendo idiota, 
despreparado para a nobre missão 
de fortalecer a educação do País.

Certamente uma parcela de 
brasileiros é desonesta, como uma 
minoria de colombianos é ligada 
ao tráfico de drogas. Mas não se 
pode aceitar um nivelamento ig-
norante como fez a autoridade que 
está mais para Ministro da Dese-
ducação.

Pode ser que algum doente do 
‘complexo de vira latas 2.0’ dê ra-
zão a Ricardo Vélez, ou procure re-
lativizar sua fala profana, mas eu 
não. Nem eu, nem outros milhões 
de brasileiros que são honestos e 
trabalhadores aceitamos que nos 
nivelem pelo pote de defecção de 
onde surge gente medíocre assim.

Dizem que o sorriso é uma boa 
maneira para resolver problemas. 
Na mesma medida, o silêncio é 
uma forma de evitar muitos deles. 
Nos primeiros cem dias do atual 
governo me coloco na condição de 
observador. Sem criticar ou elo-
giar, é preciso esperar, mas diante 
de um absurdo como esse é neces-
sário se posicionar.

Em tempo, não sou um imbecil 
como demonstra ser o persona-
gem principal deste artigo, jamais 
afirmaria que todo colombiano é 
traficante. “São boa gente, alegres 
e irreverentes”, assim testemunha 
o amigo Chrystopher Montenegro 
que recentemente esteve na Co-
lômbia. Além disso, esse País deu 
à humanidade o escritor Gabriel 
García Márquez, que entre outras 
obras primas escreveu “Cem Anos 
de Solidão” e “Notícia de um Se-
questro”.

Certamente uma parcela de 
brasileiros é desonesta, como 
uma minoria de colombianos

      Na próxima quinta-feira (14), às 17h, o Cine 
Clube do Adamastor recebe a Roda de Conversa 
LGBT sobre visibilidade trans. O encontro marca 
o Dia da Visibilidade Trans, comemorado em 29 
de janeiro, e promovido pela Subsecretaria de 
Políticas da Diversidade, por meio da Secretaria 
de Direitos Humanos. A entrada é livre e gratuita. 
A roda será composta por transexuais e travestis 
da cidade convidados para debater os serviços, 
equipamentos públicos, direitos e necessidades. 
O intuito é aproximar o tema do munícipe e poder 
prestar o atendimento adequado.

      A Universidade Univeritas/UNG receberá, na 
unidade Centro, o 1º Mundo Cosplayer Festival. 
O evento, com diversas atrações voltadas para o 
público geek, ocorre no dia 23 de fevereiro, das 
11h às 20h. Durante o festival, os frequentadores 
contarão com a presença de ilustradores, 
redatores, cartunistas e quadrinistas que 
apresentarão seus últimos trabalhos, oferecendo 
ao público artes exclusivas. Um dos pontos altos 
da programação do Mundo Cosplayer Festival 
será o desfile cosplay, que contemplará os 
melhores cosplayers com prêmios.

ANOTE

PONTO
DE VISTA

GUTO TAVARES
jornalista - 
gutomtavares@gmail.com

      A prefeitura está com inscrições abertas para as oficinas gratuitas de Cultura Indiana, uma iniciativa 
da Secretaria de Cultura para fomentar o conhecimento sobre a riqueza e diversidade oriental. As 
oficinas, que têm classificação livre, acontecem no antigo prédio da Câmara Municipal, no Centro, e 
no Adamastor, no bairro Macedo. No antigo prédio da Câmara Municipal, as oficinas acontecem às 
segundas, quartas e quintas-feiras, das 18h às 19h30 e das 19h30 às 21h. No Adamastor, as oficinas 
acontecem às terças-feiras, das 19h às 21h. Para participar, os interessados devem preencher ficha de 
inscrição online, disponível no link https://goo.gl/bpNJw9.
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Sobrado Maravilhoso - Vila 
Torres de Tibagy - Guaru-
lhos. Terreno 153m2, Área 
Construída 277,38m², 4 
dorms c/ sacada, 3 suítes, 
4 banheiros, 1 Lavabo, 
Closet, 4 vagas garagem. 
Ótima Localização. R$ 
850.000,00 mil - Aceita tro-
ca por um apto, acima de 
100 metros. De preferência 
no Condomínio Isla Lago 
dos Patos. Aceita Financia-
mento.

Apartamento Show - Con-
domínio Lago dos Patos - 
Torre Saint Martin – Guaru-
lhos. Apartamento 114m², 
3 dorms, 1 suíte, 2 vagas 
garagem, lazer completo, 
andar alto, espaço gour-
met, planejados em todos 
os cômodos, localização 
privilegiada. Valor R$ 
750.000,00 mil. Não aceita 
permuta. Aceita financia-
mento.

Casa térrea Vila Milton com 
03 dorm, sala, cozinha 
mais edícula em terreno 
12,50x40. Abaixo da Ava-
liação. R$ 650.000,00 mil.

Apartamento Lindo - Condo-
mínio Varandas -  Guarulhos 
- São Paulo. Apartamento 
126m², 3 dorm, 1 suíte, 2 
vagas de garagem, área de 
lazer completo, planejados, 
sacada gourmet. Localiza-
ção Privilegiada. Valor R$ 
750.000,00 mil Aceita per-
muta por apartamento de 
menor valor, mas que seja 
com lazer completo e na 
mesma localidade.

Apartamento Ótima Oportu-
nidade - Bom Clima – Gua-
rulhos. Apartamento 50m², 
2 dorm, sala, cozinha, 1 ba-
nheiro, área de serviço, uma 
vaga de garagem. Ótima 
localização próximo do cen-
tro de Guarulhos, transporte 
público, supermercados. Va-
lor R$ 180.000,00 mil. Aceita 
financiamento.

Terreno próximo ao João do 
Pulo com 260 metros esqui-
na bom para galpão, ótimo 
preço. R$ 160.000,00 mil, 
estuda proposta só a vista, 
documentos Contrato Com-
pra e Venda.

Sobrado Vila Galvão com 
03 dormitórios e 2 suítes, 02 
vagas de garagem, abaixo 
do preço, só R$ 320,000,00 
mil à vista.

Apto Bom Clima com 01 
dormitório grande, sala, co-
zinha, W.C, 01 garagem. R$ 
180.000,00 mil.

Terreno Comercial ou Resi-
dencial Vila Augusta ótima 
rua, plano com 298 metros. 
R$ 460.000,00 mil, com pro-
jeto aprovado. 

Apto Alto Padrão Classic 
Bosque Maia com 168 me-
tros área útil com 3 suítes, 
3 vagas novo. Quitado liga 
e conferi.

Lindo apartamento Vila Gal-
vão semi mobiliado, 2 dor-
ms, sala, cozinha, 2 W.C, 
1 vaga de garagem, R$ 
280.000,00 mil.

Apto próximo ao Shopping 
Internacional com 2 dorm, 
sala, cozinha, 01 garagem. 
R$ 225.000,00 mil.

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

APTO – JD LAS VEGAS – R$ 
65.000 (ENTRADA) – REF 12

3 - DORMTS, SALA AMBS 
COM SACADA, COZ, 1 
VAGA, AREA DE LAZER 
COMPELTA, PORTARIA 

ELEVADOR
OTIMA LOCALIZAÇÃO.

+ - PARCELAS DE R$ 1.800 

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

9IMÓVEIS
Terça-feira, 12 de fevereiro de 2019

www.fmetropolitana.com.br

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Biombos fazem a diferença na concepção dos ambientes
DA REDAÇÃO - Antes usados 
para delimitar espaços, 
criar ambientes privados ou 
simplesmente reduzir áreas 
muito grandes, os antigos 
biombos foram ressignifi-
cados e vieram com tudo 
nessa edição da Casacor. 
Como peça chave de design 
e excelente elemento de de-
coração, os profissionais, 
abusando de materiais e es-
tilos, usaram biombos das 
mais diversas formas. Com 
estampas divertidas, artísti-
cas e elegantes, o elemento 
vem compor o conceito de 
cada um dos projetos que 
serão vistos a seguir, incor-
porando arte e design.

Em um dos projetos, a 
herança indígena brasileira 
é muito bem abordada pelo 
arquiteto francês. Utilizan-
do-se de grafismos, cores 
vibrantes e cestarias, esse 
biombo em madeira é com-
posto por azulejos moder-

nistas pintados à mão.
Os biombos também ga-

rantem aconchego e sofisti-
cação. Aliando o conforto 
da madeira e o rústico das 
pedras naturais de casca-
lho, o lounge com biombo 
traz a sensação de fluidez e 
modernidade na contrapo-

sição dos elementos.
Usando de elementos 

clássicos repaginados, o 
biombo espelhado com de-
talhes em dourado é o des-
taque do ambiente, assim 
como a cama despojada com 
base revestida em píton.

Em ambiente discre-

tamente colorido, os tons 
mais sóbrios e os elementos 
geométricos servem de aces-
sório para o contraponto ir-
reverente: um grande biom-
bo com estampa de peixe, 
próximo à cama de casal.

Apostando em elemen-
tos naturais, o biombo 

também apresenta traços 
jovens e românticos. A pa-
rede com revestimento em 
pedra, assim como os esto-
fados feitos com tecidos de 
fibras naturais, cria uma 
composição rústica e chi-
que exaltada pelo biombo 
em madeira.



ÁRIES: Um pouco de ansiedade ocorrerá neste período, 
deve procurar agir com calma. O Sol poderá ser um gran-
de aliado para você assumir uma atitude menos incisiva. 

TOURO: Sua admiração pelo belo lhe renderá algumas 
dificuldades de adaptação. Mercúrio ajudará você a 
realizar seus planos. 

GÊMEOS: Demonstrará mais pro atividade o que afiará 
ainda mais a sua inteligência. Evite se distrair com 
frivolidades.

CÂNCER: Grandes desafios lhe serão impostos, com co-
ragem e doçura irá conseguir transpor todas as situações. 
Deixar transparecer suas emoções lhe deixará mais frágil.

LEÃO: Estará mais vigoroso e deslumbrante a moral 
deste signo, que irá demonstrar muito bem a sua 
criatividade.

VIRGEM: A coerência será algo muito importante e que 
influenciará muito na execução de suas tarefas. Faça 
críticas construtivas baseadas no progresso.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Entidade
como o
Green-
peace

Lagarto
herbívoro
de papo
inflável

Marjorie
Estiano,

atriz
curitibana

Rede lan-
çada pelo
Homem-A-
ranha (HQ)

Figura de
linguagem
do Barroco

(Lit.)
Estado de
Vila Velha

e Serra
(sigla)

O "com-
bustível"
do artista

Sistema
Único de
Saúde
(sigla)

Traço do
instinto
materno

"É mais fá-
cil prome-

ter que
(?)" (dito)

Metal
usado em
panelas

(símbolo)

Divisão de
escolas de
samba em
desfiles

(?) LDL: 
é prejudi-

cial ao
coração

Fora de (?):
vencido
Local de

passeatas

Possível causa da
síndrome do pânico

Beneficiários da
Previdência Social

Narram
vidas (Lit.)

(?) proibido: foi
comido por Adão,

contrariando as ordens
de Deus (Bíblia) 

Filho de
Magneto

(HQ)
Desmente

Em (?): 
em massa
Extempo-

râneas

"(?) Viva",
sucesso
de Chico
Buarque

Homem, em inglês
(?) poluentes: sua e-

missão é reduzida pe-
lo catalisador do carro

Comicidade
As substân-
cias que en-
venenam

Chamego

 Limpa o
 quadro-

negro

Certos
indivíduos
(?) Mello,

atriz

Maneira de
escrever
Tipo de 

quadrilátero
Estímulo
auditivo
Vinho de
Provence

Súbito e i-
nesperado
Alexandre
(?), cantor

Sinaliza a
desclassificação do
piloto na

F1

O número ordinal
relacionado a 20

Primeira
vogal
Raiva
(Med.)

Não
consentir
Pão de
milho

Devotos
Informação
da bula de
remédios

Lar de
Eva (Bíb.)

Stokes
(símbolo)

VIE
BIOGRAFIAS

MAGNUSRPT
NEGAHUMOR
DSANTITESE

TEIAXODOES
IMPEDIRUNS

BROACOMBATE
AGRAFIADE

APLAUSOSOM
RODABRUSCO

PESOPIOSI
TARDIASZO

MANOREDEN
GASESALA

COLESTEROL

3/man — miá. 7/aplauso — losango — tardias. 8/antítese.

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 

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

LIBRA: No peso da balança tende a fazer escolhas um 
pouco mais egoístas. Deve continuar a buscar o equilíbrio 
incessantemente, sem titubear nesta jornada.

ESCORPIÃO: Uma grande transformação está por vir, no 
qual você deverá usar sua percepção para compreendê-
-la. 

SAGITÁRIO: Resplandecerá para esta constelação um 
lado mais espirituoso e tranquilo. A capacidade de se 
modificar será um elemento interessante.

CAPRICÓRNIO: A interação ocorrida em Júpiter pode 
colocar alguns valores seus a prova. Porém demonstrará 
força e provará que isto é um equívoco.

AQUÁRIO: Mercúrio deixará mais claro a sua timidez, 
fazendo com que acabe se retirando. O elemento ar irá te 
ajudar para que se torne um pouco mais ativo.

PEIXES: Em determinados ambientes apresentará uma 
personalidade manipuladora. Saturno irá lhe influenciar 
para isso, que pode te deixar um pouco melancólico.
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DA REDAÇÃO - No próximo 
sábado (16), às 20h, a Or-
questra Jovem Municipal de 
Guarulhos (OJMG) apresenta 
o grande espetáculo “Sam-
ba em Concerto”, sucesso de 
público que volta ao palco do 
Teatro do Adamastor Centro. 
A apresentação, que marca 
o lançamento da Tempora-
da 2019 da OJMG, tem clas-
sificação livre e os ingressos 
gratuitos devem ser retirados 
na bilheteria do Teatro, com 
uma hora de antecedência do 
início do espetáculo.

Além da participação de 
artistas locais ligados ao uni-
verso musical do samba, esta 
edição é ainda mais que es-
pecial por prestar honrosa 
homenagem a dois grandes 
artistas: César do Acordeon, 
importante músico nordesti-
no, responsável por difundir 
as raízes culturais do forró 
em Guarulhos, e Samuel Car-
doso dos Santos, o Samuka, 
professor do Conservatório 
Municipal de Guarulhos e 
coordenador do Projeto Roda 
de Choro, ambos falecidos no 
ano passado.

Orquestra Jovem apresenta ‘Samba 
em Concerto’ no Teatro Adamastor

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

De acordo com o maestro 
Emiliano Patarra, regente da 
Orquestra Jovem, o sucesso 
espetacular da primeira edi-
ção reforça ainda mais a ideia 
de que a orquestra combina 
com outros gêneros e lingua-
gens: “A cidade já oferece o 
Rock em Concerto e ganhou, 
no ano passado, o Samba em 
Concerto. Este ano, o espetá-
culo está de volta, com novas 
músicas e a mesma vibração”, 
garante o maestro.

Patarra enfatiza ainda 

que esse novo espetáculo 
será marcado pela execução 
de grandes sambas, como 
“Os Oito Batutas” (Pixingui-
nha), “Na Baixa do Sapatei-
ro” (Ary Barroso), “Manhã 
de Carnaval” (Luiz Bonfá e 
Antônio Maria), entre outros, 
com arranjos de Alexandre 
Daloia, recriados para a sin-
fônica completa e um grupo 
de samba com mais de 10 in-
tegrantes, com arranjos espe-
cialmente elaborados para o 
espetáculo.
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SAÚDE
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CURSOS

Contrata-se

Aluga-se

Sitíos e Chácaras

Vende-se

BAIRRO A BAIRRO
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SERVIÇOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

Dinheiro

Relax

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

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

DOMÉSTICA 
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 
2212-1132  2ª à 6ª horário 
comercial
MOTO BOY 
Com Contrato Mei, p/ 
Pizzaria no Gopouva. F.: 
94605-3356/ 96761-2765.

SALA COMERCIAL 
Ótima, reformada. Em 
frente a Faculdade de 
Medicina. R$ 630, dir. c/ 
propr. 99901-6804

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

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

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685

CLASSIFICADOS

Veri�car Condições
Vitoram Corretora de Seguros

Planos a partir 
de R$ 119,10
De 0 a 18 anos

F. 2409-5992
9500-5000

GORDINHAS QUENTES 
Local discreto infs whatsa. 
F. :96767-2566

CÔMODOS/ ITAQUERA
Individual, incluso água e 
luz R$ 300,00 
F: 98102-1370 Tim
99369-0616 Claro
94693-1563 Oi
99940-8920 Vivo 

YURI JAPONESA 19A. 
$ 150 por hora Linda, 
legitima e Universitária. F.:  
96613-0558

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

MAYARA NASCIMENTO - Há mais 
de 10 anos a calçada da rua 
Clara Nunes, 265, no Parque 
Primavera, acumula entulhos. 
Além de materiais recicláveis e 
de construção, tem muito lixo 
orgânico que acaba atraindo 
ratos para o bairro. 

Mariluce Costa Santos, apo-
sentada, já realizou diversas 

reclamações e solicitações de 
limpeza, mas até o momento 
nada foi feito. Tentaram con-
versar com dono da residência, 
mas a única atitude foi jogar os 
lixos na parte da noite, quando 
não tem ninguém na rua.

“A casa dele já está cheia de 
lixo, então ele começou a colo-
car na calçada e na rua. A via é 

larga e dois carros não conse-
guem passar ao mesmo tempo 
por causa dos entulhos que in-
terditam o local”, contou.

No mês passado Folha Me-
tropolitana percorreu os 19 
Pontos de Entrega Voluntária 
(PEV) da cidade, que recebem 
os entulhos. A maioria é deixa-
da na própria calçada, dificul-
tando o trabalho da prefeitura.  
Um dos PEVs mais próximo 
ao local da ocorrência é o do 
Parque Mikail, localizado na 
rua Justiniano Salvador dos 
Santos, 269.

A Progresso e Desenvol-
vimento Guarulhos S/A (Pro-
guaru), informou que realizará 
vistoria no local para progra-
mar a retirada do material. É 
preciso ressaltar que se trata de 
um ponto viciado de descarte 
de resíduos e a fiscalização da 

CASA PRÓX.PRAÇA 8 
2 Dorms., sla., coz., wc., 
a. serv., fino acab., gar. 2 
autos 180 Mil (11) 95551-
4029 c/ Stéfano.
TERRENO PINDAMO-
NHANGABA 
200Mts² c/ escrit. reg. 
e planta aprovada.Total 
Infra estrutura,120 Mil (11) 
95551-4029 c/ Stéfano.
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
TERRENO PRAIA 
GRANDE 
646 Mts², próx. Cidade 
Ocian, ac. auto 165 Mil F.: 
2466-5691/ 98347-5803
APTO. JD. MUNIRA 
c/ 42Mts.², 2 dorms., 
Quitado .85 Mil, ac. auto F.: 
2466-5691/ 98347-5803
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

94745-7749
5583-2905

MASSAGEM 
com.local  Cris/Laura mass/
finalização.  Infs whats (11) 
99947-6210
CASA CUEVAS, 18 
c/ Lindas gatas Atend. 
das 8:30 as 20hrs.  F: 
2087-2091

APTO. AV. MARTINS JRº 
2 Dorms. + deps, aquece-
dor, wc, sac, elevs. Cond. 
Baixo  lazer completo, 198 
Mil  Doc. Ok  F.: 2382-8300
CASA RECREIO S. JORGE 
2 dorms., sala, coz. gar. 2 
autos. 40 Mil + parcelas. F.: 
96094-1957/ 2087-4901
GALPÃO JD. S. JOÃO 
130mts², na Avenida . 160 
Mil F.2087-4901/ 96094-
1957
SOBRADO 4 CÔMODOS 
2 wcs., e área serv. R$ 65 
Mil , Rua São Silvestre, 12 
Fundos Recreio São Jorge 
- Guarulhos . F.:98777-
6674 Claro / 96528-3558 oi 
c/Carlão

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA 

REDAÇÃO

Entulho na calçada atrapalha 
moradores do Parque Primavera

população é necessária para 
manter a cidade limpa. Denun-

cias podem  ser feitas através 
do telefone: 0800 772 2006.

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