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‘Alita: Anjo de combate’ 
estreia hoje nos 
cinemas do país 

Bibi 
Ferreira 

morre aos 
96 anos
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Governo de SP transfere 22 integrantes de 
facção criminosa para presídios federais
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R$ 4,22
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Promotor consegue manter decisão no STJ que 
barra gratificação para procuradora da cidade
Para o promotor de Justiça, Nadim Mazloum, estratégia da procuradora baseada em uma lei do ex-prefeito 
Sebastião Almeida, julgada inconstitucional, poderia provocar um rombo nos cofres públicos
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Ligação do trem com 
aeroporto poderá ser feita 

com esteiras rolantes
Pág. 5

Guarulhos apresenta saldo 
positivo na geração de 

empregos formais em 2018
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“Nunca pensei em parar. Essa 
palavra não faz parte do meu vo-
cabulário”. Quando o veterano 
Hélio Sileman, hoje diretor artís-
tico da Rede Brasil de TV, ouviu 
esta frase dita por Bibi Ferreira 
nos estúdios da antiga TV Excel-
sior, onde ambos trabalhavam 
(Helio era cameraman), ela ainda 
estava na casa dos cinquenta, tal-
vez, sessenta anos. Bibi coman-
dava um programa de entrevistas 
na emissora que tinha Edson Leite 
como diretor e o novato Boni no 
começo de carreira. A Excelsior, 
pioneira nas telenovelas, fazia su-
cesso com Redenção. E a nossa 
dama do teatro já começava a ser 
cobrada. Pequenina, de estrutura 
frágil, não era conveniente apro-
veitar mais o tempo para descan-
sar? Quem sabe não estava na 
hora de parar um pouco?

A querida Bibi havia se acos-
tumado nesses últimos anos a 
esclarecer e justificar sempre 
sua determinação em continuar 
com a vida de atriz, cantora, di-
retora de teatro. E fazendo sem-
pre uma coisa atrás da outra.

Porque parar?
O talento da dama do teatro 

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

(muita gente gosta de se referir a 
ela como a “rainha dos musicais” 
o que, vamos combinar, é muito 
pouco), de atriz por excelência, 
teimava em permanecer sempre 
em atividade. A voz, ah... a voz, 
teimava também em permanecer 
a mesma. Ou ir se transformando 
para melhor. Cada vez mais forte.

Você, caro leitor ou leitora, se 
lembra de alguém aos 95, 96 anos, 
cantar assim como ela cantava os 
sucessos da imortal Edith Piaf? Ou 
as belas canções de Frank Sinatra?

Nessa sequência de dias tris-
tes, perder Bibi Ferreira é mais 
uma pancada na alma. Não é só 
o mundo do espetáculo que fica 
mais pobre.

 
Fruta amazônica
 Ao dar nome aos profissio-

nais que participaram da saudo-
sa era do rádio em Guarulhos, na 
coluna de ontem, cometi uma in-
delicadeza. Esqueci do sonoplas-
ta Sergio Sorrilha Padilha que, 
ainda criança foi admitido na Boa 
Nova como técnico de som. Fi-
cou por lá muito tempo, aperfei-
çoou-se na profissão e recebeu 
apelido dado por um dos locuto-
res que, de início, deixava Sergio 
muito aborrecido. Na verdade, 
mais que aborrecido. Ele ficava 
muito bravo. Mas, com o tempo, 
foi se acostumando. Sergio virou 
fruta. Uma fruta cascuda muito 
comum da Amazônia. O Jatobá.

Jatobá é hoje funcionário 
público dedicado. É ele quem 
cuida, com muito carinho, do 
som instalado na Câmara Muni-
cipal. Cuidar do som e dos mi-
crofones usados pelos verea-
dores é com ele mesmo. Nessa 
área, ali, não tem pra ninguém.

pretende aprovar hoje requerimento so-
bre o assunto…

Olho no lance!
Ressurgiram na pauta da Câmara pro-

jetos que visam alterar o zoneamento de 
algumas áreas. Estranho, muito estranho…

Pergunta no ar
Por que o ex-presidente da Proguaru 

Wanderley Figueiredo não foi convidado 
para participar do governo? Ele sempre 
foi próximo e ajudou o então vereador 
Guti...

Mecenas
A saída de Fernando Evans da Habi-

tação sinaliza que o influente empresário 
Evaristo Arruda está se afastando do go-
verno Guti. E de olho em alguns prefeitu-
ráveis para 2020…

Memória de elefante
O novo secretário de Habitação, Sil-

vio Figueiredo, no governo Thomeu era 
o braço direito do supersecretário Jairo 
Cândido (Planejamento). Era o Peterson 
Ruan (Governo) da época…

Frase
“O único prefeito que pegou a Prefei-

tura de Guarulhos endividada foi o Jovino, 
com três folhas de pagamento atrasadas”. 
Almeida (PDT), ex-prefeito…

Sai de perto!
Enquanto o ex-vereador caubói Wag-

ner Freitas afirma que irá disputar (pela 
3ª vez?) a Prefeitura, o ex-vereador Wal-
domiro Ramos dá a entender que poderá 
assumir o controle do PTB em Guarulhos. 
A briga é boa…

A conferir
O presidente da Câmara, Jesus (PSL), 

continua recebendo críticas de pessoas 
ligadas ao Governo. Se não for a pedido, 
estão desgovernadas. Nenhuma das hi-
póteses é boa…

Muito obrigado!
Grupo de tucanos guarus querem que 

o ex-vereador Sebastião Alemão seja 
o próximo presidente do PSDB. Ele não 
está animado com a oferta…

Abacaxi com pepino
Festival de food truck dentro da Edu-

cação está chamando a atenção. Sem li-
citação ou chamamento, até a energia é 
a da Secretaria. O vereador Rômulo (PT) 

REMINISCÊNCIAS

PEDRO NOTARO 
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900
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Governo de SP transfere 22 integrantes de 
facção criminosa para presídios federais
DA REDAÇÃO - O governo de São 
Paulo enviou ontem o princi-
pal líder do Primeiro Coman-
do da Capital (PCC), Marcos 
Willians Herbas Camacho, o 
Marcola, e outros 21 membros 
da cúpula da facção criminosa 
de Presidente Venceslau (SP) 
para os presídios federais de 
Mossoró (RN), Brasília e Por-
to Velho (RO). À tarde, o mi-
nistro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro, editou 
portaria que torna mais rígidas 
as regras para as visitas sociais 
aos presos nas cadeias - nas 
de segurança máxima, só será 
permitido o uso de parlatório 
ou videoconferência.

Sete integrantes do PCC 
foram transferidos porque ha-
viam sido alvos da Operação 
Echelon, em 2018, que tinha 
como alvo o “departamento” 
da facção responsável por coor-
denar a atuação do grupo fora 
de São Paulo, o chamado Resu-
mo dos Estados, subordinado 
diretamente à cúpula. Outros 
15 fazem parte da sintonia ge-
ral final da facção, ou seja, pri-
meiro e segundo escalões.

As transferências têm 

prazo de 360 dias, segundo o 
secretário da Administração 
Penitenciária de São Paulo, 
Nivaldo Restivo. Mas o prazo 
pode ser estendido. Os primei-
ros 60 dias são de isolamento 
total. Desde novembro, após 
ser descoberto um plano para 
resgatar os criminosos, havia 
expectativa de transferência.

Em São Paulo, a polícia blo-
queou estradas e usou até um 
caminhão dos bombeiros na 
operação, além de colocar mais 
de 100 mil policiais em estado 
de alerta no Estado. Já o gover-
no federal soltou um decreto 

específico, autorizando o uso 
das Forças Armadas em Mos-
soró e Porto Velho para garan-
tir a segurança das cadeias.

“O isolamento de lideran-
ças é estratégia do Governo 
do Estado e do Governo Fe-
deral para o enfrentamento e 
desmantelamento de organi-
zações criminosas”, afirmou o 
governador João Doria durante 
coletiva de imprensa.

Questionado sobre risco de 
represálias por parte da facção, 
Doria afirmou que “todas as 
ações preventivas foram ado-
tadas”.

Transferência entre o trem e o aeroporto 
deverá ser realizada através de passarela

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

CLAREAMENTO
LAMINADOS DE CERÂMICA
REABILITAÇÃO  ORAL 
IMPLANTES 
CARGA IMEDIATA EM 5 HORAS
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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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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 - O governo vai 
retomar o processo de ven-
da das participações acioná-
rias da Infraero em aeropor-
tos concedidos, informou 
ontem, o secretário nacional 
de Aviação, Ronei Glanz-
mann, durante a entrega do 
prêmio Aeroportos + Brasil.

A Infraero detém 49% 
das concessões dos aero-
portos de Guarulhos, Vi-
racopos, Brasília, Galeão e 
Confins. Até o momento, a 
União aportou perto de RS 
5 bilhões nesses negócios.

O desinvestimento de-
verá ocorrer em aproxima-
damente dois anos, disse o 
secretário.

LUCY TAMBORINO - A conexão 
direta dos passageiros da Li-
nha 13-Jade da Companhia 
Paulista de Trens Metropoli-
tanos (CPTM) com os termi-
nais 2 e 3 do GRU Airport – 
Aeroporto Internacional de 
São Paulo, em Cumbica, está 
definida. Segundo o secretá-
rio dos Transportes Metropo-
litanos, Alexandre Baldy, ela 
deverá ser feita por meio de 
passarelas com esteiras rolan-
tes com 1,4 km de extensão.

Segundo Baldy, o investi-
mento será feito pela GRU Air-
port. Já a concessionária afir-
mou que a obra de ligação da 
estação aos terminais não faz 
parte de seu contrato de con-
cessão e disse estar disposta a 

discutir a implantação de um 
sistema diferente do oferecido 
hoje, “desde que seja compatí-
vel com o plano de expansão 
do aeroporto e que seja man-
tido o equilíbrio econômico 
financeiro do contrato de con-
cessão”. Atualmente o percur-
so é feito por ônibus gratuitos.

Governo quer vender 
participação da 
Infraero em Cumbica
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Após intervenção de promotor de Guarulhos, STJ mantém 
decisão que barrou gratificação para procuradora da cidade

DA REDAÇÃO - O promotor de 
Justiça, Nadim Mazloum, do 
Ministério Público do Estado 
em Guarulhos conseguiu man-
ter no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) a decisão que bar-
rou o recebimento de uma gra-
tificação de R$ 500 mil a uma 
procuradora municipal.

O ministro Napoleão Nunes 
Maia Filho, do STJ, concluiu que 
o Tribunal de Justiça de São Pau-
lo é a instância competente para 
julgar ação contra gratificações 
a procuradores de Guarulhos. A 
Corte considerou inconstitucio-
nal a lei do ex-prefeito Sebastião 
Almeida (PDT), que conferia o 
benefício aos servidores. No en-
tanto, na Justiça do Trabalho, a 
procuradora Maria Cristina Viei-
ra Andrade havia obtido todos 
os pagamentos retroativos desde 
a supressão da gratificação. Mes-
mo após a decisão do STJ, ela in-
siste e já interpôs agravo.

Contra a decisão do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 
2.ª Região (TRT-2/São Paulo), 
o procurador-geral de Justiça 
Gianpaolo Poggio Smanio mo-
veu um recurso no Superior 
Tribunal de Justiça. A Procura-
doria sustenta que, caso todos 

os colegas (80) da procuradora 
peçam à Justiça a extensão do 
benefício, provocaria um rom-
bo de R$ 40 milhões aos cofres 
do município.

Mazloum classificou a lei 
do ex-prefeito e a estratégia da 
procuradora municipal de ‘ve-
lhacaria processual’. “Eu fiquei 
sabendo dessa ação e fiz uma 
representação solicitando que 
fosse suscitado o conflito de 
competência entre o TJ e o TRT. 
Se ela vencesse o custo ao muni-
cípio seria milionário”, afirmou.

Acolhendo o recurso de 
Smanio, o ministro Napoleão 
Maia Nunes Filho decidiu que 
“com base nessas considera-
ções, conhece-se do presente 
Conflito de Competência e 
declara-se competente para 
processar e julgar a presente 
demanda o Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo”.

DA REDAÇÃO - Em 2018, Guaru-
lhos apresentou um saldo de 
3.802 vínculos com carteira 
assinada. Neste período, as 
movimentações alcançaram 
105.777 demissões e 109.579 
admissões, mostrando que 
as contratações superaram o 
número de demissões no mu-
nicípio. É o maior saldo desde 
2014, em que o número de 
geração de empregos foi de 
5.398, já que em 2015, a ci-
dade perdeu cerca de 21.315 
vínculos formais e nos anos 
seguintes não conseguiu re-
cuperar um saldo positivo. O 
balanço foi divulgado ontem 
pela Secretaria Municipal do 
Trabalho, por meio da 13ª edi-

Município apresenta saldo positivo na 
geração de empregos formais em 2018

ção do Relatório Conjuntural 
do Mercado de Trabalho.

Os números contemplam 
tanto homens quanto para 
mulheres, com 2.116 e 1.312 
vagas respectivamente. Para 
os jovens aprendizes, a evo-
lução foi de 201 para aqueles 
de sexo masculino e de 173 
para aquelas de sexo femini-
no. Além disso, os dados mos-
tram que no período analisa-
do, seguindo a classificação 
de setores do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística), o setor de serviços des-
tacou-se com o saldo positivo 
de 4.311 vínculos formais e o 
comércio teve um incremento 
de 967 contratações formais.
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Cursos técnicos

Matrículas Abertas

DESCONTOS ESPECIAIS PARA QUEM 

APRESENTAR ESTE ANUNCIO

Av. Brigadeiro Faria Lima, 
2102 - Cocaia - Guarulhos - SP 

Fone: 11 2413 2525

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 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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LUCY TAMBORINO - Com meto-
dologia ativa de aprendiza-
gem e mais de uma década 
de atuação na educação a 
Escola Natasha Franco Viei-
ra, no Jardim Cocaia, está 
com as inscrições abertas 
para os cursos profissiona-
lizantes até o dia 25 deste 
mês. Serão novas turmas de 
Enfermagem, Estética, Edi-
ficações e Administração.

“O nosso propósito é 
transformar vidas. Dar 
oportunidades as pessoas 
pela via da transformação 
profissional“, explica Ma-
risa Fumanti, diretora da 
instituição. A profissional 
garante que cerca de 80% 
dos alunos conseguem co-
locação no mercado de tra-
balho com a qualificação 
oferecida pela escola. 

A instituição ainda con-

Inscrições para os cursos profissionalizantes na Escola Natasha 
se encerram no dia 25 

ta com ampla estrutura de 
laboratórios, jardins e o es-
paço da harmonia – um lo-
cal diferenciado com puff, 
sofá e plantas, onde os es-
tudantes podem se reunir e 
até algumas aulas são reali-
zadas na área. 

A escola também possui 
projetos sociais, como o Em-
pregabilidade. Gratuito, o 
curso de 50 horas apresenta 
o mundo do trabalho para 
os jovens de forma dinâmi-
ca e interativa. A abertura 
de turmas pode ser acompa-
nhada pela internet. 

Com o curso, a institui-
ção mantém parceria com 
empresas e hoje conta com 
350 jovens que realizaram 
o curso empregados como 
aprendiz. “Minha meta é 
chegar a 400 jovens”, garan-
te Marisa.

Guarulhos ganhará 95 professores na rede estadual
DA REDAÇÃO - O governo es-
tadual convocou 95 Profes-
sores de Educação Básica 
(PEB) I para atuar em Gua-
rulhos. Os docentes foram 
aprovados no último con-
curso público da categoria, 
homologado em 2015. Os in-
gressantes também passarão 
por um período de estágio 

probatório de três anos.
A lista de profissionais 

convocados foi publicada na 
edição de 07 de fevereiro de 
2019 do Diário Oficial. Em 
todo estado foram 3.230 va-
gas, sendo 1.023 remanescen-
tes. Na Secretaria de Educação 
de São Paulo, a jornada é de 
30 horas semanais (24 horas 

em sala de aula e seis em pla-
nejamento).

Os novos educadores de-
vem atuar em classes do 1° 
ao 5° ano do Ensino Funda-
mental, com carga horária de 
30 horas semanais. Somente 
em Guarulhos, há 150.545 
alunos matriculados em 177 
escolas da rede estadual.
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DA REDAÇÃO - A Universida-
de Santo Amaro – Unisa 
inaugurou, no dia 31 de 
janeiro, o Campus Guaru-
lhos, o primeiro fora da 
capital paulista. A nova 
unidade marca a expansão 
da Instituição, fundada há 
50 anos em São Paulo e re-
conhecida com nota máxi-
ma no MEC, que oferecerá 
cursos de bacharelados, li-
cenciaturas e tecnológicos, 
presenciais e a distância 
no município. 

A solenidade de inaugu-
ração contou com a presen-
ça do prefeito do municí-
pio, Gustavo Henric Costa, 
o Guti, do deputado fede-
ral Arnaldo Faria de Sá, o 
vice-prefeito, Alexandre 
Zeitune, o vereador Geral-
do Celestino, além de re-
presentantes de entidades 
classistas. “Esse é um mo-
mento especial não só para 

a Unisa, mas para Guaru-
lhos, que contará com uma 
Universidade de tradição 
e qualidade”, destacou em 
discurso o prefeito.

A reitora da Unisa, Profa. 
Drª. Luciane Lúcio Pereira, 
destacou a trajetória da Uni-
sa, que “apesar da tradição, 
nunca perdeu a oportunida-
de de se reinventar”. “Nosso 
desafio é oferecer um pro-
cesso de aprendizagem esti-
mulante aos alunos, fortale-
cer a pesquisa acadêmica e 
continuar atuando em prol 
da comunidade”, disse. A 
Universidade oferecerá ini-
cialmente 30 cursos de gra-
duação em Guarulhos.

Representando a Ordem 
dos Advogados do Brasil 
– Guarulhos, o advogado 
Wellington Santana Júnior, 
parabenizou a Unisa e acre-
dita que ela vai dar mais 
acesso ao conhecimento 

Novo campus da Unisa é inaugurado em Guarulhos
FOTO: DIVULGAÇÃO/UNISA

no município. “Guarulhos 
está se desenvolvimento e 
acredito que a Universida-

de crescerá junto e será um 
marco na educação. Sem 
dúvida, contribuirá para 

uma população com mais 
prosperidade e esperança”, 
disse.
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      A 6ª Conferência dos Direitos da Pessoa 
Idosa de Guarulhos – 2019 “Os desafios 
de envelhecer no século XXI e o papel das 
Políticas Públicas” será realizada nos dias 
26 e 27 de março, no Salão de Artes do 
Adamastor Centro. Interessados em participar 
do evento, promovido pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
(CMDPI) podem se inscrever pela internet no 
link https://goo.gl/forms/syp44IJrbKJxE1NA2. 
Antes, porém, o CMDPI realizará três pré-
conferências sempre no horário das 9h às 
12h, nos dias 19 20 e 21, no Centro de 
Referência Especializado da Assistência 
Social (Creas)/CCI (Centro de Convivência do 
Idoso) Gopoúva, Creas Marcos Freire e Creas 
Sítio dos Morros, respectivamente.

      Guarulhos dá início à realização das 
microconferências regionais de Saúde, sendo 
a primeira no próximo dia 16, das 8h às 14h, 
no Adamastor Centro (avenida Monteiro Lobato, 
734, Macedo). Promovidas para incentivar a 
participação popular na discussão do Sistema 
Único de Saúde (SUS), com a apresentação de 
propostas e alternativas para melhorar a saúde 
pública, as microconferências são preparatórias 
para a 7ª Conferência Municipal de Saúde, que 
será realizada nos próximos dias 29, das 18h às 
21h, e 30 de março, das 8h às 17h, no mesmo 
local. Quatro miniconferências fazem parte desta 
fase preparatória. As demais acontecem em 23 
de fevereiro, no Adamastor Centro; 16 de março, 
na EPG Carlos Drummond de Andrade e em 23 
de março, na Unifesp Campus Guarulhos.

ANOTE

Se eram artefatos tão valiosos por 
que um relaxo tão grande com o 
local onde eram guardadas

Um Rio de corpos
A escravidão no Brasil nunca 

cessou. Ainda existe a Casa Gran-
de/mega-hiper Empresas e as sen-
zalas/super favelas. Interessante 
que ainda há os mucamos, os ser-
viçais, os moleques de recados, 
os diversos tipos de capitães de 
mato a serviço dos Sinhozinhos 
e Sinhazinhas. O remediado se 
acha rico e o subalterno pisa em 
seus irmãos menos afortunados. 
São tratados como da família, 

tipo os cães e os gatos. Contudo 
dormem do lado de fora da Casa 
Grande. 

Aqueles meninos do Rio fa-
ziam o papel de “negrinhos da 
Terra” de um tempo que já deverí-
amos ter enterrado, morreram em 
containers, enquanto seus donos 
dormiam em hotéis. Eles tinham 
grande futuro, alguns dariam mi-
lhões de Euros, outros não. Mas 
todos seriam vendidos. Sonha-
vam salvar a si e a sua família.

Enriqueceriam um ou outro 
empresário. Afinal, o cara inves-
te agora para ganhar depois, na 
venda das peças. Quando encon-
tra uma pedra de grande valor, 

fica famoso e encosta o burro na 
sombra por boas temporadas.

Os itens não pertenciam ao 
dono da Senzala, nem a si mes-
mos, eles estavam ali apenas para 
a chamada engorda: eles seriam 
fortalecidos física e tecnicamen-
te e a Marca famosa iria valorizar 
mais cada peça.

Para alguns “negrinhos” aque-
la senzala era melhor do que a 
própria casa, tinha boa comida 
e estavam quase famosos, quem 
sabe em pouco tempo o país sa-
beria quem eram eles! A estra-
da para a realização de sonhos é 
perigosa: há gente estranha com 
hábitos esquisitos. A molecada 
corre perigo enquanto estão nas 
bases. Eles fogem da fome, da po-
breza, dos pedófilos, mas agora 
não deu tempo de fugir das laba-
redas.

Quem seria o responsável pe-
las mortes? Se eram artefatos tão 
valiosos por que um relaxo tão 
grande com o local onde eram 
guardadas? O Flamengo é respon-
sável? Há diferença entre as mor-
tes ocasionadas pela Barragem da 
Vale e o dormitório improvisado 
do Ninho do Urubu? Sabe, as di-
visórias? Tinham Poliuretano, o 
mesmo produto que matou os jo-
vens da boate Kiss, alguém ainda 
se lembra? Somos burros e não 
aprendemos com os erros?

O prejuízo causado àquelas 
mães nunca será pago! Futuro 
perdido, não será reposto. Para 
esse pecado não haverá perdão. A 
punição aos responsáveis, a certe-
za que outros “negrinhos da ter-
ra” não mais serão tratados como 
peças, trará certo alívio. Mas cui-
dado, em todo lugar sempre tem 
um cão ladrando para defender o 
ouro da Sinhá e do Sinhô.

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

Rua Auad Abrahão, 151 - Jd. Paraventi, Guarulhos - SP
Indique e Ganhe Descontos

(11) 3428-4077

Lavagem

(11) 94571-8988/99698-9405studiocarlimp carlimpjsr www.carlimp.com

Aceitamos cartões de crédito e 
parcelamos em até 10x

R$ 30,00
a partir
Carros

R$ 25,00
a partir
Motos

Persianas
Romana / Rolo - m²

R$ 48,00
a partir

Higienização Veículo
interna completa

R$ 250,00
a partir

Seu sofá está sujo?
Lavamos e impermeabilizamos

R$ 120,00
a partir

Tapete m²

R$ 15,00
a partir

*esse valor trazendo até nós, para 
retirarmos consultar valores

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
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Duração 121min Dub.Leg. 3D/ 4DX/MacroXE

Horários - 13h15 (somente sábado e domingo) / 14h20 
/ 14h30 / 15h / 16h / 17h / 17h30 / 17h40 / 18h45 / 
19h40 / 20h30 / 21h30 / 22h30

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 14 a 20 fevereiro de 2019)

GREEN BOOK – O GUIAESCAPE ROOM

Horários - 14h30 / 17h10 / 19h50 (exceto 
segunda-feira e terça-feira) / 22h20

Dub. Leg. 2D 100min
Horários - 13h30 (somente sábado e domingo) 
/ 14h (cinematerna somente terça-feira) / 
19h30

Leg. 2D 130min

CREED 2

Horários - 21h45
Dub. 2D  129min

 

Horários - 13h (somente sábado e domingo)
Dub. 2D 116min

COMO TREINAR SEU DRAGÃO 3

Horários - 14h10 / 16h40 / 19h10
Dub. 2D 104min

UMA AVENTURA LEGO 2

Horários - 13h (somente sábado e domingo) / 
15h45 / 18h30

Dub. 2D/3D  107min

AQUAMAN

Horários - 21h
Dub. 3D 143min

VIDRO

Horários - 15h45 / 18h45 / 21h45
Dub.Leg. 2D 129min

VICE

Horários - 16h30 / 22h30
Leg. 2D 133min

MINHA VIDA EM MARTE 

Horários - 14h (exceto terça-feira) / 17h / 
19h30 / 22h

Nac. 2D 102min

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
ALITA: ANJO DE COMBATE
Quando Alita desperta sem memória de quem ela é 
em um mundo futuro que ela não reconhece, é levada 
por Ido, um médico compassivo que percebe que em 
algum lugar nesta casca de ciborgue abandonada está 
o coração e alma de uma jovem mulher com um pas-
sado extraordinário. Mas é somente quando as forças 
mortais e corruptas que controlam a cidade vêm atrás 
de Alita que ela descobre uma pista de seu passado.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

MINHA FAMA DE MAU MARATONA : MEGALO BOX
PARTE1

Duração 116min Duração 143min Nac. Dub.
2D 2D
Horários - 15h15 / 18h / 20h45 Horários - 19h30 (somente segunda-feira) / 

19h30 (somente terça-feira)

www.fmetropolitana.com.br

HOMEM-ARANHA 
NO ARANHA VERSO



ÁRIES: A sua parte mais determinada no momento será 
aquela que resolverá as coisas mais impertinentes neste 
momento.

TOURO: Tende a fazer aquilo no qual você mais acredita 
com bastante habilidade no atual momento. O planeta 
de Urano trará algumas dificuldades.

GÊMEOS: Com uma interferência forte daquilo que vem 
do planeta Mercúrio, encontrará um caminho mais sólido 
para você agora. 

CÂNCER: Pode apresentar uma forte depressão e isso 
fará você ficar com insegurança em vários momentos da 
sua vida. 

LEÃO: Tende a passar bem durante este dia, mas não 
poderá deixar de fazer o que é fundamental para atingir 
as suas metas no atual momento. 

VIRGEM: Tudo o que está por vir do planeta Mercúrio 
será de muita importância nesta ocasião para você neste 
dia. Tente fazer as coisas da melhor forma possível.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 64

Recipiente
para

depósito
de entulho

Animal
como o

Sonic, dos
games

Versados; 
experien-
tes (bras.)

País de
Angela
Merkel

Áreas de
antigos an-
fiteatros
romanos

Tempero
de uso 

controlado
em dietas

A antiga
Costa do
Ouro, na

África
Victor &

(?), dupla
sertaneja
mineira

Pedro, em
relação a

Jesus
(Bíblia)

Aguar-
dente de
cereais e
zimbro

(?) Wyllys,
político 
do Psol
(2017)

Persona-
gem de
"Matrix"

(Cin.)
Claridade
que incita 
o escorpião
a brilhar 

Museu da
Imagem e
do Som
(sigla)

Pensa-
mento que

produz
ansiedade

E outras
coisas

(abrev.)

Por (?)
mais b: 

sem deixar
dúvida

Senhora
(abrev.)
Azeitona

(Bot.)

Vida, em
inglês

Tipo de che-
que (red.)

Morcego, em inglês
Cosmético que enco-
 bre olheiras e peque-

nas imperfeições 

Fecho
(Lit.)
Ser 

adiado
Sucesso

de Djavan
Tempo

(símbolo)

Nome, em
francês
Pequeno
(abrev.)

Nociva; 
prejudicial
Corrompí-
vel (fig.)

"Internet",
em IE

Água, em
francês

Terreiro de
Candomblé

Cláudia 
(?), atriz 

Detentor do poder 
no Absolutismo

Vogal na-
sal de "rã"
Orelha, 

em inglês

Jovem
(pop.)
Metal

radioativo
Divisão em
escadas
Notorie-

dade

Oeste
(abrev.)

Ato comumente
associado ao movi-
mento Black Block

Distúrbio comum aos portadores
de TOC

Rio suíço
que banha

Berna

ObservarSoftwares para celula-
res, como
Instagram

e Waze

Obra de Aleijadinho 
na entrada de diver-
sas igrejas coloniais

Vitamina
chamada
tocoferol

O século
iniciado
em 401

MCOOB

APLICATIVOS
OURIÇOAE
RAARENAS
TARIMBADOS

SALEBUAÃ
DEGRAULEO

FAMARAIA
DANINHASRA

VENALNOMP
PHEPILOGO

JEANOIMIS
DEFILVAT

PREOCUPAÇÃO
BATAARAL

CORRETIVO

3/bat — ear — eau — ilê — nom. 4/life. 5/venal. 14/portada de pedra.

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: O grande astro rei Sol precisará que você afaste 
alguns daqueles que estão tentando lhe prejudicar agora. 
Suas decisões precisam ser feitas de forma organizada.

ESCORPIÃO: As tuas emoções não irão estar focadas 
naquilo que concerne os seus amigos mais próximos 
neste momento. 

SAGITÁRIO: Você poderá agora aumentar a sua proteção 
se associando a algumas pessoas que estão ao seu lado. 
A felicidade e a alegria tende a ser uma boa amiga.

CAPRICÓRNIO: O sentimento mais social que você tem, 
será o que lhe trará harmonia e felicidade para fechar 
melhores negócios.

AQUÁRIO: Mostrará o quão comprometido está com as 
pessoas ao seu lado, mas para isso não poderá deixar as 
coisas passarem em branco sem fazer a sua parte.

PEIXES: Você pode se tornar uma pessoa mais amarga 
e muito brava neste momento, mas não deixe de fazer 
aquilo que de fato importa para a sua saúde.
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DA REDAÇÃO - Morreu on-
tem a atriz e cantora Bibi 
Ferreira, aos 96 anos, em 
sua casa, no Rio de Janei-
ro. A artista havia anun-
ciado a aposentadoria dos 
palcos no ano passado, 
quando encerrou a turnê 
“Por Toda a Minha Vida”. 

Morre a atriz e cantora 
Bibi Ferreira aos 96 anos

HORÓSCOPO

FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Em 2018, Bibi chegou a 
ser internada com um qua-
dro de desidratação. 

Nascida Abigail Iz-
quierdo Ferreira, a atriz 
era filha do ator Procópio 
Ferreira e da bailarina ar-
gentina Aída Izquierdo. 
Fez a estreia teatral ainda 

bebê, quando participou 
de uma peça de Oduvaldo 
Vianna. Ao longo da lon-
ga carreira, participou de 
peças no Brasil e em Por-
tugal. Na década de 1960, 
estreou na TV Excelsior 
num programa ao vivo de 
teatro.
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CURSOS

Contrata-se

Aluga-se

Sitíos e Chácaras

Vende-se

BAIRRO A BAIRRO
Quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019 
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SERVIÇOS

NEGÓCIOS

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

EMP. DE MEDICINA DO 
TRABALHO 
Contrata: Auxiliar de 
Enfermagem do Trabalho 
e Auxiliar Administrativo. F: 
4964-1222 - CV p/ delta-
med@deltamed.med.br
MOTORISTA CARRE-
TEIRO 
Transportadora em Guaru-
lhos admite, Motorista Cat. 
E, experiência comprovada 
em carteira. Comparecer 
munidos de documentos 
(Carteira Profissional e 
Currículo) de 18/02/2019 a 
22/02/2019  das 9h as 12h. 
Rua: Manuel Fernandes 
Garrote, 588, Jardim Novo 
Portugal/Guarulhos.

SALA COMERCIAL 
Ótima, reformada. Em 
frente a Faculdade de 
Medicina. R$ 630, dir. c/ 
propr. 99901-6804
COND. FLÁVIA FERNANDA 
Vl. Rio. Apto. 2 dorms., 
sla., coz., wc.,lav., gar. Fs.: 
4803-5755/ 97687-4566

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

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

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

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

GORDINHAS QUENTES 
Local discreto infs whatsa. 
F. :96767-2566
KAKAU  MASSAGEM 
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)
YURI JAPONESA 19A. 
$ 150 por hora Linda, 
legitima e Universitária. F.:  
96613-0558

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA REDAÇÃOANUNCIE SEU

IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

97380-7685

TERRENO PINDAMO-
NHANGABA 
200Mts² c/ escrit. reg. 
e planta aprovada.Total 
Infra estrutura,120 Mil (11) 
95551-4029 c/ Stéfano.
CASA PRÓX.PRAÇA 8 
2 Dorms., sla., coz., wc., 
a. serv., fino acab., gar. 2 
autos 180 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
GALPÃO JD. S. JOÃO 
130mts², na Avenida . 160 
Mil F.2087-4901/ 96094-
1957

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
CASA RECREIO S. JORGE 
2 dorms., sala, coz. gar. 2 
autos. 40 Mil + parcelas. F.: 
96094-1957/ 2087-4901
2 TERRENOS 252MTS² CDA. 
Bem localizado, doc ok. O 
Sonho de morar em Porto 
Seguro Pq. Pindorama 
- BA. F.: 4962-6563/ 95406-
3133 c/Andrea.
GALPÃO RUA D.TECLA 
a 200Mts.do Shop. Maia  
Ótima localização AT400m²  
AC 554,80m². Inf.98599-
9590

MAYARA NASCIMENTO - A praça 
Oito de Dezembro, no Taboão, 
possui quatro lixeiras quebra-
das. Em algumas ainda é possí-
vel realizar descarte, porém se 
enchem rapidamente e a sujei-
ra volta a se espalhar pelo chão. 
“Não é algo recente. No ano 
passado fotografei e denun-
ciei as lixeiras quebradas, mas 
nada mudou”, contou Camila 
Borges, 22, estudante.

Toda semana aparece um 
novo buraco no asfalto da pra-
ça devido a grande circulação 
de ônibus e caminhões. Apesar 
deles serem tapados, o asfalto 
acaba cedendo em pouco tem-
po com o peso dos veículos.

A região ainda enfrenta 
problemas com a falta de ilu-
minação pública, principal-
mente na avenida Natalia Zarif 
no sentido bairro. “Tem muita 
gente que trabalha no aero-
porto e passa pelo Terminal 

Taboão sofre com lixeiras 
quebradas e falta de iluminação

Taboão. É muito escuro e peri-
goso. A única fonte de luz é de 
uma empresa da rua”, afirmou.

O mato próximo à ponte 
do GRU Airport – Aeroporto 
Internacional de São Paulo 
também está alto. “Às vezes 
eles cortam, mas não reco-
lhem o mato, deixam tudo 
no canteiro central da aveni-
da”, completou.

A Secretaria de Serviços 
Públicos informou que as 
lixeiras danificadas foram 
substituídas ontem. Quanto 
à iluminação, será enviada 
equipe para vistoria no local. 
Informaram ainda que a jar-
dinagem da praça foi reali-
zada pela Secretaria de Meio 
Ambiente há cerca de um 
mês. Já a Progresso e Desen-
volvimento de Guarulhos S/A 
(Proguaru), por meio do Cen-
tro Operacional Taboão, in-
formou que realiza a limpeza 

da praça todas as segundas-
-feiras, quartas-feiras e sextas-
-feiras. A ação será reforçada 
pela empresa.
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RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP
RESERVAS�THEFIRE.COM.BR
TEL: 
11� 2447�1582
SEGUNDA: 12H AS 14H � 18H AS 22H
TERÇA A SÁBADO: 12H AS 00H
DOMINGO: 13H AS 22H

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

No The Fire Steakhouse 
a água é cortesia!
Cena inusitada. Um Tomahawk, corte so�sticado, sendo degustado 
junto a um copo d’água da “Chopeira” SABESP servido gratuitamente. 
Cena só vista em outros continentes ou aqui no The Fire!!!


