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Câmara aprova Regime Próprio
para os servidores do município
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A proposta visa à transposição do regime celetista para o estatutário, como também institui o regime de previdência
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complementar; texto foi aprovado com 32 votos favoráveis e agora segue para a sanção do prefeito Guti
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Fortes chuvas voltam a castigar
Guarulhos e provocam queda
de 70 árvores
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Prefeitura abre 29 vagas para
médico socorrista clínico geral

Com ponte na marginal fechada, acesso Cidade obtém índice histórico em
entre pistas da via Dutra será ampliado condicionalidade do Bolsa Família
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É fazer aquela aproximação, assim como o Flamengo
abre as portas para os torcedores e jogadores da cidade”,
Edson David Filho, presidente do Flamengo-SP
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RETRATO DO LEITOR
COLUNA LIVRE

Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha.
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!
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HERMANO HENNING

Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

O ministro voltou atrás. Alguém soprou pra ele que não
tinha cabimento essa história
de sugerir a cantoria do hino
nacional nas escolas, usar o
slogan bolsonarista de campanha e enviar imagens para
o Ministério com a performance dos alunos. É até contra a
lei. O que fazer agora com os
comentários da Ministra da
Família e dos Direitos Humanos Damares Alves que elogiou a história desde o princípio? Damares fez discurso
na ONU em Nova York e deu
entrevista. Perdeu, mais uma
vez, a chance de ficar calada.
Grafites na escola
Escrevi dias atrás, aqui,
feliz da vida, sobre a ideia
de um grupo de alunos de
Guarulhos que resolveu homenagear as grandes figuras
patrícias do mundo das artes,
dos esportes, dando destaque à literatura, nas paredes
internas da escola na forma
de grafites. Grafites bem elaborados por sinal. Um deles,
ostenta a figura de Machado
de Assis ilustrando as laterais
da sala de leitura frequentada
pelos jovens do ensino médio
e fundamental.
Não quero imaginar esses
jovens reunidos, cantando o
hino nacional e dando vivas
ao “Deus acima de todos”.
Coisa de Estado Novo, da Ditadura Vargas. Tenho certeza
de que nosso pessoal daqui
não embarcaria nessa.
Quem sabe, sabe.
No Santos, Neymar ti-

nha um astral extraordinário.
Esse, ele perdeu.
O autor da frase é Falcão,
um craque. Indivíduo muito capaz no que faz. Exímio
desportista. Não há a menor
dúvida que Paulo Roberto
Falcão se encaixa perfeitamente na definição! Além de
ser um dos papos mais legais
do futebol... Ele esteve no ar
nesta terça feira com André
Henning (o nome não é coincidência) no Esporte Interativo, agora na TNT. Se você
não viu, vale a pena ver com
calma no YouTube.
Cidade corintiana
Ouvi que Guarulhos é a cidade mais corintiana do Brasil. Aqui está o maior número
de conselheiros do clube e a
maior concentração de corintianos por metro quadrado...
Até agora confesso que
não vi nenhuma pesquisa,
estatística, contagem ou
algo parecido capaz de comprovar isso. Mas meu amigo
Darcy Pannochia Filho, conselheiro do clube, jura que é
verdade. Não é preciso dizer
que se trata de um corintiano fanático. Darcy é dono de
cadeiras cativas no Itaquerão
onde fui pela primeira vez a
convite dele. E voltamos algumas outras vezes, mas não
dou sorte. O timão quando
não perde, empata. O que
importa é que há sempre
guarulhenses na torcida, não
é Sergio? Sergio Iglesias, ex-diretor da Saúde do Município, é um dos mais entusiastas da torcida.
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O silêncio é uma prece

Fran Corrêa pagou o preço por ter cantado vitória antes da hora. Cheia de si,
plantou na Imprensa local que o PSDB já
estava sob o seu comando, uma vez que
se aproximou de Doria na última eleição.
A empresária, que pretende ser candidata
a prefeita, apostou numa intervenção da
Executiva Estadual aqui na Municipal, para
mostrar força e melar uma eleição interna
dos tucanos guarulhenses, mas aos 45 minutos do segundo tempo, viu seu plano ruir
quando o presidente da Nacional, Geraldo
Alckmin, que foi traído no ano passado pelo
atual governador do Estado, mostrou quem
realmente tem o poder da caneta. Doria
apoia a esposa do deputado Eli Correa Filho (DEM), pois até hoje não engoliu a derrota para Márcio França no município, que
teve o apoio do prefeito Guti. Por essa ela
e seus asseclas não esperavam. Até o presidente estadual do partido, Pedro Tobias,
que havia determinado o cancelamento das
eleições zonais em Guarulhos, renunciou ao
cargo depois de tamanha invertida.

Congratulações

A empresa TBL Comunicação, que tem
o jornalista Roberto Samuel como comandante, deu um show ontem a tarde na Câmara Municipal transmitindo ao vivo pelo
Facebook a importante sessão extraordinária que aprovou projeto do Executivo que
implanta no serviço público municipal o

Regime Próprio, antes chamado pelos petistas de Regime Jurídico Único. Na época de
Almeida, o tema foi o motivo da maior derrota do ex-prefeito durante seus oito anos
de governo, quiçá de toda sua vida pública.
Samuel mostrou pra todo mundo que para
transmitir as sessões legislativas não precisa de muita coisa, só boa vontade. Desde o
meio do ano passado, a TV Câmara de Guarulhos está fora do ar, sem equipamentos
para realizar suas transmissões. Vale destacar também o trabalho político realizado
pelo prefeito Guti, que após longas conversas com o funcionalismo, não encontrou resistência dos parlamentares, que aprovaram
a proposta tranquilamente.

Rapidinha

Os funcionários da Secretaria de Comunicação, Rádio e TV Câmara que haviam
sido transferidos contra vontade para a Prefeitura, já retornaram aos seus postos no Legislativo. Não deu nem tempo de esquentarem as cadeiras na subsecretaria de Cultura.
Depois de perceberem o tamanho da trapalhada que fizeram, os comandantes da Casa
foram obrigados a recuar da decisão, já que
a ação causaria um transtorno enorme para
o Executivo, pois os jornalistas e fotógrafos
do Bom Clima, que ganham um salário quatro vezes menor, estavam prontos pra entrar
na Justiça pedindo a equiparação salarial.

Agenda

A presidente Claudia Castaldelli, convida
a todos para o coquetel de apresentação
oficial do PSL Mulher de Guarulhos e celebração do Dia Internacional da Mulher. O
evento ocorrerá no plenário da Câmara Municipal no próximo dia 8 de março, a partir
das 18h. O Legislativo guarulhense fica na
Rua João Gonçalves, 604 – Centro.

www.fmetropolitana.com.br
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Acesso entre pistas da Dutra será ampliado para
amenizar impactos de ponte interditada em SP
A CCR NovaDutra e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) devem estender o
horário de funcionamento do
acesso provisório da rodovia
Presidente Dutra próximo ao
km 229, entre as pistas local e
expressa, até o fim do horário
de pico, por volta das 21h. A
ação visa minimizar os impactos do fechamento do acesso à
rodovia na marginal Tietê. O
compromisso foi assumido durante uma reunião convocada
ontem pelo Ministério Público
Federal (MPF) de Guarulhos.
O procurador da República,
Guilherme Rocha Göpfert, destacou durante a reunião a preocupação com os impactos no
trânsito com o fechamento da
ponte. “Não é um fechamento
de uma semana, um mês. A interdição da ponte tem causado
diversos problemas” disse.
O MPF deve ainda fazer

FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO -

uma recomendação para que
a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) analise a possibilidade de obras.
“Nós vamos fazer uma recomendação para que a ANTT
analise em cinco dias a documentação enviada pela CCR
Nova Dutra”, disse Göpfert
explicando que o prazo deve

contar a partir do envio, previsto para até amanhã.
As obras tratadas foram
enviadas pela Nova Dutra ao
órgão e tratam da abertura
em tempo integral de acesso de pista local, próximo ao
km 229, para pista expressa.
“Nosso corpo de engenharia
está em contato com ANTT

para aprovação. Quando eu
falo que já mandei vai parecer
que eu estou colocando a responsabilidade no órgão fiscalizador, mas nós trabalhamos
em conjunto. Aprovando, em
10 dias conseguimos realizar
a obra”, disse Virgílio Leocádio, gestor de atendimento da
concessionária.
Segundo ele, pode parecer
um projeto simples, porém é
necessário resolver o volume
de água que vem de declive e
nivelar de uma maneira que a
água não se acumule na pista.
Conforme o secretário de
Transportes e Mobilidade
Urbana de Guarulhos, Paulo
Carvalho, com o fechamento
da ponte houve impacto no
trânsito e no transporte coletivo. “Nós temos um controle de
viagem, quanto mais demorado maior o subsídio que a prefeitura paga”, explicou.
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Guarulhos abre 29
vagas para médico
socorrista clínico geral
DA REDAÇÃO - A Secretaria de
Saúde dá início a um novo
processo seletivo para preenchimento emergencial de 29
vagas de médico socorrista
clínico geral. O período de inscrições começou ontem e vai
até o próximo dia 10 de março. Os interessados devem se
inscrever por e-mail (janainagiampauli@guarulhos.sp.gov.
br ou eduardofrancelino@guarulhos.sp.gov.br) ou ainda pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na sede da
Secretaria de Saúde (rua Íris,
320 – Sala 09 – Gopoúva).
O salário base da função é
de R$ 7.284,16 para jornada
de trabalho de 24 horas semanais, além de gratificações
previstas em lei. A carga horária, que poderá ser estendida
até 36 horas ou reduzida para
12, será realizada em regime
de plantão, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
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Câmara aprova projeto de Regime
Próprio para os servidores públicos
A Câmara
Municipal aprovou ontem,
em sessões extraordinárias,
o projeto de lei que institui
instituir o Regime Próprio
na cidade. O texto segue agora para sanção do prefeito
Guti. A economia esperada é
de aproximadamente R$ 200
milhões anuais, conforme o
vereador líder do governo,
Eduardo Carneiro.
A proposta visa à transposição do regime celetista para
o regime estatutário dos servidores públicos, como também de instituir o regime de
previdência complementar.
O texto prevê reinvindicações como o quinquênio e a
sexta parte, além de reduzir
a linha de corte que era de
oito anos para cinco.
LUCY TAMBORINO -

“O governo anterior fez
uma lambança total e não
conseguiu aprovação política do projeto embora tenha
gasto em torno de R$ 4,5
milhões. Nós gastamos não
mais que RS 100 mil, por
isso eu tenho que cumprimentar todos os técnicos da
previdência pelo trabalho
bem feito”, disse Carneiro.
O projeto também procura a redução de encargos patronais que, somados, representam cerca de 30% sobre a
folha de pagamento, assim
otimizando recursos destinados à execução de programas
e políticas públicas.
Com a adoção do regime estatutário, o percentual
de alíquota de contribuição
previdenciária a cargo do

município será fixado tomando como base somente
o necessário para garantir a
cobertura previdenciária dos
servidores públicos, consequentemente diminuindo os
valores totais aplicados hoje.
Atualmente, o município
adota regime jurídico de trabalho misto, com contingente de 875 servidores estatutários ocupantes de cargo em
provimento efetivo vinculados ao Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) e
outro contingente de 19.407
servidores ocupantes de emprego público, vinculados
à Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
Na sessão também foram
aprovados outros dois projetos: sobre a cessão de servi-

FOTO: LUCY TAMBORINO

dores municipais para a Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal e outro que autoriza a Procuradoria Geral do Munícipio a não

ajuizar ações ou execuções
fiscais de débitos menores
que o equivalente a 180 Unidades Fiscais de Guarulhos
(UFG).

www.fmetropolitana.com.br

Intervenção interrompe
o abastecimento de
água no Pimentas
DA REDAÇÃO - Com o objetivo
de melhorar o abastecimento
em toda a região do Pimentas,
a Sabesp realizará uma ampliação da Estação Elevatória
hoje. Por este motivo, alguns
bairros terão o fornecimento
de água interrompido.
Trata-se de uma das etapas de intervenções que visam acabar com o rodízio de
água na região do Pimentas,
previstas pela Sabesp para
durar 100 dias.
A Sabesp pede que os moradores mantenham o uso
racional da água no período
e informa que está à disposição para esclarecimentos
e atendimentos emergenciais através dos serviços de
ligação gratuita 195 e 0800011-9911 e pelo WhatsApp
(11) 99983-4217. Confira a
relação completa dos bairros
afetados no site www.fmetropolitana.com.br.
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Forte temporal causa estragos
na cidade e derruba 70 árvores
segundo temporal do ano causou
diversos estragos na cidade
entre a noite de segunda-feira (25) e a madrugada de
ontem. Até às 16h de ontem
foram registradas 70 quedas
de árvores e muitos bairros
ficaram sem energia elétrica.
Um muro também caiu na
Vila das Bandeiras.
Em alguns bairros, a Defesa Civil registrou volume
de chuvas de 46 mm, como
foi o caso de Cumbica. Contudo, não houve registros
de pontos de alagamento no
município. O temporal veio
acompanhado por intensas
rajadas de vento que atingiram 55,6 km/h, de acordo
com dados do GRU Airport
- Aeroporto Internacional de
São Paulo, que ficou fechado
para pousos e decolagens.
Com o forte vento, casas

FOTO: DIVULGAÇÃO

MAYARA NASCIMENTO - O

foram destelhadas na Vila
Rosália e os vidros da Academia Gaviões, na Vila Galvão,
ficaram estilhaçados.
Por volta das 20h de segunda-feira (25), houve aumento em mais de 10 vezes
no volume de ocorrências
relacionadas à energia elétrica. Na madrugada, 80%
dos clientes impactados já
tinham sido restabelecidos.
O muro de um condo-

mínio na Vila das Bandeiras caiu e atingiu 10 carros,
oito dentro do condomínio e
outros dois que estavam do
lado de fora. As pastilhas de
revestimento das paredes do
prédio também foram levadas com o vento.
A Defesa Civil registrou
36 chamados em diversas regiões, entre elas Vila Galvão,
Itapegica, Santa Emília, Vila
Endres e Cumbica.
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Cidade obtém índice
histórico de 96% em
quesito do Bolsa Família
DA REDAÇÃO - Guarulhos atingiu a marca histórica de
96,96%, no acompanhamento das condicionalidades da
Educação das famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família. O dado supera a média nacional que é de 93,8%.
Isto significa que das atuais
46.673 famílias com crianças inscritas no programa e
que necessitam realizar este
acompanhamento, 45.254
estão sendo monitoradas. No
primeiro bimestre de 2017
este índice era de 88%.
O monitoramento do município em relação à saúde
das crianças beneficiárias foi
de 78,18% nestes primeiros
meses de 2019, superando
os 75,5% da média nacional.
Dois anos atrás, o acompanhamento era de 42%, havendo um salto significativo
de 86,14% nesses últimos 24
meses.
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PONTO
DE VISTA
EDU VELA

Mestre em Educação, pós-graduado
em Sócio Psicologia, treinamento
desportivo, Coach Life e Socio
fundador da Empresa Crossfut

OPHR uma
causa atual
Um dos momentos mais fascinantes dos jogos Olímpicos ocorreu
no México em 1968, uma época especialmente dramática para os negros
americanos. Martin Luther King,
o ativista pacífico, foi assassinado.
Malcom X, o ativista agressivo, também. Muhammad Ali perdeu o título
de campeão mundial dos pesos pesados por se recusar a lutar no Vietnã.
Prestes a boicotar os jogos, os ne-

Os anos passaram e os Americanos
entraram para história como símbolo
da resistência Negra Americana
gros norte americanos resolveram
agir de forma mais simbólica e ativa,
criaram uma associação que deixava
clara sua indignação com a segregação da época, OPHR, as iniciais em
inglês do Projeto Olímpico pelos Direitos Humanos.
No segundo dia da competição,
foram disputados os 200 metros livres, uma das provas mais nobres
do atletismo. O resultado não surpreendeu: dois americanos negros
no pódio, Tommie Smith, medalha
de ouro, e John Carlos, de bronze, e
entre eles, em segundo lugar, o aus-

traliano, Peter Norman.
Em um ato que entrou para história, os Norte Americanos abaixaram
a cabeça e erguendo o braço como os
punhos cerrados e luvas pretas, mostram simbolicamente seu protesto.
O que poucos sabem é que o Australiano também em desacordo com a
atual desigualdade e violência que
sofriam os negros Americanos, carregava em sua camisete um distintivo com as Inicias OPHR. O Comitê
Olímpico Internacional condenou
severamente o gesto, sob a alegação
de que esporte e política não combinam. Correram rumores de que ambos perderiam as medalhas, o que
acabou não se concretizando.
Os anos passaram e os Americanos entraram para história como
símbolo da resistência Negra Americana, já Peter Norman entrou realmente no esquecimento. Norman
passou a ser ignorado pelos chefes
do atletismo australiano e, também, pela imprensa local. O racismo também ocorria na Austrália
contra os aborígines, os nativos,
que eram tratados como cidadãos
de segunda classe. Tendo problemas com alcoolismo, Peter faleceu
em 2006 e em seu funeral, os americanos Tommie Smith e John Carlos fizeram questão de carregar o
caixão do amigo.
Vejo o esporte como um grande
termômetro, referencial e veículo
de atuação politica apartidária, pois
movimentam paixões. A cor da pele
nunca poderá ser um meio de diferenciação pejorativa das pessoas e
quando a resistência e sensibilização
forem fortalecidas por grupos diversos, como no caso de Peter, a luta
não terá um cunho individualizado
mais humanitário.

ANOTE
Os usuários do transporte coletivo de
Guarulhos, nos meses de fevereiro, março e
abril, poderão adquirir o Bilhete Único Cidadão
nos shoppings Internacional, Bonsucesso e
Pátio Guarulhos, Centro Municipal de Educação
Adamastor, Praça da Matriz e em outros pontos
da cidade. A ação é promovida pela Guarupass,
referência no setor de bilhetagem eletrônica, com o
objetivo incentivar o uso do Bilhete Único, oferecendo
mais segurança aos clientes e aos operadores do
transporte, agilidade e praticidade no embarque. O
cartão é gratuito e já vem pronto para ser carregado
nos próprios terminais, postos credenciados de
recarga, ATMs e pelos aplicativos Guarupag e
Cittamobi. O bilhete poderá ser obtido apenas com
cadastro simples, feito diretamente pelos promotores
preparados para realizar todo o processo, que
estarão nos pontos de ônibus uniformizados e com
crachá de identificação da Guarupass.

Serpentinas, música sertaneja e muita
animação. O teatro do CEU Ponte Alta recebe
no neste domingo (3), a partir das 10h, o
Café com Viola especial de Carnaval. Como
acontece tradicionalmente, Vera Bianca e Guaru,
organizadores do evento, dão boas vindas ao
público com um saboroso café caipira, bolo de
fubá e música da melhor qualidade. O evento
tem entrada gratuita e participação livre mediante
inscrição feita no local. Iniciativa que conta com o
apoio da Secretaria de Cultura, o Café com Viola é
sempre realizado no primeiro domingo de cada mês.
Esta edição do evento também oferece ao público
um repertório dedicado às mulheres, marcando
a celebração do Dia Internacional da Mulher,
comemorado em 8 de março. Em meio ao especial
de Carnaval, os apaixonados por música caipira
encontram um ambiente acolhedor, onde têm a
oportunidade de estreitar laços com os violeiros.

www.fmetropolitana.com.br
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Doria anuncia que há três
interessados na fábrica da Ford
FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DA REDAÇÃO - O governador de São
Paulo, João Doria, informou ontem que já há três interessados
para a compra da fábrica da Ford,
em São Bernardo do Campo.

“Posso antecipar a vocês que
já recebemos três consultas de
fabricantes de caminhões e automóveis, e oportunamente, após a
evolução desses entendimentos,
tornaremos público essas intenções”, disse Doria, após cerimônia de abertura do evento Doing
Bussiness Brasil 2020, no Palácio
dos Bandeirantes, sede do governo
paulista.
Segundo Doria, dois dos interessados são multinacionais. O
outro, uma empresa brasileira. “O
que demonstra que estamos em
bom caminho de encontrar um
comprador”, acrescentou.
Na semana passada, após se
reunir com o CEO da Ford na
América Latina, que confirmou o
fechamento da fábrica em São Bernardo, Doria havia anunciado que
o governo de São Paulo iria se empenhar em ajudar a empresa a encontrar um comprador para a fábrica. “Estabelecemos com ele que,
até novembro, a operação será
normal (na fábrica)”, disse Doria.

Aneel abre consulta para
reajustar bandeiras tarifárias
A Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) quer
reajustar o preço das bandeiras
tarifárias amarela e vermelha,
nos patamares 1 e 2. A iniciativa
consta de uma proposta de consulta pública anunciada ontem
pela agência reguladora. A consulta ficará aberta entre 27 de fevereiro a 1º de abril.
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para sinalizar
aos consumidores os custos reais
da geração de energia elétrica. A
adoção de cada bandeira, nas cores verde (sem cobrança extra),
amarela e vermelha (patamar 1 e
2), está relacionada aos custos da
geração de energia elétrica.
Na amarela, há o acréscimo de
R$ 1 a cada 100 kWh (quilowatts-hora). Na vermelha, no patamar
1, o adicional nas contas de luz é
DA REDAÇÃO -

de R$ 3 a cada 100 kWh; já no 2,
o valor extra sobe para R$ 5.
Pela proposta, os custos adicionais com as bandeiras tarifárias serão reajustados entre
maio desse ano e abril de 2020.
Com isso, o adicional da bandeira amarela pode passar de R$ 1
para R$ 1,50 a cada na kWh; de
R$ 3 para R$ 3,50 na vermelha
patamar 1 e de R$ 5 para R$ 6 no
patamar 2. Os valores propostos
pela área técnica da Aneel ainda
podem ser alterados até o final
da consulta.
De acordo com a agência, a
proposta mantém a combinação
entre risco hidrológico e preço de
liquidação de diferenças (PLD)
como as principais variáveis para
adoção das bandeiras tarifárias.
As variáveis estão ligadas ao volume de chuvas.

Virtualizando.me é a solução para o atendimento da sua
empresa, com altos padrões de qualidade e eficiência. O
sistema possui uma plataforma prioritária, onde cada ligação
recebida é tratada como única, com protocolo customizado
para resolução de eventos específicos, trazendo
informações, agendamentos e confirmações de agendamentos,
reuniões, visitas, consultas e muito mais.

Planos a partir de

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

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

www.virtualizando.me

www.fmetropolitana.com.br

longa jornada com grandes
viagens e acontecimentos.
Sua próxima empreitada é
uma apresentação no projeto social “Adoção Cultural”
que em 2019 contemplará
cerca de 400 crianças sem
renda e acesso à cultura.
Logo após a apresentação
o Grupo Camomila e Alecrim promove uma sessão a
preços populares, às 20h.
FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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(Bíblia)
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Opressivo

Diz-se dos
filhos não
adotivos
Deteriorado

TOURO: A grande admiração que você tem pelas coisas
belas, será melhor intensificada neste momento para que
haja uma boa evolução.

ESCORPIÃO: Grandes mudanças podem vir a acontecer
enquanto você está buscando um caminho saudável para
seguir.

GÊMEOS: Você poderá mostrar que é uma pessoa
forte e resistente para com os ideais mais fortes da sua
personalidade.

SAGITÁRIO: Irá demonstrar uma aceitação maior para
encontrar a paciência que precisa em determinadas
situações.

CÂNCER: As discussões irão ficar mais complicadas e
acirradas neste momento da sua vida, de forma bem
arrojada você chegará aonde quer.

CAPRICÓRNIO: O seu maior propósito neste momento,
será o de evoluir sua capacidade para se comunicar, a
qual terá um grande suporte do planeta Júpiter.

LEÃO: A sua luz será bem mais forte neste momento de
construção moral, tudo por causa da sua grande capacidade de se adaptar e crescer.

AQUÁRIO: Dentro do planeta Mercúrio toda a sua fundamentação para a evolução será muito bem esclarecida
nesta ordem da sua vida.

VIRGEM: Com bastante coerência irá conseguir se
conectar com a realidade e determinar os fundamentos
necessários para realizar o que precisa.

PEIXES: Em determinados momentos a urgência se mostrará bem mais ativa para você demandar o que precisa,
a manipulação poderá ser algo importante.

Tito Lívio,
historiador
romano

Estrutura
vertical
de anúncio
de rua

Senhor
(abrev.)
Poder,
em inglês
"Que (?)
Foi Esse?",
hit de Jojo
Todynho

(?) do
A pátria, mundo: lua terra gar afastanatal do (bras.)

Lance
rápido
do tênis
(ing.)

Significa
Raio "os dois",
(abrev.) em "ambivalente"

Trituram
(cereais)
Tomam
providência

Negligente
Internet
no cumExplorer
primento
(sigla)
do dever

Recurso de investigação do Congresso para elucidar denúncia
grave (sigla)

Indica o
Sul na
rosa dos
ventos

Fósforo
(símbolo)
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LIBRA: Você pode vir a tomar decisões desconcertantes
e acabar fazendo algo negativo, gerando problemas de
convívio.

Estado
natal de
Zagallo
(sigla)
Dito moral
de origem
popular

Evento planejado pela agência
de turismo

ÁRIES: Algumas incomodações virão para lhe alimentar
um stress desnecessário e, que pode ser evitado por você
neste momento.

Qualidade esperada Caminho
num relacionamento opcional
Um dos temperos para dar
do cachorro-quente a volta

Substância
azul usada como
corante

Emitir luminosidade
como o
vaga-lume

BANCO

HORÓSCOPO

© Revistas COQUETEL

Coautor de "O Teu Cabelo Não Área de
Nega" diversão
Confusão aquática
(gíria)
Piloto
suicida
japonês
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tivar e criar identificação
direta de quem assiste, porém sem a pretensão de reproduzir Chaplin cartesianamente, e sim fazer uma
homenagem à genialidade
deste artista. Todas as cenas foram criadas pelo grupo e as referências cinematográficas foram essenciais.
Logo depois de sua estreia, a peça promete ter uma

www.coquetel.com.br
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DA REDAÇÃO - Na próxima
quinta-feira (28), às 15h, o
Teatro do Adamastor Centro recebe o espetáculo
de estreia “Cha-pi-lin”, sequência de jogos de cena
inspirados no personagem
Carlitos, de Charles Chaplin, encenada pelo Grupo
Camomila e Alecrim. A sessão, oferecida gratuitamente para instituições e escolas públicas da cidade, tem
classificação livre.
Para a reserva de ingresso na sessão gratuita, os interessados devem entrar em
contato com o Departamento de Eventos da Secretaria
de Cultura, pelo telefone
2475-7300, ramal 7591.
O espetáculo faz com
que o público viaje por diversas situações cotidianas
e inesperadas. Com leveza
e grande sintonia entre os
atores, o público se diverte
mesmo sem a fala tradicional. Assim como Carlitos,
os personagens buscam ca-

PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS
PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS
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Sessão gratuita marca estreia
do espetáculo “Cha-pi-lin” no
Teatro do Adamastor Centro

3/ace — can — cpi — dig. 4/aedo — gral.
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Vantagens de castrar seu animal
DIMINUI A DERMACAÇÃO DE TERRITÓRIO
ELIMINA A POSSIBILIDADE DE INFECÇÃO URINÁRIA
DIMINUI A CHANCE DE TUMOR DE MAMA E PROSTATA
ELIMINA A POSSIBILIDADE DE NINHADAS INDESEJADAS

Associação de defesa animal Projeto MI&AU

Entre em contato
Fone 2405-3877 / 97456-4664
www.projetomiau.org.br

ESPORTES

www.fmetropolitana.com.br
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Flamengo realiza reunião para unir futebol amador e profissional
A Associação Atlética Flamengo realizou na noite de ontem uma
reunião com times da várzea
com intuito de atrair novos
talentos para o futebol profissional da cidade. O evento foi
realizado no Jardim Tranquilidade, na sede do clube.
“O evento trata principalmente da união do futebol da
cidade. O futebol profissional
representado pelo Flamengo-SP bem como as equipes
amadoras de Guarulhos”, disse Edson David Filho, atual
presidente do Flamengo-SP.
O presidente ainda destacou que o time também
surgiu do futebol amador,
sendo uma equipe de vár-

FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO -

zea até 1996. “Nós sofremos
muita cobrança que não tem
jogadores da cidade, que nós
não abrimos as portas, acho
que esse é o momento. Então

é fazer aquela aproximação,
assim como o Flamengo-SP
abre as portas para os torcedores e jogadores da cidade”,
finalizou.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547,
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n°
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de
Alienação e Outras Avenças de nº 1011747580, no qual ﬁgura como Fiduciante EVANDRO KUCHEMBUCK PAPADOPOLI,
brasileiro, solteiro, maior, não mantendo união estável, empresário, RG nº 13.015.046-0 SSP/SP, CPF/MF nº 041.909.79880, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia
21/03/2019, às 15h40min, à Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, com lance
mínimo igual ou superior a R$ 661.527,98 (Seiscentos e Sessenta e Um Mil Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Oito
Centavos), o imóvel objeto de Matrícula nº 107.833 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Guarulhos/SP, com a propriedade consolidada em nome do credor ﬁduciário, constituído por: “Um Prédio Residencial sob o
nº 11, do tipo de ediﬁcação sobrado para ﬁns residenciais com área construída de 155,90m², da Rua Ana Maria, e seu
respectivo terreno, que compreende como do lote 10-B, da Quadra 33, no lugar denominado Jardim Santa Mena, Gleba I,
perímetro urbano do Município e Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, medindo 7,65m, em dois seguimentos retos
de 6,25m de frente para a Rua Ana Maria e 1,40m para a Rua Conde D'Adréia; pelo lado direito de quem da referida Rua Ana
Maria olha para o imóvel, mede 25,00 confrontando com o lote 11 de propriedade de Milton Chistoni; e pelo lado esquerdo de
quem da Rua Ana Maria olha para o imóvel mede 24,65m, com o seu remanescente lote 10-A, de propriedade do requerente
onde está ediﬁcado o prédio nº 59; e, pelos fundos mede 5,00m confrontando com parte do lote 05 de propriedade de José
Tadeu dos Santos e s/m, encerrando a área de 153,35m²” . Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos
termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, ﬁca desde já designado o dia 02/04/2019, às
15h40min, no mesmo local, para realização do SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$
330.763,99 (Trezentos e Trinta Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos). Os interessados
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www .frazaoleiloes.com.br, e se habilitar acessando a
página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão
presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do
www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições
com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada
em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade
de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos
competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) ﬁduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2ºA do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões
ﬁduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço
eletrônico, podendo o(s) ﬁduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em
garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e
despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham
efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a
comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O envio de lances on-line se dará através do site
www.FrazaoLeiloes.com.br , em igualdade de condições com os participantes de modo presencial. O horário mencionado
neste edital, no site da leiloeira, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oﬁcial de
Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a proﬁssão de Leiloeiro Oﬁcial.

CLASSIFICADOS
PUBLICIDADE LEGAL
ABANDONO DE EMPREGO
Sr. DEIVI ALTIER GOMES DE LIMA- CTPS 22748 série 344 - SP
Esgotados nossos recursos de localização e
tendo em vista encontrar-se em local não
sabido, convidamos o Sr. DEIVI ALTIER GOMES
DE LIMA, portador da CTPS 22748 - série 344 SP, a comparecer ao seu local de trabalho, a fim
de retornar ao emprego ou justificar as faltas
desde 08 de janeiro de 2019, dentro do prazo
de 24hs a partir desta publicação, isso não
ocorrendo, estaremos considerando rescindido
automaticamente o contrato de trabalho, nos
termos do art. 482 da CLT. Informamos ainda
que tentamos o envio de telegrama por três
vezes sem sucesso.
Orbital Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo
Ltda. – CNPJ 05.007.113/0001-32
Rod. Hélio Smidt, s/n – Mezanino ASA B –
Guarulhos - SP

EMPREGO
Contrata-se

A Maggion Industrias de Pneus e Máquinas LTDA,
esta recebendo currículos para Bombeiro
Industrial e Auxiliar de Limpeza, currículos de
PNE’s também serão aceitos.
E-mail: selecao@maggion.com.br
MECÂNICO AR
CONDICIONADO
Residente grande S.Paulo
ABC paulista, c/ exp. em
CHILLER, SELF, VRF
e FANCOIL, c/ CNH c/
disp.de horário. Sal. à
combinar + aj.de custo
p/refeição, enviar Cv p/
vagasobras.2015@gmail.
com email de autorização
de publicação

GAROTAS P/ PRIVÊS
Maiores. Diurno e Noturno.
Ótimos Ganhos Fs.:
95965-5384/ 96551-1858
ADMITE-SE
Ajudante Geral e½
Oficial Mecânico de Ar
Condicionado. Com CNH.
CV via whats (11)943359912ou Email: rh1@
adannaar.com.br

CONTRATA-SE

AUXILIAR DE
ESTOQUE
p/ Loja de
Materiais para
Construção,
entregar Cv.
Avenida Bom
Clima, nº 38 h/c.c/
Sr. Carlos.

IMÓVEIS
Vende-se
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:49694226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
CASA E SOBRADO
Paraventi, c/ escritura .195
Mil. F.: 2806-6665 c/ Silva.
APTO CECAP
REFORMADO
3 dorms., 230 Mil aceita
financiamento. F.: 989195686
SOBRADO 3 DORMS.
Edicula, próx. Otávio Braga
R$ 320 Mil aceito financ. F.:
98919-5686
APTO PRÓX. SHOP.
SONDA
2 Dorms., 1 vaga., Financ.
R$ 180.000,00 F.: 973038610/2451-6511

APTO. PICANÇO
2 Dorms., 1 vaga, Financ.
R$ 225.000,00 F.: 973038610/2451-6511
CASA PQ. CONTINENTAL I
2 Dorms.,1 Vaga, Financ.
R$ 310.000,00 F.: 973038610/2451-6511
SOBRADO ITAPOÃ
2 Dorms., 1 vaga R$
220.000,00 F.: 973038610/2451-6511
IMÓVEL P/RENDA
PICANÇO
5 Casas (4 garagens )
Terreno 280.00Mt² R$
450.000,00 F.: 973038610/2451-6511
APTO VAGO MACEDO
3 dorms., 1 vaga. R$ 320
Mil. Facilito Pagto. F.:
99912-0368.
BAR/ RESTAURANTE
Vendo ,Ótimo ponto ,ac.
carro no neg.. F.: 45741085/ 96297-1784.

Aluga-se
GALPÃO CUMBICA
600MTS²
ao Lado Rod. Dutra . F. :
99912-0368
GALPÃO INDUSTRIAL
em Bonsucesso Área total
- 1.200,00m² A.construída
- 1.000,00m² Energia trifásico. F. 99912-0368

Sítios e Chácaras
REPRESA NAZARÉ PTA.
Terreno 28.000 m²,
frente p/ Represa. Preço
a Combinar. Terreno
1.000mts² c/ casa. F: 22310777/ 99935-6619 Vivo

NEGÓCIOS
Oportunidade

Autos
SPIN LT 2014/2014
Mecânica, 5 lugares.
Branca , Valor 29.700 F.:
(11) 95035-6200 Josmar

SERVIÇOS

CURSOS

Relax

v

SAÚDE
Convênios

94745-7749
5583-2905

VDO. ATACADO DE AGUA
Jd. Munhoz. F.: 2382-1157/
2382-1167
VENDE-SE CAFETERIA
Ótimo local há 5 a.,oport.
de investir é comp. do
ponto,C Guarulhos abaixou
pra vender $ 79.Mil,talvez
ac. proposta.c/ Jackson
96960 5804

VEÍCULOS

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos
os débitos
do seu veículo

ATÉ 12X CARTÃO OU
18X NO CHEQUE

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

Verificar Condições
Vitoram Corretora de Seguros

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

F. 2409-5992
9500-5000
VENDO CONVÊNIOS
Todos os Tipos, c/preços
especiais. Faça uma
cotação. Atendendo todos
os dias. F.: 98516-2206/
99494-9370...
EJACULAÇÃO PRECOCE
Tratamento c/ Sexologa.
Agende sua seção. F.:
99947-6210 whats

MASSAGEM TERAPÊUTICA
E Sensual F: 2422-1986/
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman
CASA CUEVAS, 18
c/ Lindas gatas Atend.
das 8:30 as 20hrs. F:
2087-2091
HIROMI ISSEI 20A.
Kirey,daigakusai.
denwa:990257977 selfie no
Whatsapp
MASSAGEM
Sensual/ Local discreto. F.:
9994-76210 whats
ACESSE O SITE

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

www.elasmassagens.com.br

Aluguel de Máquina

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644
97380-7685

RETROESCAVADEIRA
Escav.esteira, Rolo CA 15,
Caminhão basc., Rolo peq.
dinaparc LR 95, Caçamba
Estac. Fs.: 2486-8586/
97138-8449/ 97495-2574
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FALE COM
ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI
NOSSA
REDAÇÃO 94805
11 4210-1371

|
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