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Disque-Denúncia Temos que debater constantemente com as 

universidades para que exista uma integração”, 
Rodrigo Barros, secretário da SDCETIEuro
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Roteiro apresenta 
opções de bares 

para curtir o feriado 
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MP pede interdição 
do Sambódromo 
do Rio de Janeiro

-1,77%
95.584

Bovespa

+0,55%
R$ 4,26

Guti decreta intervenção no Saae para 
averiguar PPP realizada por Almeida
Processo terá um prazo de 90 dias e prevê, dentre outros, uma auditoria para verificar se a verba recebida pela empresa 
desde 2014 vem sendo empregada em investimentos nas Estações de Tratamento de Esgotos do município Pág. 5
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Acidente na alça de acesso da via Dutra a 
Fernão Dias deixa um morto e dois feridos

Bolsonaro deve reduzir idade mínima 
para mulher se aposentar para 60 anos

Pág. 4 Pág. 6

Às vésperas de feriado prolongado, sessão 
da Câmara é encerrada sem vereadores
Pág. 4

Pág. 7

SP terá 41% a mais de PMs 
nas ruas no início do Carnaval

+0,61%
R$ 3,75
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VERÃO - Toda a paz e a tranquilidade no mar da Praia Grande, em São Paulo, em pleno verão
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Gravamos um progra-
ma, eu e meu companheiro 
de bancada Nei Gonçalves 
Dias, com o prefeito de São 
Paulo Bruno Covas na terça-
-feira passada. Meia hora de 
conversa que deve ir ao ar 
na semana pós carnaval pela 
Rede Brasil de Televisão. Ca-
nal 10 na TV aberta e canal 
13 na Net. Coincidiu de a gra-
vação ser realizada na tarde 
de uma senhora tempesta-
de que destruiu pelo menos 
quatrocentas árvores, deixou 
boa parte da cidade sem luz e 
sinais de trânsito desligados.

A conversa versou sobre 
os problemas da cidade e suas 
possíveis soluções: a questão 
da segurança dos viadutos, o 
futuro das marginais do Tietê 
e Pinheiros, conversamos so-
bre o carnaval e falamos tam-
bém de Guarulhos.

Covas revelou que já este-
ve três vezes com o prefeito 
Guti. E lembrou a importância 
desses encontros para tratar 
das questões que envolvem 
as duas cidades. Elas são li-
gadas. Muita gente não sabe 
direito onde termina uma e 
começa a outra.

 
O esgoto
Uma das questões que 

incomoda o prefeito de São 
Paulo é a que envolve a po-
luição do Rio Tietê. É sabido 
que o município de Guarulhos 
com seus um milhão e qua-
trocentos mil habitantes des-
peja todo o seu esgoto sani-
tário, sem tratamento, no rio. 
O ex-interventor Jean Pierre 
de Moraes Barros quando 

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

governou a cidade nos anos 
setenta, já naquela época di-
zia que saindo de Guarulhos, 
o rio não corre... escorrega. 
Acontece que essa situação 
piorou muito. De lá pra cá a 
população pelo menos qua-
druplicou e o rio continua o 
mesmo. Menos rio e mais es-
goto...

Covas reclama, desolado, 
que a Justiça, atendendo o 
Ministério Público, deu um 
prazo para o município de 
Guarulhos resolver o proble-
ma. Sabe quanto? Quarenta 
anos!

 
Investigação
Terminou com a abertu-

ra de uma sindicância pelo 
presidente do Legislativo o 
episódio da transferência dos 
jornalistas da TV Câmara para 
o Departamento de Cultura. 
A transferência foi desfeita 
mas deixou sequelas.

 
Futebol
A Rede TV deu banho na 

Globo na quarta-feira com a 
transmissão de Corinthians e 
Racing pela Copa Sul Ameri-
cana. Enquanto a Globo mos-
trava Palmeiras e Ituano pelo 
Paulista, Cássio mais uma vez 
salvava o timão na disputa de 
pênaltis na Argentina. A Rede 
TV ganhou de todo mundo 
no Ibope. Não diria que o 
reinado global se encontra 
ameaçado, mas já é alguma 
coisa. Depois de tantos anos 
de hegemonia absoluta, um 
resultado como o de ontem 
tem significado importante. 
Viva o futebol!

nal, pois, interferindo no sagrado sigilo do 
profissional da advocacia, sem qualquer 
dúvida, interfere no contraditório e na am-
pla defesa assegurado ao acusado da prá-
tica de qualquer infração, não se admitindo 
que o Estado atue nos trabalhos da defesa 
sob qualquer forma, que verdadeiramen-
te é o que pretende esta absurda propos-
ta de gravação do trabalho da advocacia, 
afirmando-se que o contato e a conversa 
pessoal entre advogados e seus clientes 
encontra-se protegida da bisbilhotice por 
norma constitucional, cujo direito não ad-
mite flexibilização.

Ressalta-se o que sigilo destas comu-
nicações, muito além de constituir prerro-
gativa dos profissionais da advocacia, que 
devem ter a garantia da ampla liberdade 
para exercitar seu trabalho com indepen-
dência, é um direito do cidadão ao devido 
processo legal, onde o advogado apenas é 
seu instrumento de defesa para um julga-
mento justo, atento às normas processuais 
e ao direito de não ser surpreendido pela 
acusação, que não raras vezes trabalha 
com a verdade sabida ou aparente apenas 
para dar satisfação à sociedade, pouco se 
importando com os direitos do réu.

Lamentavelmente o Ministro Moro tem 
fixação em confrontar o direito de defe-
sa e a própria advocacia, lembrando que 
quando Juiz autorizou a interceptação te-
lefônica de advogados e seus clientes, nos 
parecendo que como Ministro não poupará 
recursos para apontar referido profissional 
como inimigo do Estado, como se pudes-
se dispensar o advogado da representação 
processual, como se a balança da justiça 
permitisse o desequilíbrio entre a acusação 
e a defesa, como se a o Estado Democrá-
tico de Direito prescindisse da advocacia e 
de sua atuação na defesa do cidadão.

Apesar da clareza com que a legislação 
Constitucional e o Estatuto da Advocacia 
garantem o sigilo da conversação entre ad-
vogados e clientes, só se permitindo a inter-
ceptação mediante decisão concretamen-
te fundamentada por autoridade judicial 
e apenas na hipótese de haver indícios do 
envolvimento do profissional na criminali-
dade, o que se pretende pelo Projeto de Lei 
Anticrimes, do Ministro Moro, é que qual-
quer conversa entre advogado e cliente se-
jam autorizadas pela Justiça sem qualquer 
apego à fundamentação e mesmo sem as 
mínimas evidencias do advogado no crime.

Ora, o art. 133 da Constituição reza 
que “o advogado é indispensável à admi-
nistração da justiça, sendo inviolável por 
seus atos e manifestações no exercício 
da profissão, nos limites da lei”; por sua 
vez, o art. 7º da Lei 8.906/1994 (Estatu-
to da Advocacia) prescreve como direito 
do advogado(a) “a inviolabilidade de seu 
escritório ou local de trabalho, bem como 
de seus instrumentos de trabalho, de sua 
correspondência escrita, eletrônica, telefô-
nica e telemática, desde que relativas ao 
exercício da advocacia”.

Portanto, qualquer alteração legislativa 
que vise modificar referidos dispositivos 
legais, certamente nascerá inconstitucio-

CAUSOS 
E CAUSAS

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.

A advocacia é a segurança 
da própria cidadania
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Garantimos quantidade mínima de 5 unidades/kg de cada produto durante o período da oferta ou enquanto durar o estoque. Após esta data, os preços voltarão ao normal. As imagens dos 
produtos não respeitam proporção entre si e são meramente ilustrativas. Conforme legislação, poderá ocorrer limitação de oferta por cliente com base no artigo 39 do código de proteção e defesa do consumidor.

*Imagens meramente ilustrativas. **Proibida a venda e entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, conforme artigo 8111 do estatuto da criança e do adolescente. 

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 300  
GUARULHOS - TEL:4574-7620

CONHEÇA NOSSA GALERIA COMERCIAL

E CONHEÇA TAMBÉM
NOSSA LANCHONETE

Segunda a Sábado: 08h às 20h
Domingo: 09h às 14h

ACEITAMOS CARTÕES

OFERTAS VÁLIDAS: 01/03 até 03/03/18

ENERGÉTICO 
FLUXO

2L

FLOCO DE ARROZ
CHOCOLÂNDIA

400G

SORVETE 1,5L SABORES
PORTO FINO

Picanha Fatiada à vácuo/

Contra Filé pç. à vácuo

Carvão TC
4kg

Costela BovinaAsa de Frango -
A D’oro

Pão de Alho 400g
Trad./ Picante

Sta. Massa

Filé de Coxa
de Frango -
A D’oro

Fígado Bovino

MORTADELA BOLOGNA
CERATTI

CERVEJA PURO MALTE
PETRA 350ML

LUVA PLÁSTICA 
30UNID
VABENE

REFRIGERANTE
ITUBAÍNA

2L

AVENTAL MULTI USO
TRANSLUCIDO

VABENE

ÁGUA DE COCO
OBRIGADO

1L

MANTEIGA PT 200G
TIROLEZ

Coração de Frango
A D’oro

Paleta Bovina

GELO CUBO 5KG
POLLUS

BARRA DE CHOC. GAROTO
AO LEITE 2,1KG

BARRA DE CHOC. GAROTO
BLEND 2,1KG

TOUCA TNT 12 UNID
VABENE

Linguiça Toscana
Frimesa

Espetinho Bovino
1 KG - TC

Cupim Bovino

GUARDANAPO 50UNID
SORELLA

PAPEL TOALHA DONNA
2 UNIDADES

ÁGUA SANITÁRIA
SUPER CANDIDA

2L

Agora aceitamos: 
Ticket Alimentação 

VR Alimentação

kg10,69

cada8 ,99

cada

cada

4,29
4,90

a partir de 3 unid.

kg19,99
cada23 ,99

kg14,99
cada11 ,99

kg7,49
kg8,29

kg13,98
kg13,99

kg5 ,89

cada
3,39

cada
6,99

kg9 ,77

cada cada
3,99 2,29

CERVEJA PILSEN ITAIPAVA

350ML 
24 UNID.

cadacada
22,6823,88

a partir do 2° PACK

No 2° PACK
a unid. sai por

1,89

2,39
100g

7,69
cada

6,99
cada

cada 11,99

EXCETO
SACOMÃ

cada

cada

cada

cada

2,69

0,99

2,99

1,19

a partir de 3 unid.

a partir de 3 unid.

cada
4,29

cada
42,90

cada
45,90

LEVE 20
PAGUE 19

Na compra de 
19unid. leve 

+ 1 por 
R$0,01

LEVE 20
PAGUE 19

Na compra de 
19unid. leve 

+ 1 por 
R$0,01

PROMOÇÃO LEVE 20 PAGUE 19

cada
0,89

cada
1,99

cada
9,99
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DA REDAÇÃO - A prefeitura assi-
nou ontem o Plano de Marke-
ting de Turismo em parceria 
com a Univeritas/UNG. Este 
Plano de Marketing, de acor-
do com o diretor de Turismo 
de Guarulhos, Ricardo Balco-
ne, tem como objetivo elabo-
rar um estudo local minucioso 
e propiciar à gestão pública a 
promoção de ações para am-
pliar o número de visitas e 
parcerias no projeto “Turismo 
Corporativo”, aumentar o nú-
mero de diárias de um mesmo 
hóspede nos hotéis da cidade, 
além da maior presença da 
população local nos atrativos 
turísticos da cidade, entre ou-

LUCY TAMBORINO - Neste pri-
meiro mês do ano, o em-
prego formal em Guarulhos 
apresentou expansão de um 
total de 579 vagas novas em 
quatro setores: na Indústria 
de transformação, construção 
civil, serviços e agropecuária. 
As informações são do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), 

tras iniciativas. O plano será 
desenvolvido por alunos e 
professores do curso de Ma-
rketing da universidade sem 
custos para a prefeitura.

Presente na assinatura, o 
prefeito Guti comemorou mais 
uma parceria com a UNG. 
“Não tenho dúvidas de que 
esse trabalho conjunto vai ge-
rar divisas para o município e 
atrair novos empregos. Guaru-
lhos tem um potencial enorme 
em todos os setores e o Turis-
mo pode ser muito trabalhado. 
Agradeço a UNG por esse acor-
do de cooperação”, disse.

Já o secretário de Desen-
volvimento Científico, Econô-

mico, Tecnológico e de Inova-
ção (SDCETI), Rodrigo Barros, 
reforçou a importância da 
aproximação entre a uni-
versidade e o poder público. 
“Esse laço da academia com 
o município é um pedido do 
prefeito Guti. Temos que de-
bater constantemente com as 
universidades para que exista 
uma integração. Essa assina-
tura ratifica essa aproximação 
entre o governo municipal e a 
academia”, afirmou Barros.

“Percebemos agora uma 
aproximação muito maior da 
Prefeitura e estaremos à dis-
posição para, juntos, benefi-
ciarmos os munícipes. Nossos 

Guarulhos inicia o ano com mais de 500 vagas de empregoMulher morre carbonizada 
em acidente na rodovia Dutra

Vereadores antecipam feriado de Carnaval 
e não comparecem à sessão da Câmara

divulgado ontem pela Secre-
taria Especial de Previdência 
e Trabalho, do Ministério da 
Economia.

Já em extrativista mine-
ral, serviços indústrias de 
utilidade pública, comércio e 
administração pública foram 
registrados fechamento de 
vagas na cidade. De janeiro 
a dezembro de 2018, a cida-

Prefeitura assina Plano de Marketing de 
Turismo em parceria com a Univeritas/UNG

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA
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alunos e professores abraçam 
esse projeto com muito apre-

ço”, finalizou o reitor da UNG, 
Eloi Lago.

LUCY TAMBORINO - O feriado de 
Carnaval, época de folia, via-

DA REDAÇÃO - Uma mulher 
morreu carbonizada em 
um acidente entre carro e 
caminhão no km 227 da ro-
dovia Presidente Dutra, em 
São Paulo, na madrugada 
desta quinta-feira (28).

Outros dois homens 
que estavam no veículo 
ficaram feridos. Um deles, 
com 80% do corpo quei-
mado, foi encaminhado ao 
Pronto Socorro do Tatua-
pé. O outro, com ferimen-
tos leves, foi levado para o 
Hospital Geral de Guaru-
lhos.

O acidente aconteceu 
por volta das 3h30, per-
to do acesso da rodovia 
Presidente Dutra para a 
Fernão Dias. O veículo de 
passeio, que era conduzi-
do pela mulher que mor-
reu queimada, pegou fogo 
após colidir com a carreta. 
O motorista do caminhão 
não ficou ferido. 

Sete viaturas do Corpo 
de Bombeiros prestaram 
socorro e atuaram no com-
bate às chamas. Não foram 
divulgadas as identidades 
das vítimas.

de somou um total de quase 
quatro mil novas vagas.

A nível nacional foram re-
gistrados abertura de mais de 
34 mil postos de trabalho. Esse 
resultado deve-se a 1.325.183 
admissões e de 1.290.870 des-
ligamentos. Nos últimos 12 
meses, houve crescimento de 
471.741 empregos, represen-
tando variação de +1,24%.

gens e bloquinhos, é esperado 
por muitos guarulhenses, mas 

na Câmara a espera foi reduzi-
da, isso porque a maioria dos 
34 vereadores emendou a data 
e não compareceu na sessão 
que ocorreria ontem. 

A sessão foi iniciada às 
14h, mas cerca de meia hora 
depois foi encerrada por não 
ter o número mínimo de par-
lamentares presentes para 
votar os projetos na pauta 
da Casa de Leis. Na semana 
passada, a sessão de terça-
-feira (19) não durou nem 
10 minutos pelo mesmo mo-
tivo. Agora o plenário deve 
ter sessão novamente só na 
quinta-feira (07), já que na 
terça-feira (05) é feriado.

FOTO: PEDRO LACERDA



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 - RETIFICAÇÃO DE 
REGISTRO IMOBILIÁRIO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS CONFINANTES 

GRACINDA GONÇALVES LOPES e MANOEL PIRES, expedido no procedimento administrati-
vo de Retificação de Registro Imobiliário (art.213 da lei 6.015/73) requerido por JASON DE 
ALMEIDA. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Oficial Delegado do 1º 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, especialmente 
GRACINDA GONÇALVES LOPES e MANOEL PIRES que, por requerimento prenotado sob 
n.306.157 em 17/05/2017, neste Serviço de Registro de Imóveis (localizado na Rua Dona Olinda 
de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, Guarulhos) JASON DE ALMEIDA requereu, com 
fundamento nos incisos I e II do art.213 da Lei Federal n.6.015/73 (redação dada pela Lei 
n.10.931 de 02/08/2004), a RETIFICAÇÃO DO REGISTRO do imóvel constituído por parte do 13 
e pelos lotes 14 e 15, da quadra 07, situado na Rua Cinco, Sítio do Moinho, Bairro de Bonsuces-
so, nesta cidade, objeto da Matrícula n.86.802, desta Serventia, suprimindo-lhe, inclusive, 
deficiências quanto à especialização objetiva, ou seja, para apurar a área do imóvel, inserir 
medidas lineares e atualizar os confrontantes, conforme planta e memorial descritivo que 
integram o procedimento prenotado sob n.306.157. Como o imóvel retificando confronta com 
aqueles que são objetos das matrículas ns.53.847 (de propriedade de GRACINDA GONÇALVES 
LOPES) e 54.056 (de propriedade de MANOEL PIRES), ambas desta Serventia, o § 2º do 
art.213, da Lei n.6.015/73, exige sua prévia notificação. As diligências efetuadas pelo Oficial de 
Títulos e Documentos desta Comarca e pelo 9º Oficial de Títulos e Documentos de São 
Paulo/SP, objetivando as notificações pessoais, restaram infrutíferas, por não terem sido 
encontrados em nenhum dos endereços, razão pela qual, por este edital, ficam os mesmos 
(GRACINDA GONÇALVES LOPES e MANOEL PIRES), notificados da mencionada pretensão 
retificatória e que, caso queiram, poderão impugná-la (fundamentadamente), desde que o façam 
dentro do prazo de quinze (15) dias contados da primeira publicação, sendo que a impugnação 
deverá ser apresentada (por escrito) diretamente no escritório registral localizado no município e 
comarca de Guarulhos, na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, no 
horário compreendido entre às 9:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. A ausência de 
impugnação implicará na anuência tácita à pretensão retificatória. Assim, expediu-se o presente 
edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será afixado no lugar de 
costume (no interior do escritório registral) e publicado, por duas vezes, em jornal de grande 
circulação. Guarulhos, 25 de fevereiro de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial 
Delegado

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 - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 
IMOBILIÁRIO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS CONFINANTES WALTER 

LUONGO e sua mulher MARIA NEUSA MASSARENTI LUONGO, expedido no procedimento 
administrativo de Retificação de Registro Imobiliário (art.213 da lei 6.015/73) requerido por JOANNA 
BIONDI ALVES, JOÃO FERNANDO BIONDI ALVEZ, CLÁUDIA NOTARO ALVES, LOURENÇO 
RENATO BIONDI e WANIA MARIA MÉDICI BIONDI. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Oficial 
Delegado do 1º 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, especialmente WALTER LUONGO e sua mulher MARIA NEUSA MASSARENTI LUONGO 
que, por requerimento prenotado sob n.301.479 em 11/01/2017, neste Serviço de Registro de 
Imóveis (localizado na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, Guarulhos) 
JOANNA BIONDI ALVES, JOÃO FERNANDO BIONDI ALVEZ, CLÁUDIA NOTARO ALVES, 
LOURENÇO RENATO BIONDI e WANIA MARIA MÉDICI BIONDI requereram, com fundamento nos 
incisos I e II do art.213 da Lei Federal n.6.015/73 (redação dada pela Lei n.10.931 de 02/08/2004), a 
RETIFICAÇÃO DO REGISTRO do imóvel situado na Avenida Pedro de Souza Lopes, Chácara São 
Lourenço, Bairro do Cabuçu, nesta cidade, objeto DAS Transcrições ns.5.822 e 5.823, ambas desta 
Serventia, suprimindo-lhe, inclusive, deficiências quanto à especialização objetiva, ou seja, para 
apurar a área do imóvel, inserir medidas lineares e atualizar os confrontantes, conforme planta e 
memorial descritivo que integram o procedimento prenotado sob n.301.479. Como o imóvel 
retificando confronta com aquele que é objeto da transcrição n.35.848 (de propriedade de WALTER 
LUONGO e sua mulher MARIA NEUSA MASSARENTI LUONGO), o § 2º do art.213, da Lei 
n.6.015/73, exige sua prévia notificação. Com intuito de proceder às notificações pessoais de Walter 
Luongo e sua mulher Maria Neusa Massarenti Luongo, foram efetuadas diligências pelo Oficial de 
Títulos e Documentos desta Comarca e, ainda, foi encaminhada notificação pelo correio (com aviso 
de recebimento), as quais restaram infrutíferas. Assim, por este edital, ficam os mesmos (WALTER 
LUONGO e sua mulher MARIA NEUSA MASSARENTI LUONGO), notificados da mencionada 
pretensão retificatória e que, caso queiram, poderão impugná-la (fundamentadamente), desde que o 
façam dentro do prazo de quinze (15) dias contados da primeira publicação, sendo que a impugna-
ção deverá ser apresentada (por escrito) diretamente no escritório registral localizado no município e 
comarca de Guarulhos, na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, no horário 
compreendido entre às 9:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. A ausência de impugnação 
implicará na anuência tácita à pretensão retificatória. Assim, expediu-se o presente edital, para que 
de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será afixado no lugar de costume (no interior do 
escritório registral) e publicado, por duas vezes, em jornal de grande circulação. Guarulhos, 25 de 
fevereiro de 2019.MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado
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LUCY TAMBORINO - O prefeito 
Guti decretou uma interven-
ção do município na concessão 
dos serviços públicos de esgo-
tamento sanitário, outorgada a 
Soluções Ambientais de Gua-
rulhos (Sagua) vencedora da 
parceria Público-Privada reali-
zada no governo do ex-prefeito 
Sebastião Almeida (PDT). O 
objetivo é averiguar os traba-
lhos realizados pela empresa 
junto ao Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) de 
Guarulhos. A Sagua faz parte 
da OAS, uma das empreiteiras 
investigadas na operação Lava 
Jato. A informação foi publica-
da no Diário Oficial do muni-
cípio da última terça-feira (26).

A intervenção terá prazo 
de 90 dias, podendo ser pror-
rogado por igual período e tem 
como objetivo assegurar a con-
tinuidade dos serviços pres-
tados de esgotamento sanitá-
rio nas seguintes Estações de 
Tratamento de Esgotos (ETE) 
Bonsucesso, São João e Várzea 
do Palácio. Os primeiros resul-
tados devem ser apresentados 
dentro de um mês.

Além disso, será realizada 
uma auditoria para verificar 
se as receitas auferidas estão 
sendo empregadas na rea-
lização dos investimentos, 
operação e custos de manu-
tenção bem como funciona-
mento das ETE’s em respon-
sabilidade da empresa.

O processo será conduzido 
por Katia Regina Ferreira Mo-
rin que, dentre outros, deverá 
apurar o caso e relatar à prefei-
tura e à Agência Reguladora de 

Saneamento e Energia do Esta-
do de São Paulo (Arsesp).

A intervenção foi determi-
nada levando em considera-
ção uma série de itens como 
o possível risco de colapso do 
sistema de esgotamento, prin-
cipalmente pelo desequilíbrio 
na sustentação operacional, 
econômica e financeira da em-
presa, com consequente pre-
juízo à capacidade do sistema 
público municipal de esgota-
mento sanitário, conforme se 
observa das manifestações e 
estudos preliminares realiza-
dos pelo Saae de Guarulhos.

Além disso, está baseada 
no teor do relatório técnico de 
vistoria elaborado pela equipe 
técnica do Saae elencando os 
riscos de descontinuidade dos 
serviços prestados. No texto, 
Guti ainda destaca a recusa 
de recebimento de novas liga-

ções dos ramais/elevatórios in-
terligados, o reiterado e injus-
tificados descumprimentos, 
pela Sagua, dos prazos estipu-
lados, além de possíveis ilega-
lidades constatadas no Termo 
de Concordância celebrado no 
dia 27 de outubro 2016, decla-
rado nulo pela Agru à época 
e pelo então superintendente 
do Saae.

A viabilidade da continui-
dade da parceria está sendo 
estudada pela Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econômi-
cas (Fipe). “No contrato da 
Sabesp já existe uma cláusula 
que caso a PPP não vingue, 
a Sabesp consegue assumir 
todo o tratamento de esgoto. 
Estamos esperando esse es-
tudo para saber se tem van-
tagem econômica, segurança 
jurídica e o que é melhor para 
cidade”, explicou Guti.

PPP do Saae realizada por Almeida 
é alvo de intervenção municipal

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro
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dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

Contrato foi assinado em 2014
O processo da PPP foi iniciado em 2012 pelo então prefeito Almeida. Na época, o Tri-

bunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) chegou a barrá-lo com uma ação direta de inconsti-
tucionalidade à lei que criou a parceria. No entanto, em 28 de agosto de 2014, o contrato 
na modalidade concessão administrativa foi assinado para a prestação dos serviços públi-
cos de esgotamento sanitário, com a atribuição de obrigações de investimento e de servi-
ço fixadas no ajuste. A Sagua foi vencedora do certame com uma oferta de R$ 1,1 bilhão.

Ainda assim, no período, o município não avançou no tratamento de esgotos, prin-
cipal objetivo da parceria. Até o final do mandato do ex-prefeito, em 2016, Guarulhos 
tratava apenas 2% dos resíduos produzidos.
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DA REDAÇÃO - Pouco mais de 
uma semana depois de entre-
gar a reforma da Previdên-
cia ao Congresso Nacional, 
o presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem que aceita ne-
gociar alguns pontos da pro-
posta e está disposto a baixar 
a idade mínima para aposen-
tadoria de mulheres de 62 
anos para 60 anos. 

Ele também disse que 
pode fazer concessões no 
Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC), pago a idosos 
e pessoas com deficiência de 
baixa renda. A proposta en-
tregue pelo governo estipu-
la um benefício de R$ 400 a 
idosos de baixa renda aos 60 
anos. Esse valor subiria para 
um salário mínimo aos 70 
anos. Esse ponto da propos-
ta foi um dos mais criticados 
por parlamentares.   

O presidente também si-

DA REDAÇÃO - O Ministério 
Público ajuizou ação civil 
pública na Justiça solici-
tando a interdição do Sam-
bódromo, caso o Corpo de 
Bombeiros não realize vis-
toria e elabore laudo técni-
co conferindo certificado 
de autorização especial do 
local, palco do principal 
desfile de carnaval do país.

Além da autorização 
do Corpo de Bombeiros, o 
MP pediu que o Judiciário 
condicione a liberação do 
evento à assinatura de um 
termo de responsabilidade 
pelos presidentes da Em-
presa de Turismo do Mu-
nicípio do Rio (Riotur) e 
da Liga Independente das 
Escolas de Samba (Liesa), 
gestores do carnaval na 
cidade, assegurando que o 
Sambódromo reúne condi-

nalizou que a regra de pensão 
por morte é uma das “gordu-
ras” que podem ser cortadas 
no Congresso. Hoje, a pensão 
por morte é de 100% para se-
gurados do INSS, respeitan-
do o teto atual de R$ 5.839,45. 
Pela proposta, o benefício 
será de 60% do valor mais 
10% por dependente adicio-
nal.  Segundo o UOL, Bol-
sonaro disse que esse valor 
pode subir para 70%.

As modificações que se-
rão feitas pelo Congresso 
não podem “desfigurar” a 
proposta, afirmou o presi-
dente. Ele disse que a não 
aprovação do texto fará com 
que o País passe por muitas 
consequências negativas, 
como alta do dólar, queda 
das ações das empresas lis-
tadas na Bolsa, suspensão de 
pagamento a servidores e en-
fraquecimento do governo.

MP pede interdição do 
Sambódromo do Rio

ções de segurança suficien-
tes, além de apresentar 
plano de obras e trabalho 
para adequação das insta-
lações físicas do local.

O governador Wilson 
Witzel esteve no Sambó-
dromo ontem e comentou 
a ação do MP, ressaltando 
que o espaço, embora seja 
propriedade do estado, está 
cedido para o município.

“Espero que o Corpo 
de Bombeiros tome as 
providências necessárias, 
juntamente com a Liesa 
e a Riotur. Não está na 
minha administração o 
Sambódromo. Espero que 
a Riotur consiga cumprir 
com todas essas exigên-
cias, para que o carnaval 
aconteça. Eu acredito que 
isto será resolvido”, disse 
Witzel.

Bolsonaro sinaliza que idade mínima para 
mulher se aposentar pode cair para 60 anos

FOTO: RENATO COSTA/ESTADÃO

#PEDÁGIOFOLHAMETROPOLITANA
A van da dupla Henrique e Juliano estará aqui, no dia 

05/03 a partir das 12h destribuindo o cd da dupla
“MENOS É MAIS”

WWW.FORNOEFOGAOGRIL.COM.BR
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DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria anunciou ontem 
a Operação Carnaval + Segu-
ro, que acontece entre sexta-
-feira (1º) e quarta-feira (6) 
com ações para reforçar a 
segurança durante o feria-
do prolongado de Carnaval. 
Apenas no primeiro dia do 
evento haverá um aumento 
de 41,2% no efetivo empre-
gado para o evento em todo 
o Estado, com 21.139 poli-
ciais militares, enquanto fo-
ram utilizados 14.972 PMs 
em 2018. Na Polícia Civil, 
serão empregados 10.780 
agentes e 1.400 viaturas 
para todo o período.

“Agora nós criamos uma 
organização e planejamento 
para melhorar a segurança e 
o controle nas estradas e a 
segurança e o controle nas 
áreas urbanas das cidades 
de São Paulo”, disse Doria.

LUCY TAMBORINO  - Cerca de 
2,9 milhões de veículos de-
vem passar em Guarulhos 
pelas rodovias Fernão Dias, 
Ayrton Senna e Presidente 
Dutra durante o feriado 
prolongado de Carnaval. 

Somente a Fernão Dias 
deve receber cerca de 1,3 
milhão de veículos no pe-
ríodo. Uma das concentra-
ções do tráfego deve ainda 
acontecer entre Guarulhos 
e Bragança Paulista. A ex-
pectativa é de que o fluxo 
fique intenso a partir das 
14h de sexta-feira (01). As 
obras serão reduzidas nes-
te período e não haverá 
trechos com interdições na 
via. 

Já o corredor Ayrton 
Senna/Carvalho Pinto esti-
ma que 1,37 milhões de ve-
ículos passem pelas quatro 
praças de pedágio, nos dois 

Participarão da ação 
policiais do Comando de 
Policiamento Rodoviário, 
Policiamento Ambien-
tal, Choque, Policiamento 
de Trânsito, Comando de 
Aviação da PM, Corpo de 
Bombeiros, além dos gru-
pamentos locais.

A Polícia Civil realiza-
rá operações que serão de-
sencadeadas em locais de 
concentração de foliões e 
blocos por todo o Estado. 
As equipes de plantão nas 
unidades policiais serão re-
forçadas para garantir agili-
dade no atendimento.

Quase três milhões de veículos 
devem passar pelas rodovias 
que cortam Guarulhos no feriado

sentidos, de sexta-feira (01) 
e quarta-feira (06). Ao lon-
go do feriado prolongado, 
no sentido interior, a mo-
vimentação deve ser maior 
das 12h às 18h da sexta-
-feira (01) e das 6h às 13h 
do sábado (02). Em direção 
a São Paulo, a previsão é de 
que o tráfego seja mais in-
tenso entre das 11h às 18h 
da terça-feira (05) e 10h às 
17h da quarta-feira (06).

Já pela Dutra mais são 
esperados mais de 282 
mil veículos, entre a zero 
hora de sexta-feira (01) e a 
meia-noite de sábado (02). 
No trecho paulista da rodo-
via, o tráfego deverá ficar 
intenso entre 19h e 21h de 
sexta-feira (01) e entre 7h 
e 12h de sábado (02). No 
retorno, o tráfego deve ser 
maior na quarta-feira (06), 
das 09h às 13h.

São Paulo terá 41% a mais de PMs 
nas ruas no início do Carnaval

FOTO: GILBERTO MARQUES
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A filosofia de vida da cigarra 
poderia estar certa, 
mas não está

      Um grupo de alunos cegos do projeto 
PEIS - Práticas Educativas para Inclusão 
Social - participaram de uma aula no trem da 
CPTM de Guarulhos nesta segunda-feira (25). 
Na oportunidade, os alunos conheceram o 
trajeto Aeroporto - Engenheiro Goulart, onde 
foram recebidos pela equipe de operações que 
acompanhou a aula e tirou todas as dúvidas 
dos alunos. A estação é acessível e conta com 
equipamentos de segurança, sinalização com 
escrita braille e piso tátil. Além dos mapas táteis 
utilizados pelos alunos com deficiência visual 
durante o trajeto, eles usaram o bilhete único de 
São Paulo para aprender a utilizar a catraca, o 
serviço de atendimento ao passageiro especial, 
escadas rolantes e elevadores.

      A partir do dia 6 de março, o Fácil 
Bom Clima passa a oferecer atendimento 
também aos empreendedores. A mudança 
de endereço do Fácil Empresarial - até 
então localizado na avenida Monteiro 
Lobato, 734 - tem como objetivo facilitar 
o acesso dos serviços a toda a população 
e otimizar o atendimento. Os serviços 
oferecidos pelo Fácil Empresarial seguirão 
nos mesmos moldes, com orientações para 
o Microempresário Individual (MEI), cadastro 
fiscal imobiliário, entre outras opções, 
de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 
16h30. Excepcionalmente no dia 6, quarta-
feira de cinzas, as unidades do Fácil iniciarão 
o atendimento às 13h.

ANOTE

Era uma vez amizade sin-
cera, mas pouco promissora. 
Apesar de todas as distinções, 
a formiga e a cigarra gostavam 
de conversar e de expor, uma 
para a outra, seus divergentes 
pontos de vista. Mesmo sen-
do totalmente diferentes, Deus 
fez com que as duas estivessem 
sempre juntas. ‘Sempre’ é força 

de expressão, já que a formiga 
trabalha o dia inteiro com suas 
companheiras. Ela dá um duro 
danado, carregando várias ve-
zes o seu peso, em folhas e ga-
lhos. É uma vida rotineira, mas 
ela gosta: — Lá nós somos todas 
iguais, não existe orgulho nem 
fofocas, e ninguém falta ao tra-
balho. É muito produtivo... 

Por outro lado, sua amiga, 
a cigarra, vive cantando o dia 
todo. O ócio representa uma 
arte para ela, que abomina a la-
buta e não entende como outros 
seres da natureza investem tan-
to tempo em atividades pesadas 

e nada prazerosas, se o final de 
todos é o mesmo (só não se sabe 
quando será). A filosofia da ci-
garra faz algum sentido. Seria 
perfeita se nos últimos anos ela 
não tivesse praticamente su-
cumbido aos rigores do inverno 
e da falta de comida. Quem a 
salvou, em todas as ocasiões, foi 
a amiga formiga. Mas a cigarra 
jamais deu o braço a torcer... 
Todo inverno é a mesma coisa: 
a formiga está tranquila den-
tro de casa, tomando chocolate 
quente e assistindo às séries da 
Netflix, quando ‘alguém’ bate à 
porta. 

O coração da formiga é tão 
grande quanto a sua energia 
para trabalhar durante o perío-
do favorável. Em poucos minu-
tos, lá está a cigarra tomando 
sua sopa quente, debaixo de um 
cobertor felpudo. 

Porém, de uma coisa a formi-
ga e a cigarra não abrem mão: 
como são brasileiras, e não de-
sistem jamais, ansiosamente 
aguardam o carnaval. Estranho? 
Não. Esta fábula é sobre a festa 
popular que, a princípio, inte-
gra todas as pessoas em torno 
da alegria sadia e moderada. A 
formiga sempre curtiu os blocos 
de rua, mas a sua comemoração 
nunca foi plena. Afinal, sempre 
foi necessário dividir a atenção 
entre os momentos de folia e a 
preocupação com a amiga.

A verdade é que a cigarra 
gostava realmente era da ba-
gunça e da ausência de regras. 
“No carnaval vale tudo”, dizia 
ela. Isso deixava a sua amiga de-
sesperada. Não foram poucas as 
ocasiões em que a formiga disse 
à amiga: — Seja mais responsá-
vel, por favor. Continua na pró-
xima semana...

O último carnaval 
da cigarra – 
primeira parte

PONTO
DE VISTA

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
56 anos, é jornalista, escritor 
e membro da Academia 
Guarulhense de Letras.

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 041.909.798-
80, 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 2º-
A 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.

NOSSO  WHATSAPP
 MUDOU

(11)99643-2765
PARA MELHOR ATENDÊ-LOS

redacao@fmetropolitana.com.br
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DA REDAÇÃO - O emplacamen-
to de veículos zero quilôme-
tro cresceu pelo segundo ano 
consecutivo no Estado de 
São Paulo, em 2018. De acor-
do com os dados registrados 
pelo Departamento Estadu-
al de Trânsito de São Paulo 
(Detran-SP), o aumento foi 
de 15,5%, se comparado com 
o ano anterior.

Os números apresenta-
vam queda desde 2013, mas 
o movimento foi interrompi-
do em 2017, quando 767.708 
veículos foram lacrados. Já 
no ano passado, o dado sal-
tou para 886.701 unidades, 
com destaque para cami-
nhões, reboques e leves tipo 

2 (micro-ônibus, utilitário e 
caminhonete).

Para a Associação Na-
cional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (An-
favea), os dados de 2018 re-
presentam a consolidação 
da retomada do crescimento 
iniciada em 2017, indicando 
a recuperação da economia. 
A expectativa dos fabrican-
tes para 2019 é de mais um 
ano de crescimento.

“Temos trabalhado para 
tornar o Detran-SP mais 
moderno em todas as suas 
diversas áreas, entre elas o 
emplacamento, visando tor-
ná-lo mais cômodo e eficien-
te”, diz Paulo Roberto Falcão 

Ribeiro, diretor-presidente 
do Detran-SP.

A lacração deve ser feita 
após a emissão do documen-
to do veículo. Em algumas 
unidades do Detran-SP, o 
agendamento de horário 
para atendimento é obrigató-

Emplacamento de 
veículos zero cresce pelo 
2º ano seguido em SP

FOTO: COMUNICAÇÃO/VOLKSWAGEN DO BRASIL

NOVA

VENHA CONHECER

LANÇAMENTO
LANDER

LANÇAMENTO
LANDER NOVA XTZ LANDER 250 ABS 2019NOVA XTZ LANDER 250 ABS 2019

ABS DE SÉRIE

MOTOR CONSAGRADO 
250CC

DESIGN MARCANTE
FAROL FULL LED COM 

LUZ DE POSIÇÃO
NOVO ASSENTO EM DOIS NÍVEIS

ALÇAS DO GARUPA EM ALUMINÍO

LANTERNA
TRASEIRA FULL LED

Av.Tiradentes, 3003
CENTRO - GUARULHOS/SP

Av.Juscelino Kubitschek, 4597
PIMENTAS - GUARULHOS/SP

2468-8767
94222-6099

2303-5775
96192-1465

DA REDAÇÃO - O Caoa Chery Tiggo 7 não terá vida fácil no mercado. Com preços entre R$ 106.990 e R$ 116.990, o SUV vai enfrentar uma concorrência 
poderosa. O “inimigo” declarado é o Jeep Compass, que parte de R$ 113.990 (versão Sport) e é o líder da categoria. Em relação a ele, o Tiggo 7 é 8 
cm mais comprido (4,5 metros, contra 4,42 metros) e tem 3 cm a mais na distância entre eixos (2,67 m, ante 2,64 m do oponente). Por outro lado, o 
Compass tem motor 2.0 aspirado de até 166 cv.

Pela faixa de preço, o novato da Caoa Chery vai acabar enfrentando indiretamente outros modelos. É o caso, por exemplo, do Honda HR-V. Na 
versão EXL, de topo, o Honda custa R$ 108.500. O SUV da montadora de origem japonesa, no entanto, é um pouco menor (4,33 m), e é equipado 
com motor 1.8 aspirado de 140 cv.

Por outro lado, o Tiggo 7 acaba alcançando também uma faixa de mercado ocupada até por modelos importados, como o Kia Sportage.
O SUV sul-coreano tem motor 2.0 flexível de até 167 cv, e está sendo oferecido por preços que começam em R$ 112.990.
De acordo com o gerente de Marketing da Caoa Chery, Henrique Sampaio, a previsão é de vender 400 unidades mensais do Tiggo 7. O modelo 

chega em quatro opções de cores (branco, preto, prata e cinza). A garantia é de três anos para o carro e de cinco para motor e câmbio.

O ‘inimigo’ do novo SUV da Caoa Chery

rio. Em outras unidades, bas-
ta comparecer para fazer o 
emplacamento. Informações 
e valores podem ser consul-
tados no site www.detran.
sp.gov.br

O serviço deve ser acom-
panhado do proprietário do 

veículo ou então por meio de 
um procurador. O cidadão 
deve apresentar o documen-
to do veículo e um documen-
to de identificação com foto 
(RG, por exemplo), além dos 
comprovantes de pagamen-
tos de taxas e das placas.



ÁRIES: Não conseguirá compartilhar com as outras 
pessoas boas mensagens para o engrandecimento de 
ambos, assim irá ter alguns problemas. 

TOURO: Mantenha um pouco mais de zelo pelos 
aspectos intelectuais dos quais exaltam melhor as suas 
habilidades. 

GÊMEOS: Tente fazer mais coisas do que ficar falando 
sobre assuntos desnecessários e vazios neste momento. 
Pode vir a receber cobranças.

CÂNCER: Você irá necessitar se manter com uma energia 
emocional diferenciada para que consiga superar deter-
minadas tormentas na sua vida. 

LEÃO: De dentro do âmago do seu coração as coisas 
poderão ficar um pouco mais belas e chamativas. Estará 
mais fortalecido para fazer as coisas com determinação.

VIRGEM: Toda a tranquilidade que você tanto almeja na 
sua incessante busca por estabilização emotiva. As suas 
qualidades estarão melhores exploradas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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FEC
CARANGUEJO

RLACAM
RIVERPLATE

NHVIIOD
LATITUDEI

DONABENTA
ETOASEP
MEBDICA

CANCELADOS
NSMECAT
DATEUVE
IQUENEIL
OUVIHLÃ

PACIFICAÇÃO

Símbolo
do signo

de Câncer
(Astrol.)

Maior rival
do Boca
Juniors

(fut. ARG)

Maria (?),
cantora
de "Cara
Valente"

Anita
Malfatti,
pintora
paulista

Nenê
Hilário, 

jogador de
basquete 

Objetos
de culto
indígena
nos EUA

Principal
polo

moveleiro
de MG

Poema
épico de
Virgílio
(Ant.)

Forma da
cruz de
Santo

Antônio

Passarinho
de nome 
onomato-

paico

Essa, em
espanhol

Cidade
natal de
Maomé

Cruella,
em "101

Dálmatas"
(Cin.)

"A fé, 
nas obras

se (?)"
(dito)

(?) Arm-
strong: pi-
sou na Lua
em 1969

Cifra do
acorde de
fá maior
(Mús.)

Vírus
causador
da Aids
(sigla)  

Plá 
Famosa
marca 

de jeans

Descrente
de Deus

Quinta-fei-
ra (abrev.)

Objetivo
da implan-
tação das
UPPs em 
comuni-
dades

cariocas

Anulados

Cartunista
brasileiro
que escul-
piu uma

estátua de
Michael
Jackson

Romancista de
"Os Sertões"

Base do pirão (Cul.)
Estágio do peixe

recém-saído 
do ovo (Biol.)

Gênero de "Os
Trapalhões" (TV)

(?) de tinta, modelo de
impressora caseira

Papel de
Nicette

Bruno em
"Sítio do
Picapau
Amarelo"

Coordena-
da medida
a partir da
Linha do
Equador
(Geog.)

Sufixo de
"malote"
Eva Men-
des, atriz 

50, em
romanos

Verbo
(abrev.)

Lacuna, em inglês

3/esa — gap — lee. 4/ique — meca — neil. 6/eneida.

LIBRA: As coisas que você utiliza para amenizar serão 
melhores favorecidas pelo planeta Marte neste momento. 
Algumas coisas ruins acontecerão com você.

ESCORPIÃO: Dê um espaço melhor e maior para as 
outras pessoas pensarem, tente não pressionar muito. 
Repense sobre determinados assuntos.

SAGITÁRIO: Determinadas situações serão de modifi-
cações no ambiente astral com aspectos diferenciados 
daquilo que era bem comum em você. 

CAPRICÓRNIO: As coisas serão bem mais complicadas 
ante aos acontecimentos do seu dia-a-dia, o planeta 
Júpiter irá incomodar você bastante nessa altura.

AQUÁRIO: Você sentirá que as coisas irão emanar do 
centro do seu coração, que irá fazer as dificuldades se 
dissipem rapidamente. 

PEIXES: Deixe as coisas românticas acontecerem com na-
turalidade na sua vida, assim chegará aonde quer. Deve 
agir de forma eficiente.
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DA REDAÇÃO - Para entrar 
de cabeça na folia do car-
naval, o Parque Shopping 
Maia sua primeira edição 
do Bloquinho de Carnaval 
no sábado (02). A ação, em 
parceria com a loja Uni 
Duni Club, terá concen-
tração a partir das 13h no 
segundo piso do empreen-
dimento, e o bloquinho irá 
circular pelos corredores 
às 14h e às 18h.

A atração contará com 
banda musical, camarim 
fashion, atividades recrea-
tivas temáticas e a presen-
ça de personagens masca-
rados e as bonecas mais 
queridinhas do momento, 
muito amados pelos pe-
quenos. Além disso, um ce-
nário fotográfico especial 
também ficará disponível 
para a diversão de todos os 
visitantes.

Além de aproveitar a ex-
periência de um bloquinho 
infantil personalizado, os 
clientes ainda podem usar 
a oportunidade para con-
ferir as mais de 150 lojas 
presentes no Parque Shop-

Parque Shopping Maia traz diversão 
com bloquinho especial de Carnaval

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

ping Maia. Seguindo o cli-
ma festivo, diversas mar-
cas, como PB Kids, Magia 
e Imaginação, o quiosque 
Piticas e as lojas Renner, 
Riachuelo e C&A possuem 

opções para fantasias, aju-
dando quem quer aprovei-
tar o período carnavalesco 
com toda a energia que só 
a maior festa do Brasil é ca-
paz de oferecer.
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TEL.: (11) 9.9948-2389
UNIDADES SANTANA E GUARULHOS
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IMÓVEIS

CURSOS

Contrata-se

Aluga-se

Vende-se

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

Autos

Relax

Aluguel de Máquina

Convênios

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

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

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

ADMITE-SE 
Ajudante Geral e½ 
Oficial Mecânico de Ar 
Condicionado. Com CNH. 
CV via whats (11)94335-
9912ou Email: rh1@
adannaar.com.br
EMP. DE MEDICINA DO 
TRABALHO 
Contrata: Auxiliar de 
Enfermagem do Trabalho 
e Auxiliar Administrativo. 
F: 4964-1222 - CV p/ 
deltamed@deltamed.
med.br

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

VENDO CONVÊNIOS 
Todos os Tipos, c/preços 
especiais. Faça uma 
cotação. Atendendo todos 
os dias.  F.: 98516-2206/ 
99494-9370. 

CASA CUEVAS, 18 
c/ Lindas gatas Atend. 
das 8:30 as 20hrs.  F: 
2087-2091
MASSAGEM 
Sensual/  Local discreto. F.:  
9994-76210 whats
HIROMI ISSEI 20A. 
Kirey,daigakusai.
denwa:990257977 selfie no 
Whatsapp

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
VDO LOJA AUTO PEÇAS 
Completa informatizada, 
próx. Hosp. Stella Maris. 
Ot. Localização. Motivo 
Aposentei ! F.: 2421-2263/ 
2425-1127

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

CASA E SOBRADO 
Paraventi, c/ escritura .195 
Mil. F.: 2806-6665 c/ Silva.
APTO PRÓX. SHOP.  
SONDA 
2 Dorms., 1 vaga., Financ.  
R$ 180.000,00  F.:  97303-
8610/2451-6511
CASA PRÓX.PRAÇA 8 
2 Dorms., sla., coz., wc., 
a. serv., fino acab., gar. 2 
autos 180 Mil (11) 95551-
4029 c/ Stéfano.
APTO. PICANÇO 
2 Dorms., 1 vaga, Financ.   
R$ 225.000,00  F.:  97303-
8610/2451-6511
CASA PQ. CONTINENTAL I 
2 Dorms.,1 Vaga, Financ.  
R$ 310.000,00 F.:  97303-
8610/2451-6511
SOBRADO  ITAPOÃ 
2 Dorms., 1 vaga R$ 
220.000,00 F.:  97303-
8610/2451-6511

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA REDAÇÃO

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

ABANDONO DE EMPREGO 
A FERDENANDO TENORIO DE LIMA ME
solicita a sra. JULIANE CAROLINE DE 
LIMA ALENCAR, portador do RG: 
48.044.370-1, o retorno ao trabalho no 
prazo de 24 ( vinte e quatro) horas, sob 
pena de demissão por justa causa e 
razão de caracterização de abandono de
emprego, conforme previstro no artigo 
482, alínea I da CLT.

ASSOCIAÇÃO ANTIÁLCOOL E DROGAS DE GUARULHOS
CNPJ - 30.310.860/0001-92

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital e na forma do artigo 19 do capítulo VI do 
Estatuto Social, convocamos os senhores associados para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 
em sua sede na Estrada do Saboó, 1179, Jd. São João – 
Guarulhos/SP, no próximo dia 29 de março de 2019, sexta feira, 
às 20h00 em primeira convocação, com metade mais um do 
número dos associados; às 20h30 em segunda convocação 
com qualquer número de associados deliberando pela maioria 
simples dos votos dos presentes, nos termos do artigo 20 do 
capítulo VI do Estatuto, sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) 
Alteração da razão social da Associação; 2) Alteração do artigo 
2º do capítulo I de seu estatuto e 3) Alteração do artigo 19 do 
capítulo VI do referido estatuto.

Guarulhos/SP, 27 de fevereiro de 2019.
-----------------------------------------------------

Diomedes dos Santos Pereira da Cruz
Presidente

Edital de Convocação

Convidamos todos os interessados na Formação de 
uma Cooperativa de Trabalho de Catadoras e 
Catadores de Materiais Recicláveis JUNTOS 
RECICLAMOS a comparecer no dia 11 de Março de 
2019 às 09:00 hs na Rua Mucugeo 340 Jardim 
Guilhermino Guarulhos/SP. CEP.: 07273-100 onde se 
reuniram os cooperados para discutir a seguinte 
pauta:
a) Fundação de uma Cooperativa de Reciclagem;
b) Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal;
c) Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

Guarulhos, 01 de Março de 2019.
___________________________________________

BRENDALI CIBELE ROSA CASTRO
Presidente

IMÓVEL P/RENDA 
PICANÇO 
5 Casas (4 garagens ) 
Terreno 280.00Mt²  R$ 
450.000,00 F.: 97303-
8610/2451-6511
APTO VAGO MACEDO 
3 dorms., 1 vaga. R$ 320 
Mil. Facilito Pagto. F.: 
99912-0368.
PQ. RIVIERA 
Lançamentos em 
Bomsucesso, p/ Familia 
c/ renda de R$ 1.600, a 
R$ 1.900. F.: 99947-2225. 
Minha Casa/ Minha Vida.
APTO. AV. MARTINS JRº 
2 Dorms. + deps, 
aquecedor, wc, sac, 
elevs. Cond. Baixo  lazer 
completo, 198 Mil  Doc. Ok  
F.: 2382-8300
SOBRADO  STA  MENA 
Junto Av. Suplicy, 3 dorms., 
1 opcional + deps., 2 wcs., 
gar p/ 2 autos Doc. oK. 
345 Mil . Est. Prop. F.: 
2382-8300.
TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
TERRENO 
PINDAMONHANGABA 
200Mts² c/ escrit. reg. 
e planta aprovada.Total 
Infra estrutura,120 Mil (11) 
95551-4029 c/ Stéfano.
APTO. JD. MUNIRA 
c/ 42Mts.², 2 dorms., 
Quitado .77 Mil, ac. auto F.: 
2466-5691/ 98347-5803
APTO CECAP 
REFORMADO 
3 dorms., 230 Mil aceita 
financiamento. F.: 98919-
5686

SOBRADO  3 DORMS. 
Edicula, próx. Otávio Braga  
R$ 320 Mil aceito financ. F.: 
98919-5686

EJACULAÇÃO PRECOCE 
Tratamento c/ Sexologa. 
Agende sua seção.  F.: 
99947-6210 whats

DA REDAÇÃO - Para começar o 
feriado de Carnaval, Guaru-
lhos disponibiliza uma série 
de bares para descontrair e 
relaxar após uma semana es-

Bares: opções para curtir o feriado de Carnaval
FOTO: DIVULGAÇÃO

tressante de trabalho. A Fo-
lha Metropolitana selecionou 
estabelecimentos da cidade 
que oferecerem um ambiente 
de descontração com música 

Boteco Asinha

Firoco Drink Truck

Boteco Boa Vista Beco da Vila
O Boteco Asinha é co-

nhecido por sua tradicional 
porção de tulipa de asinha de 
frango, preparado com um 
tempero especial encontra-
do só lá. Sempre dispõe de 
cervejas geladas, em um am-
biente agradável e familiar. 
Localização: Rua São Jorge, 
156 – Vila São Jorge. Maiores 
informações: 2229-0574.

A casa oferece deliciosas combinações alcoólicas e 
não alcoólicas, utilizando ingredientes de qualidade, 
totalmente preparadas para serem saboreadas direta-
mente no balcão de nosso Drink Truck ou em seu local 
de preferência. Localização: rua Bartolomeu de Gus-
mão, 97 – Centro. Maiores informações:  97427-2056

O boteco já chama a aten-
ção pela decoração e o estilo, 
que remete aos tradicionais 
bares do Rio de Janeiro. En-
tre os destaques do cardápio 
estão o bolinho de abóbora 
com carne seca, filets aperiti-
vos e a picanha na tábua. Lo-
calização: rua Tapajós, 200, 
no Jardim Barbosa. Mais in-
formações: 2358-5743.

Um novo conceito de res-
taurante bar em Guarulhos. 
Assim pode ser definido o 
“Beco da Vila”. O local foi ins-
pirado nos grafites do Beco 
do Batman. No cardápio di-
versas iguarias prometem 
animar o happy hour. Lo-
calização: Rua Tapajós, 258 
– Macedo. Maiores informa-
ções: 4574-6006.

e outras formas de entrete-
nimento, além de serem re-
ferência em seus cardápios, 
cartas de bebidas e pela exce-
lência no atendimento. 



|    Sexta-feira, 1º de março de 201912 www.fmetropolitana.com.br


