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desabrigados pela chuva
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Disque-Denúncia Nossa principal preocupação agora 

é proteger vidas”, João Doria, 
governador do Estado de São PauloEuro
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Dólar

Bloco ‘Jacaré de 
Teta’ promete agitar o 

Cecap no sábado

Pets estão entre as principais 
causas de brigas entre 

moradores de condomínios

-0,73%
R$ 3,84

Bovespa

+2,79%
98.026

-0,44%
R$ 4,32

Depois de providenciar a regulamentação da lei e a contagem de tempo de serviço dos trabalhadores, a 
prefeitura publicará em abril a lista dos funcionários transpostos e não contemplados pelo novo regime

Regime Próprio dos servidores
entra em vigor no final de maio
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TURISMO - A beleza natural da região da Patagonia, no Chile, que encanta turistas do mundo todo
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Lula em prisão domici-
liar? Pode acontecer.

O ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, o mais famo-
so preso da operação Lava 
Jato, até há poucos dias não 
queria nem tocar no assunto. 
Achava que um pedido de 
seus advogados para cum-
prir em casa a pena de doze 
anos e um mês do processo 
do tríplex do Guarujá signifi-
cava jogar a toalha ou, para 
ser mais claro, baixar a cabe-
ça e aceitar a humilhação de 
ser mais um... Alguém, como 
tantos mortais criminosos, 
se submetem aos rigores da 
Justiça. E, mais importante: 
a ida pra casa enfraquece a 
estratégia de apresentar o 
ex-presidente ao Brasil e ao 
mundo como preso políti-
co. É o apelo da campanha 
“Lula livre”. Lula, para seus 
adoradores, é antes de tudo 
um perseguido pelas forças 
de extrema direita do presi-
dente eleito Jair Bolsonaro e 
do governo dos Estados Uni-
dos através da CIA, já que o 
responsável pela prisão do 
petista, Sergio Moro, ex-juiz 
federal e agora ministro da 
Justiça, seria na verdade 
um agente da empresa de 
espionagem americana. Os 
petistas de carteirinha acre-
ditam nisso. E não só eles, a 
esquerda brasileira por in-
teiro não acredita em um só 
ato que desabone nosso ex-
-presidente. É, antes de mais 
nada, um injustiçado. Sofrer 
na prisão de Curitiba é parte 
importante dessa estratégia. 
E, com Lula indo pra casa, a 

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

estratégia perde força.
 
3ª Instância
Pois então. Agora surge 

a notícia de que “aliados do 
ex-presidente voltaram a ter 
esperança de que ele possa 
ser transferido para a prisão 
domiciliar”, publicou ontem 
a coluna Painel da Folha de 
São Paulo. A expectativa, 
agora vista com otimismo, 
é baseada no encaminha-
mento do processo do trí-
plex para julgamento da 5ª 
Turma do STJ na análise do 
recurso à sentença do Tribu-
nal Regional de Porto Ale-
gre que, não só confirmou 
como aumentou a pena im-
posta pelo juiz Moro.

Baseados nas críticas 
que ministros do Supremo 
dirigem aos componentes 
da 5ª Turma que, segundo 
eles, só chancelam decisões 
anteriores, lideranças pe-
tistas entendem que, desta 
vez, estão propensos a mo-
dificar a sentença optando 
pela concessão da prisão 
domiciliar. Argumento frá-
gil, mas vem embalando as 
esperanças do pessoal do 
“Lula Livre”.

Quanto à estratégia da 
vitimização que ganhou 
contornos trágicos com a 
morte do neto do ex-pre-
sidente é hora de baixar 
a bola, tudo em nome de 
um sentimento humani-
tário que parece, enfim, 
sobrepor-se aos objetivos 
puramente políticos e ide-
ológicos. Do ex-presidente 
e de seu pessoal.

diz a constituição, que todos são iguais perante a 
Justiça. Tanto o vereador guarulhense, quanto o 
senador, entendem que falta vontade política do 
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia, para colocar a PEC em votação.

Baixa altitude
Proibido a soltura de balões na vida real, na 

vida política é um hábito cada vez mais comum 
soltar balões de ensaio para ver se sobe. Com 
a facilidade trazida pelas redes sociais, diversos 
personagens têm perguntado aos seguidores 
se devem ou não ser candidatos, a vereador, a 
síndico ou a prefeito. Pelo que eu tenho acom-
panhado nenhum balão ganhou altura suficiente 
para causar entusiasmo. 

Sacudindo a bananeira
Novo manda chuva no PROS Estadual, o ex-

periente Roberto Siqueira, disse que vai analisar 
cada diretório municipal antes de tomar qual-
quer atitude. Siqueira pretende dar uma boa oxi-
genada na legenda. Segundo o Secretário Geral 
da Estadual, Dr. Sergio Deboni, todas as diretri-
zes, a serem tomadas após o dia 15, foram tra-
çadas pela direção Nacional para que a legenda 
seja protagonista nas próximas eleições.

Vai extrair?
Encabeçado pelo assessor parlamentar, 

Marcelo Feliciano, um Grupo de pelo menos 10 
pessoas que já foram candidatos a vereador es-
tão de olho no Democracia Cristã (DC), antigo 
PSDC. Juntos eles tiveram quase 14 mil votos 
nas últimas eleições, mas eles têm uma exigên-
cia: O DC deve firmar um acordo de não aceitar 
vereador em suas fileiras, nem candidatos que 
já obtiveram mais de 2 mil votos disputando as 
eleições em 2020. Vale lembrar que o DC pos-
suiu o vereador Alexandre Dentista como filiado. 
Será que este grupo caberia em outro Partido. 
Qual Partido?

Ai sim!
Os jornalistas da Câmara obtiveram grande 

vitória na Justiça. Em decisão que ainda cabe 
recurso, eles devem trabalhar 25 horas por se-
mana. No edital do concurso pelo qual foram 
contratados consta 40 horas semanais.

Fora do ar a Transparência
Apesar de estar desatualizado desde o final 

de 2018, o Portal da Transparência da Câmara 
mostra que há jornalista na Câmara com salários 
que ultrapassam os 20 mil, 25 mil reais mensais. 
Os menores estão na faixa de 14 mil reais mês. 
Atualmente os vereadores ganham pouco mais 
de 15 mil reais.

Com quórum? 
Importante deixar registrado que na sessão 

do dia 7 de março havia pelo menos 19 verea-
dores em plenário quando o presidente da Casa, 
vereador Jesus Roque (Sem Partido), encerrou 
os trabalhos. Quando postei tal informação em 
minhas redes sociais, pelo menos mais três vere-
adores afirmaram que estavam sim no plenário. 
Assim o quórum sobe para 22 parlamentares.

Sem foro
O vereador João Dárcio (Podemos) entrou 

pra valer na briga pela aprovação da PEC que 
acaba com o Foro privilegiado de mais de 55 
mil autoridades de todo o País. Apresentada 
em 2013 pelo presidente Nacional do Podemos, 
Senador Álvaro Dias, a proposta de emenda 
constitucional é uma forma de respeitar o que 

DIRETO 
E RETO

ROBERTO SAMUEL 
tblcomunicacao@gmail.com
www.facebook.com/
tribuna.robertosamuel
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LUCY TAMBORINO - Inaugurada 
em março, a Linha 13-Jade da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) foi 
responsável por transportar 
1,8 milhão de passageiros 
no ano passado. O serviço 
recém-inaugurado Airport 
Express transportou cerca de 
20 mil pessoas e o Connect 
obteve média de 1.500 passa-
geiros por viagem.

Já nesse primeiro mês do 
ano, a média de passageiros 
transportados por dia útil na 
linha foi de 11 mil pessoas, 
representando cerca de 250 
mil pessoas. O serviço Air-
port Express, que faz viagens 
diretas entre as estações da 
Luz e Aeroporto-Guarulhos, 
dobrou a média de passagei-
ros por dia, saltando de 200 
no ano passado para 400 pas-
sageiros transportados nesse 

ano. Já o serviço Connect, 
com viagens da Estação Brás 
até o Aeroporto-Guarulhos, 
manteve a média de cerca 
de 1.500 passageiros por via-
gem.

Ainda a CPTM trabalha 
com a perspectiva de cresci-

Trem de Guarulhos transportou quase 
dois milhões de passageiros em 2018 DA REDAÇÃO - A Secretaria de 

Transportes e Mobilidade Ur-
tbana (STMU) vai alterar iti-
nerários das linhas as linhas 
702 e 717B - Circular Saúde, 
a partir do próximo dia 23 de 
março. O objetivo é ampliar o 
número de usuários atendidos.

Segundo o Departamento 
de Transportes da STMU, a li-
nha 702 terá ponto de partida 
alterado do Parque Alvorada 
para a Estrada do Caminho 
Velho, 353, ao lado da Unifesp 
(Universidade Federal de São 
Paulo). Com isso, serão benefi-
ciados universitários, frequen-
tadores do CEU-Pimentas, 
além dos alunos da Escola Es-
tadual Agostinho Cano. Com 
itinerário estendido, a 702 
passará a atender as ruas Mo-
rumbi, Francisco Badaró, Jutaí, 
Montes Claros, Juramento, Ilha 
Bela, Lago Verde, Hungria, São 
José do Paraíso e Estrada do 
Caminho Velho até a Unifesp.

Linhas do ‘Circular Saúde’ mudam 
itinerários para atender mais usuários

A linha 717B - Circular 
Saúde (via avenida Jurema) 
também terá seu percurso es-
tendido, passando pelo Ter-
minal Urbano que dá acesso 
à estação da CPTM (próximo 
ao Aeroporto Internacional de 
Guarulhos), até a Estrada do 
Caminho Velho, 353 (Unifesp).

mento gradativo de deman-
da dos serviços oferecidos 
pela Linha 13-Jade. De acor-
do com a companhia, o au-
mento de passageiros pros-
seguirá com a redução dos 
intervalos e a popularização 
da linha.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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DA REDAÇÃO - O Adamastor 
Centro recebeu no sábado (09) 
a primeira plenária do Orça-
mento Participativo deste ano. 
No evento, com a participação 
do prefeito Guti, os conselhei-
ros de três regiões puderam 
eleger as nove principais de-
mandas de cada bairro. As 
reivindicações envolveram 
desde manutenção de quadras 
esportivas até pavimentação 
por meio do programa Mãos à 
Obra, para serem atendidas até 
dezembro de 2020.

Após a apresentação das 
reivindicações dos conselhei-
ros, Guti falou que este é o es-
paço de diálogo e de encontrar 
soluções para os problemas 
apresentados. Além disso, se 
comprometeu a realizar, ainda 
este ano, mais cinco reuniões 

com os conselheiros e a admi-
nistração para acompanhar o 
trabalho que vem sendo reali-
zado por eles em parceria com 
as secretarias.

“O trabalho dos conse-
lheiros é de extrema im-
portância para nós. É um 
trabalho fundamental que 
essas pessoas fazem volun-
tariamente. É um dos nos-
sos principais meios de con-
tato com a população e por 
isso estamos empenhados 
em atendê-los cada vez me-
lhor e atender as demandas 
que eles definem como prio-
ridade aqui” afirmou Guti. 
Ele ainda explicou que é ne-
cessário um prazo para que 
sejam realizados estudos de 
viabilidade e orçamentários 
para atender às demandas.

Orçamento Participativo 2019 
realiza a 1ª plenária do ano

Coleta de lixo terá alterações 
de horário a partir de abril

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
F.: 2497.1822    2451.0937

Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009

DA REDAÇÃO - A prefeitura, 
através da Secretaria de Ser-
viços Públicos, informa que 
a partir do dia 1º de abril, 
alguns bairros da cidade que 
atualmente contam com cole-
ta de lixo domiciliar durante 
o dia, passarão a ter o serviço 
realizado a partir das 18h.

A coleta passará a ser efe-
tuada no período noturno às 
segundas, quartas e sextas-
-feiras, nos bairros Cidade 
Jardim Cumbica, Cidade Sa-
télite Cumbica, Cidade Soin-
co, Conjunto Paes de Barros, 
Jardim São Manoel, Parque 
Uirapuru, Jardim Santa He-
lena, Jardim Otawa e Jardim 
das Nações.

Já os bairros Jardim Mari-
lena, Jardim Planalto, Cidade 
Seródio, Jardim São Domin-
gos, Parque Mikail, Jardim 
Belvedere e Jardim Santa Lí-
dia, serão atendidos nas noi-

DA REDAÇÃO - A Prefeitura de 
Guarulhos informa que o Re-
gime Próprio para os servido-
res municipais (transposição 
do regime CLT para estatutá-
rio) entrará em vigor a partir 
do próximo dia 31 de maio, 
90 dias após sua aprovação 
na Câmara Municipal.

Depois de providenciar 
a regulamentação da lei e a 
contagem de tempo de ser-
viço dos trabalhadores, o 
Departamento de Recursos 
Humanos, da Secretaria de 
Gestão, publicará no Diário 
Oficial do Município em 
abril, a lista dos servidores 
transpostos e não contem-
plados pelo novo regime. O 
setor também é responsável 
pela contagem de tempo 
para pagamento dos adicio-
nais por tempo de serviço, 
sexta parte e licença-prêmio.

Após a publicação, o ser-

Regime Próprio dos servidores 
entra em vigor no final de maio

vidor terá o prazo de 30 dias 
para apresentar recursos aos 
eventuais erros que constarem 
na lista. A listagem definitiva 
será divulgada no fim do mês 
de maio e o servidor receberá 
os valores dos adicionais por 
tempo de serviço e sexta parte 
a que tiver direito no pagamen-
to de junho de 2019.

Os servidores que não se 
enquadrarem nas hipóteses 
de transposição passarão a 
compor Quadro Especial Su-
plementar em Extinção e con-
tinuarão a ser regidos pelo re-
gime CLT.

Elaborado pela Secreta-
ria de Gestão, o novo Regime 
Próprio mantém os direitos 
trabalhistas já conquistados e 
pretende garantir mais trans-
parência e segurança jurídica 
por meio da unificação das nor-
mas legais referentes à gestão 
de pessoas. Busca proporcio-

nar aos servidores que forem 
transpostos a irredutibilidade 
salarial e o cômputo do tem-
po de serviço prestado sob o 
regime celetista para fins de 
concessão de férias, licença 
prêmio, adicional por tempo 
de serviço e sexta parte

A prefeitura se colocou 
à disposição para ouvir as 
reivindicações e sugestões 
dos servidores em reuniões, 
o que resultou em estudos 
por parte da Administração 
e do Instituto de Previdência 
dos Funcionários Públicos 
Municipais de Guarulhos 
(Ipref). Reivindicado pelos 
servidores, ainda foi possível 
reduzir mais a faixa de cor-
te dos servidores iminentes 
a serem transpostos para o 
regime estatutário. Isso sig-
nifica que maior parte dos 
servidores será transposta 
para o novo regime.

tes de terças e quintas-feiras, 
e também aos sábados. Nes-
ses locais, os endereços de 
difícil acesso onde a coleta é 
feita por caminhonetes, con-
tinuarão a ser atendidos no 
período diurno, a partir 7h.

O Secretário de Serviços 
Públicos, Edmilson America-
no, explica a mudança. “Foi 

preciso repensar a logística 
para agilizar o serviço e man-
ter a qualidade do trabalho. 
A colaboração da população 
é essencial para a manuten-
ção da limpeza da cidade. 
Os moradores devem dispor 
seus resíduos, respeitando 
os dias e horários de coleta”, 
enfatiza.
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

Almoço Executivo com opções para todos os gostos.
Venha conhecer e se surpreenda.

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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DA REDAÇÃO - O temporal que 
atingiu São Paulo entre a noi-
te de domingo (10) e a madru-
gada desta segunda-feira (11) 
deixou 12 mortos, de acordo 
com o chefe da Casa Militar 
do governo estadual, Coronel 
Walter Nyakas Júnior. A forte 
chuva provocou alagamentos 
e desmoronamentos na capital 
paulista e região metropolitana 
de São Paulo. Foram quatro 
mortes em Ribeirão Pires e 
uma em Embu das Artes, todas 
decorrentes de deslizamentos 
de terra. Os outros óbitos ocor-
reram por afogamento em São 
Bernardo do Campo (1), Santo 
André (1), São Caetano do Sul 
(3) e São Paulo (1).

Desde a 0h até as 16h20 
de ontem, foram 123 ocorrên-
cias de quedas de árvores, 94 

desmoronamentos e desaba-
mentos e 740 chamados por 
enchentes e alagamentos.

A Defesa Civil informou 
que o número de desabrigados 
ainda está sendo contabilizado 
pelos municípios atingidos.

De acordo com o Centro de 
Gerenciamento de Emergên-
cias (CGE), das 19h de domin-
go até as 7h de ontem, choveu 
57,8 milímetros (mm), o que 
corresponde a 32,6% do volu-
me esperado para todo o mês 
de março, que é de 177,4 mm.

Chega a 12 número de mortos em temporal em São Paulo

DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria sobrevoou na ma-
nhã de ontem as áreas inun-

Governador sobrevoa áreas alagadas e anuncia medidas emergenciais

Guarulhos está entre as 10 cidades com maior incidência de raios do estado

As fortes chuvas em Guarulhos não causaram tantos estragos quanto na capital. Segundo a prefeitura foram registra-
das nove quedas de árvores em toda cidade e pequenos pontos de alagamentos no Jardim Izildinha e na Vila Any. Entre 
as quedas de árvores, houve na noite de domingo (10), uma queda na avenida Paulo Faccini, porém, nenhuma pessoa 
ficou ferida e a árvore já foi retirada da via.

LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
está em oitavo lugar no 
ranking de densidade esta-
dual de raios, a densidade 
das descargas na cidade re-
gistrou 13,45 por quilôme-
tro quadrado por ano. 

Apesar dos números ne-
nhuma morte na cidade foi 
registrada devido a descar-
gas elétricas. São Paulo é o 
décimo estado com maior 
incidência de raios no Bra-
sil, com uma média de 5,2 
descargas elétricas por me-

Guarulhos registra nove quedas de árvores e pontos de alagamentos

dadas na capital e Região 
Metropolitana de São Paulo 
devido às fortes chuvas que 

atingem o estado desde o iní-
cio da noite de domingo.

Doria determinou priorida-
de no atendimento a desabri-
gados, a remoção de pessoas 
em áreas de risco e a atuação 
coordenada da Defesa Civil Es-
tadual, Corpo de Bombeiros e 
prefeituras de cidades afetadas 
pelas enchentes. O restabeleci-
mento de serviços públicos in-
terrompidos pelas chuvas tam-
bém é considerado prioritário.

“Estamos monitorando to-
das as ocorrências no Centro 
de Gerenciamento de Emer-
gências”, afirmou Doria. “A 

Defesa Civil enviou equipes 
para os pontos afetados com 
técnicos do IPT [Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas] e do 
Instituto Geológico”, acrescen-
tou o governador.

Doria determinou ainda 
que a Defesa Civil defina 
com a Secretaria de Infra-
estrutura e Meio Ambiente 
e a Secretaria de Transpor-
tes Metropolitanos medidas 
emergenciais para retomada 
de serviços públicos parcial 
ou totalmente interrompidos 
pelas enchentes, como trans-
porte sobre trilhos e linhas 

de ônibus. O monitoramento 
do nível de rios e mananciais 
também está sendo feito em 
tempo real. Doria lamentou 
as mortes provocadas por 
deslizamentos e enchentes 
na Grande São Paulo. “Trans-
mito minha total solidarie-
dade às famílias atingidas 
pelas fortes chuvas em diver-
sos municípios do Estado”, 
declarou o Governador. Ele 
também pediu que morado-
res em áreas de risco deixem 
os locais imediatamente. 
“Nossa principal preocupa-
ção agora é proteger vidas.”

tro quadrado. 
Já a capital está na 10º 

posição, com 13,27 raios 
por quilômetro quadrado 
por ano. Devido à urbani-
zação, o padrão se repe-
te em outras cidades da 
Grande São Paulo, como 
Osasco, Santo André e São 
Bernardo do Campo, todas 
com média acima de 10 
raios por metro quadrado.

Este verão deve ainda 
contar com uma incidência 
de raios entre 20% e 30% 

maior na Região Sudeste, 
segundo previsão do Gru-
po de Eletricidade Atmos-
férica (Elat) do Instituto 
Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe). O aumen-
to das descargas elétricas 
está relacionado, de acordo 
com o grupo, ao fenôme-
no El Niño, uma anoma-
lia climática causada pelo 
aquecimento das águas do 
Oceano Pacífico na região 
próxima à Linha do Equa-
dor.
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MAYARA NASCIMENTO - Os enve-
lopes da concessão do Parque 
Ibirapuera e outros cinco par-
ques municipais foram aber-
tos ontem. A vencedora da li-
citação foi a Construcap, com 
proposta de R$ 70,5 milhões, e 
deverá administrar os parques 
por 35 anos. A empresa está 
envolvida com a Lava Jato.

Em 2016 um dos donos da 
empresa, Roberto Capobian-
co, foi preso durante uma ope-
ração da Lava Jato. Em 2018, 
Capobianco foi condenado 
pelo então juiz Sergio Moro a 
12 anos de prisão por corrup-
ção, lavagem de dinheiro e as-
sociação criminosa.

Na última sexta-feira (08) 
o Ministério Público Estadual 
(MPE), o vereador Gilberto 
Natalini (PV) e a Prefeitura 
de São Paulo fecharam acor-
do para manter o processo 
de concessão do Parque Ibi-

rapuera. A condição estabe-
lecida é de que o município 
elabore um plano diretor do 
parque, antes de entregá-lo à 
iniciativa privada.

O processo ficará suspen-
so por até seis meses, período 
no qual a Prefeitura terá de 
elaborar o documento que 
definirá as possibilidades de 

uso do parque. O contrato só 
será assinado após a entre-
ga do plano e a resolução de 
pontos considerados irregula-
res pela Promotoria. 

Os outros parques são: 
Jacintho Alberto, Eucaliptos, 
Tenente Brigadeiro Faria 
Lima, Lajeado e Jardim Feli-
cidade.

Empresa envolvida na Lava Jato vence 
concessão do Parque Ibirapuera

DA REDAÇÃO - O estado de São 
Paulo registrou, no ano passa-
do, o maior número de aciden-
tes com escorpiões nos últimos 
30 anos – um total de 30.707 
casos, além de 13 mortes. Da-
dos do Centro de Vigilância 
Epidemiológica mostram que a 
curva de notificações mantém-
-se em ascensão desde 2012. 
Nos primeiros dois meses des-
te ano, 4.025 casos já haviam 
sido contabilizados no estado, 
incluindo dois óbitos.

Em janeiro, o Ministério da 
Saúde alertou que o período do 
verão, de dezembro a março, 
exige mais cuidado em relação 
aos acidentes com escorpiões, 
já que o clima úmido e quen-
te é ideal para o aparecimento 
desse tipo de animal, que se 
abriga em esgotos e entulhos.

Segundo o ministério, os 
escorpiões que habitam o meio 
urbano alimentam-se principal-
mente de baratas e são comuns 
também em locais próximos a 
áreas com acúmulo de lixo.

SP tem maior número de 
acidentes com escorpiões

Bancos fazem mutirões 
para renegociar dívidas

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 1013138140, no qual figuram como Fiduciantes ZISONETE BERNARDO DOS SANTOS, 
brasileira, solteira, maior, agente de proteção, RG nº 55.132.977-4 SSP/SP e CPF/MF nº 028.773.443-98, e IVAN 
FERNANDES DE LIMA, brasileiro, solteiro, maior, ferramenteiro, RG nº 34.521.779-2 SSP/SP, CPF/MF nº 285.245.738-56, 
levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 
26/03/2019, às 16h10min, à Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, com lance 
mínimo igual ou superior a R$ 324.863,95 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e 
Cinco Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 1.662 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Guarulhos/SP, com a propriedade consolidada em nome do credor fiduciário, constituído por: “Apartamento nº B-23 do 2º 
andar, Bloco 07, Rua Professora Lucinda Bechelli Romano (Antiga Rua F/2 – Av.12), nº 232 (nº 320, conf. Cadastro 
municipal), do Condomínio Santa Catarina, Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado, que tem a área privativa de 
61,30m², área comum de 20,04m², totalizando a área construída de 81,34m², correspondendo-lhe a fração ideal de 
0,002777 nas coisas de propriedade e uso comum e no terreno que tem a área total de 20.909,78m², cabendo-lhe o direito a 
uma vaga na garagem, identificada como sendo a Segunda sob projeção do apartamento, correspondendo a 1/8 da área 
destinada a esse fim, medindo 2,33m de frente, por 4,50m da frente aos fundos, encerrando uma área de 10,48m²”. Cadastro 
Municipal: 084.71.53.1100.07.019 (Av.09). Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 
30 da lei 9.514/97. ÔNUS: Havendo arrematação, a formalização da escritura somente será possível após a baixa dos 
leilões anteriores (Av.27 e R.28), que foram cancelados judicialmente (proc. 1044774-52.2016.8.26.0224 – já transitado em 
julgado). ,Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 02/04/2019, às 16h10min, local, para 
realização do SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 241.533,79 (Duzentos e Quarenta e 
Um Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais e Setenta 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.

DA REDAÇÃO - A Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban), 
em parceria com órgãos de 
defesa do consumidor (Pro-
cons) de todo o país, realiza 
mutirões para negociação de 
dívidas. A ação ocorre na se-
mana em que se comemora o 
Dia Mundial do Consumidor, 
15 de março.

Segundo a Febraban, os 
mutirões são eficazes por-
que cerca de 80% das pessoas 
que participam dessas ações 
chegam a um acordo com os 
bancos. De acordo com a Fe-
braban, os estados da Paraíba 
e do Maranhão e as cidades 
mineiras de Uberlândia, Ubá, 
São Sebastião do Paraíso e 
Carmo do Rio Claro são al-
gumas das localidades que 
já confirmaram participação 
nos mutirões.

A federação lembra, po-
rém, que o consumidor não 
precisa esperar pela realiza-
ção de um mutirão caso ne-
cessite negociar suas dívidas.

ANS suspende venda 
de 46 planos de saúde
DA REDAÇÃO - A comercializa-
ção de 46 planos de saúde de 
13 operadoras está suspensa 
desde ontem por decisão da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). A medida, 
anunciada pela agência no últi-
mo dia 1º, é temporária e acom-
panha os resultados trimestrais 
do Programa de Monitoramen-
to da Garantia de Atendimento.

A mesma avaliação per-
mitiu a retomada, também a 
partir de hoje, da venda de sete 
planos de saúde de duas opera-
doras, que haviam sido suspen-
sos anteriormente.

De acordo com a ANS, a 
suspensão temporária da co-
mercialização de planos de 13 
operadoras se deu em função 
de reclamações sobre cobertura 
assistencial, prazo máximo de 
atendimento e rede de atendi-
mento, entre outras. A medida 
foi anunciada antes do carna-
val, com base em reclamações 
de beneficiários no último tri-
mestre de 2018.

2 DORMITÓRIOS, SALA , 
COZINHA, BANHEIRO , 

LAVANDERIA 
C/1 VAGA GARAGEM 

(11) 94652-3000

ALUGA-SE CASAALUGA-SE CASA

R$1.200,00
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      A prefeitura distribuirá senhas nesta quinta-
feira (14), das 9h às 13h, para os moradores da 
região de Ponte Alta participarem do mutirão 
de cadastramento ou atualização do Cadastro 
Único para Programas Sociais (CadÚnico) e Bolsa 
Família, no CEU Ponte Alta. A ação ocorrerá no 
próximo dia 30 de março (sábado), no mesmo 
local, das 9h às 14h. O mutirão, promovido pela 
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência 
Social, irá disponibilizar também informações 
sobre os programas Tarifa Social de Energia 
Elétrica, Carteira do Idoso, Bolsa Família e BPC/
LOAS (Benefício da Prestação Continuada/Lei 
Orgânica da Assistência Social).

      A Escola de Administração Pública 
Municipal (Esap) está com inscrições abertas 
para a palestra “Conheça o Ipref (Instituto 
de Previdência dos Funcionários Públicos 
Municipais de Guarulhos)”, que acontecerá no 
próximo dia 26, das 9h às 12h, no Adamastor 
Centro. Estão disponíveis 50 vagas para 
servidores da Prefeitura, Câmara Municipal, 
Saae e Ipref. Inscrições devem ser feitas pelo 
portal http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.
br/esap/formulario/cadastro.php. A palestra 
terá como facilitadores o Presidente do Ipref, 
Eduardo Augusto Reichert, e a chefe de Divisão 
Administrativa do Ipref, Raquel Viveiros. 

ANOTE

Para mudar este quadro, se 
faz necessário repensar a 
educação dos meninos

Sobre Meninos 
e Lobos

Mas do que ganhar flores, a 
passagem do Dia Internacional da 
Mulher, celebrada no último dia 
08, serve, principalmente, para 
lembrar as grandes e necessárias 
lutas do movimento feminista, 
iniciadas no final século XIX. 
Não que mulheres não gostem 
de mimos, mas transformar esta 
data pura e simplesmente numa 
jogada de marketing, não condiz 

com a realidade dos fatos histó-
ricos, ocorridos graças a coragem 
de mulheres que deram suas vi-
das pela emancipação feminina.  

Evidente que temos muitas 
conquistas para comemorar neste 
século XXI, pois hoje, pelo menos 
no Brasil, as mulheres, de uma 
forma geral, estudam mais, traba-
lham fora, votam, são candidatas 
a cargos eletivos, ocupam espa-
ços de poder, viajam sozinhas e 
chefiam suas próprias famílias, 
educando filhos e filhas, cuidan-
do dos pais velhinhos e pagando 
as contas da casa, sem um único 
tipo de auxílio financeiro a não 
ser seu próprio salário, fruto do 
seu árduo trabalho. Ainda assim, 
apesar dos importantes avanços 

ocorridos, nosso país não escapa 
de uma horrível tragédia, a ex-
plosão dos casos de feminicídios, 
pelo simples fato de serem mu-
lheres.

Hoje no Brasil, as estatísti-
cas mostram que uma mulher é 
morta a cada duas horas. A cada 
duas horas um homem ciumento 
e endoidecido mata sua parceira, 
companheira ou esposa, dentro 
da sua própria casa. Mata com 
requintes de crueldade ou as dei-
xam vivas e desfiguradas.  Eles 
matam movidos pelo sentimen-
to de rejeição. Não aceitam ouvir 
um não e agem como se fossem 
donos das mulheres.

 Para mudar este quadro, se 
faz necessário repensar a edu-
cação dos meninos, tratá-los de 
forma igualitária e mostrar que 
nenhuma mulher pode ser sub-
jugada ou violentada, em nenhu-
ma situação.  Meninos mimados 
e tratados como pequenos reis, 
com mães fazendo papel de “es-
cravas” e não ensinando sua in-
dependência para serem homens 
parceiros das mulheres, tendem 
a crescer acreditando que são se-
res superiores, pois o exemplo de 
submissão feminina é visto den-
tro da própria casa.

 Por isso, acredito ser necessá-
rio, criar ações que gerem deba-
tes sobre este tema em todos os 
espaços da sociedade brasileira, 
nas escolas, Universidades, na 
família, nas empresas, nas mí-
dias, igrejas, mandatos políticos 
e espaços públicos, entre outros 
exemplos de lugares de fala. Nun-
ca se matou tantas mulheres em 
nosso país como agora, isso preci-
sa acabar e uma revolução cultu-
ral e de valores é necessária. Mais 
do que rosas, as mulheres que-
rem ganhar de presente o direito 
de viver!

PONTO
DE VISTA

CRISTINA VEREDA 
Jornalista pós-graduada 
em Teoria da Comunicação

VENDA VENDA VENDA
APTO – JD VILA GALVÃO 

– R$ 175.000 (VAGO) -

REF 04

2 - DORMTS, SALA 2 MABS, 

COZ, LAV, 1VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO VILA MILTON –

R$ 205.000 (VAGO) – 

REF 04 - 2 - DORMTS, 

SALA 2 AMBS, COZ, LAV, 1 

VAGA, COM ELEVADOR

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL II – 
R$ 270.000 (VAGA) –

REF 12
2 – DORMTS, SALA 2 

MABS, COZ, CORREDOR LA-
TERAL, 2 VAGAS, EDICULA

A/C – FINAN/FGTS

APTO – TRAV TIMOTEO 

(PICANÇO) –R$ 155.000

1 DORMTS, SALA, COZ, 1 

VAGA, E QUINTAL 

A/C – FINANC/FGTS

CASA – CONTINENTAL III

1 DORMT, SALA, COZ, 

R$ 600.00

APTO – AV. SALGADO FILHO 
2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA
R$ 1.000 INCLUSO –

 IPTU / COND

APTO – PROX SONDA – 

VILA RIO – R$ 180.000 

– REF - 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COND BAIXO

A/C – FINAC/FGTS

ESTAMOS 
COMPRANDO 

APARTAMENTO OU 
CASA NA REGIÃO 
DE GUARULHOS, 

MESMO FINANCIADO, 
PAGAMOS ÓTIMO 

PREÇO, LIGUE E TIRE 
SUAS DÚVIDAS.

APTO – GOPOUVA – 

R$ 165.000 – REF 04

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINAC/FGTS

APTO – TRAV TIMOTEO – 
(VILA PROGRESSO) –
 R$ 210.000 (VAGO) –

REF 02 - 2 DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 1 VAGA, ELE-
VADOR, PORT 24 HORAS

AREA DE LAZE.
A/C – FINAC/FGTS

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

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

ELEVADOR
OTIMA LOCALIZAÇÃO.

+ - PARCELAS DE R$ 1.800 

APTO – COCAIA  FATTO 

FARIA LIMA – R$ 215.000 
– REF 02

2 DOMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 1 VAGA. ELEVADOR, 

PORT 24 HORAS 
AREA DE LAZER CPMPLETA.

A/C – FINAC/FGTS

COMPRA

LOCAÇÃO
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DA REDAÇÃO - São mais de 130 
milhões de animais de esti-
mação nos lares brasileiros, 
de acordo com dados mais 
recentes divulgados pelo 
IBGE – Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística. 
Porém, a convivência com 
eles nem sempre é tão fácil 
para alguns vizinhos, prin-
cipalmente para quem mora 
em condomínios. “Eles são a 
causa das reclamações mais 
comuns entre condôminos, 
geralmente por excesso de 
barulho e de sujeira ou por 
comportamento inadequa-
do, que possam oferecer ris-
cos aos demais moradores”, 
diz Roger Silva, diretor da 
Auxiliadora Predial, empre-
sa de gestão condominial e 
negócios imobiliários.

Na Constituição há juris-
prudência que garante ao 

morador o direito de ter ani-
mal de estimação em casa. 
No entanto, é importante 
que as regras de permanên-
cia e convivência com os 
pets, que devem constar do 
regulamento interno do con-
domínio, sejam respeitadas. 
“Por isso, é indispensável 
manter o regimento atualiza-
do e que o tutor tenha cons-
ciência de que a responsabi-
lidade da convivência com o 
animal não prejudique a ro-
tina dos demais moradores é 
dele, de quais cuidados para 
isso devem ser tomados”, 
completa o diretor da Auxi-
liadora Predial, responsável 
pela gestão de aproximada-
mente mil condomínios em 
São Paulo.

O especialista diz que 
é nas assembleias entre os 
condôminos que devem ser 

estabelecidas as regras, o 
que pode e do que não pode 
em relação aos pets. “Precisa 
detalhar no regimento inter-
no questões como a limita-
ção de espaços permitidos 
aos bichos, cuidados em seu 
transporte, limpeza e bom 
comportamento do animal, 
além de incluir multas e ou-
tras sanções para casos de 
descumprimento de alguma 
regra”, recomenda Silva, que 
sugere, por exemplo, que 
moradores com pets que mo-
ram em andares mais baixos 
instalem redes de segurança 
nas janelas ou sacadas para 
evitar que eles escapem e cir-
culem em locais proibidos.

O ideal é que quando 
ocorrer de algum vizinho se 
sentir incomodado, que ele 
converse diretamente com o 
dono do animal e que juntos 

Pets estão entre as principais causas de brigas entre 
moradores de condomínios

acesse
www.rpprime.com.br

(11) 4967-8400
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tentem chegar a um acordo. 
“Uma conversa tranquila, ex-
plicando a situação e dando 
alguns exemplos. Caso não 
resolva, pode ser o caso de re-
correr ao síndico”, diz Silva. 
Ele recomenda que haja bom 
senso entre as partes para 
resolver qualquer impasse. 

“Mas o síndico tem autorida-
de para, em casos de persis-
tência, advertir o infrator e 
até mesmo aplicar as multas 
previstas no regimento inter-
no se houver reincidência”, 
conclui.  Casos de expulsão 
do animal só acontecem em 
situações extremas.



ÁRIES: Sua alegria tende a fazer o melhor para alimentar 
a sua inteligência agora, então busque fazer as coisas 
sem carranca. 

TOURO: Sua mania e desejo por alguns objetos fará 
você ficar mais escravo da matéria e encobrindo as suas 
verdadeiras necessidades. 

GÊMEOS: Você obterá uma força diferenciada neste mo-
mento de grandeza e fortalecimento dos teus músculos. 
O planeta Marte deixará você com as habilidades claras.

CÂNCER: O amor incondicional pode até ser muito bom, 
porém não confunda amor com exageros desnecessários. 
Isso poderá lhe gerar uma sensibilidade diversificada.

LEÃO: O Sol neste momento sofrerá alguns impactos e 
modificações para que você reavalie o que vem ocorren-
do na sua vida.

VIRGEM: Notará o quanto um movimento diferenciado 
poderá envolver suas grandes habilidades. Atente-se 
para não sair desagradando muitas pessoas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Bebida 
amazônica

rica em
cafeína

Eduardo 
Azeredo, 
político 

brasileiro

Trecho
sinuoso 

de estrada

Período 
útil ao

processo
criativo

Adoçante
de re-

médios
caseiros

Fêmea
que corre 
em páreos

do turfe
A expres-
são como

"pagar
mico"

(?) top: 
o compu-

tador
de mão

Reduz a
pó, por

trituração

Thomas
Edison,
inventor
dos EUA

Ácido 
acetil-

salicílico

"Cartucho"
da im-

pressora 
a laser

Armadilha
da aranha
A calúnia,
por sua
natureza

Afasta-
mento 

(p. ext.)

"Te (?)", 
declaração 
do apai-
xonado

Atração
de safáris
Deus, em
francês

Tipo de
pintura

Conjunção
aditiva

Singular
(fem.)

Navio de 
cabotagem

(?) rings, iguaria 
de "fast foods"

André Sá,
tenista

Fora, em
inglês

Dinheiro
(pop.)
Rede, 

em inglês

Antiga
guerrilha

basca

Cineasta carioca de
filmes de

curta-
metragem

Temer, pa-
ra Dilma
Figura da
Lava Jato

3/net — out. 4/dieu — palm. 5/ônion — tôner. 6/painço. 10/alijamento.

LIBRA: Algumas oscilações advindas do planeta Marte 
irão fazer você se sentir uma pessoa bem mais sozinha 
na sua vida amorosa. 

ESCORPIÃO: Haverá muitas modificações para que você 
saia de dificuldades terá que fazer o melhor que pode 
para atingir objetivos. 

SAGITÁRIO: Determinados acontecimentos apontam 
para que você encontre tudo o que for mais importante 
para você neste momento. 

CAPRICÓRNIO: Algumas oscilações cósmicas tendem a 
fazer com que você precise evoluir nas coisas referentes 
ao amor na sua vida.

AQUÁRIO: Coisas que mexem de forma negativa com 
você irão ocorrer com maior frequência na sua vida 
financeira. 

PEIXES: Coisas depreciativas farão você ter grandes pro-
blemas para conciliar e harmonizar os teus sentimentos. 
Saia de toda e qualquer discussão barata.
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MAYARA NASCIMENTO - O bloco 
Jacaré de Teta sai pela segun-
da vez no sábado (16). A con-
centração terá inicio na praça 
Alessandra Gil entre os condo-
mínios Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul (atrás do centro 
comercial) no Parque Cecap às 
10h e termina às 22h.

A festa é para toda a famí-
lia e conta com marchinhas 
próprias de carnaval, tenda 
de maquiagem para as crian-
ças e com a presença da bate-
ria Puro Sangue da Escola de 
Samba Parque Cecap. Mais 
de 300 brindes serão distri-
buídos aos primeiros foliões 

Bloco Jacaré de Teta promete agitar o Cecap no sábado 

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

que chegarem ao local de 
concentração.

Uma grande estrutu-
ra será montada para uma 
festa depois do bloquinho, 
onde quatro DJs guarulhen-
ses vão comandar a festa 
que vai até às 22h.

Os foliões devidamente 
uniformizados com os aba-
dás receberão fichas de cer-
veja, e poderão a qualquer 
momento, tanto na concen-
tração, quanto ao longo do 
percurso retirar sua cerveja 
gelada no caminhão cooler 
que acompanhará o trio elé-
trico em todos os momentos. 

Os abadás estão à venda a 
partir de R$ 30,00.

No ano passado, primei-
ro desfile do bloco, era es-
perado um público de 500 
pessoas e apareceram mais 
de duas mil. Neste ano os 
organizadores já se prepa-
raram para receber mais de 
três mil foliões. 

“O Parque Cecap é uma 
mistura de idade, gênero 
e gosto e queremos diver-
tir todo o público. Todas as 
atrações foram escolhidas a 
dedo”, comentou Éric Este-
ves, presidente e um dos or-
ganizadores do bloco.

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

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

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

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima
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IMÓVEIS CURSOS

Contrata-se Aluga-se

Vende-se

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

Autos

Relax

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

MASSAGEM TERAPÊUTICAVEÍCULOS

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

Veri�car Condições
Vitoram Corretora de Seguros

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

F. 2409-5992
9500-5000

ESPAÇO GANESHA 
MASSOTERAPIA 
A Nova Sensação de 
Guarulhos. Equipe treinada 
p/ melhor atende.lo s. 
Venha relaxar..agende 
seu horário tel 4574.3923/ 
99277-1334 whats.
CASA CUEVAS, 18 
c/ Lindas gatas Atend. 
das 8:30 as 20hrs.  F: 
2087-2091

TÉCNICO DE 
REFRIGERAÇÃO 
C/exp. em manutenção 
de geladeiras e 
freezers. Enviar Cv. p/ 
recursoshumanos@
fanprocess.com.br ou ligar 
p/(11) 2358-5276
OP. TELEMARKETING 
Vendas de suprimentos de 
Informática, c/ exp.  Fixo 
R$ 1.395,00 + comissão. 
enviar Cv. p/ contato@
marketingcartuchos.com.br
DOMÉSTICA 
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 
2212-1132  2ª à 6ª horário 
comercial
BOSCH CAR SERVICE 
Admite Vendedor, Ax. 
vendas , Alinhador, 
Mecânico, Tec. Injenção. 
Sexo masc.  c/ exp. CV. 
P/ e-mail comercial@
automaxcentroautomotivo.
com.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
APTO V. ROSÁLIA 
1 dorm.,sla., coz., wc. gar/
moto F.: 99519-6508 whats.
CASA CENTRO GRU 
1 dorm., sl, coz., wc, s/gar 
R$ 650,  F. 2443-1513 h/c

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.

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

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

ANUNCIE AQUI
97380-7685

CLASSIFICADOS

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

94745-7749
5583-2905

CASA PRÓX.PRAÇA 8 
2 Dorms., sla., coz., wc., 
a. serv., fino acab., gar. 2 
autos 180 Mil (11) 95551-
4029 c/ Stéfano.
TERRENO 
PINDAMONHANGABA 
200Mts² c/ escrit. reg. 
e planta aprovada.Total 
Infra estrutura,120 Mil (11) 
95551-4029 c/ Stéfano.
TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
TERRENO 293MTS² 
c/casa antiga de 153mts.
área construída localizado 
no Jardim Stª Mena 450.Mil  
F.95029- 2396.
JD. MARIA DIRCE 
2 moradias / excel. local 
/ 168 mil ac. 100 entrada 
+ parc. F.:   98204 3992 
Dir. prop.
TERRENO 450MTS² 
c/ 2 comodos, c/ imposto. 
Cabuçu 40 Mil,  entrada 20 
Mil. F.: 2404-2620

OPORTUNIDADE 
Terreno Pres. Dutra 10x25. 
Doc. Ok. R$ 230.Mil. 
F.:  98204-3992 whats / 
4804-6663

HIROMI ISSEI 20A. 
Kirey, daigakusai.
denwa:990257977 selfie no 
Whatsapp

11 4210-1371

FALE 

COM 

NOSSA 

REDAÇÃO

FOTOS: DIVULGAÇÃO

MAYARA NASCIMENTO - Um 
carro foi abandonado na 
rua Coração de Jesus, pró-
ximo ao número, 179, na 
Cidade Parque Alvorada, e 
acumula lixos há mais de 
um ano e meio. O veículo 
está enferrujado, sem os vi-
dros e sem os pneus.

O veículo se tornou pon-
to de descarte e seu interior 
está cheio de terra, plásti-
cos, materiais diversos e até 
mesmo uma planta. O local 
é propício para a prolifera-
ção de mosquitos, visto que 
o automóvel pode acumular 
água da chuva.

Um morador do bairro 
solicitou a remoção junto 
à prefeitura diversas vezes, 
mas o carro continua a cau-
sar transtornos na via há 
quase dois anos. Os veícu-
los abandonados podem ser 
usados por meliantes como 

esconderijo. Além de causar 
transtorno aos moradores 
do bairro, promove o risco 
de proliferação de doenças 
por meio de mosquitos.

No ano passado, a Secre-
taria de Transportes e Mobili-
dade Urbana (STMU) retirou 
704 veículos das vias da cida-
de na operação “Carro Aban-
donado, Carro Guinchado”. 

Qualquer veículo estacio-
nado em local público mais 
de 30 dias e com sinais apa-
rentes de má conservação, 
como ferrugem, poderá ser 
guinchado aos pátios locali-
zados na Cidade Seródio e na 
Vila Venditti. Antes, o pro-
prietário é acionado via cor-
reio e tem o prazo de 10 dias 
para retirar o veiculo.

Carro é abandonado no 
Parque Alvorada e acumula 
entulhos há mais de um ano

MAYARA NASCIMENTO - A rua do 
Araújo, bairro Jardim Beiru-
te, região do Taboão, é uma 
das muitas vias de ponto de 
descarte viciado que exis-
tem na cidade. Mesmo com 
a existência dos Pontos de 
Entrega Voluntária (PEV), 
construídos pela prefeitura, 
o problema continua.

Além dos entulhos, no local 
há queimadas. Com as fortes 
temperaturas e o tempo seco, a 
fumaça atrapalha a respiração 
dos moradores do bairro. “Às 
vezes o entulho é retirado pela 
prefeitura, mas infelizmente a 

Mesmo com PEV, população realiza 
descarte irregular de lixo no Taboão 

população não colabora e vol-
ta a descartar tudo na calçada”, 
informou uma moradora que 
não quis ser identificada.

Em janeiro a equipe de re-
portagem da Folha Metropo-
litana percorreu os 19 PEVs 
que Guarulhos possui. Os 
moradores do Taboão contam 
com três unidades o Cabrália, 
o João de Pulo e o Mikail, que 
funcionam de segunda-feira a 
sexta-feira, das 8h15 às 16h, 
e aos sábados das 8h15 às 
15h30. Para saber os endere-
ços, basta acessar www.guaru-
lhos.sp.gov.br.
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