
O perfil dele [Ronnie Lessa] revela uma obsessão por determinadas 
personalidades que militam à esquerda política”, Giniton Lages, 
chefe da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro
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‘Aladdin’ tem trailer 
completo divulgado 

pela Disney
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Bovespa
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Prefeitura recebe 
inscrições para o festival 

‘Degusta Guarulhos’
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Combate a fraudes gera economia 
de 215 milhões de litros de água
Nos últimos dois anos Saae de Guarulhos descobriu 511 ligações clandestinas responsáveis 
pelo furto de água na cidade; somente em 2018 foram 69 milhões de litros recuperados
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Mais de 12,5 mil famílias são beneficiárias 
da tarifa social de energia 
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Polícia prende no Rio dois 
suspeitos de matar Marielle Franco
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Procuradoria Geral do Município implementa valor mínimo para execução fiscal 
De acordo com o procurador Geral do Município, Rodrigo Santesso Kido, este é apenas o início das medidas em cooperação com a justiça local
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Ouvi do apresentador de 
TV Otávio Mesquita a notí-
cia do convite para ser can-
didato a prefeito de Guaru-
lhos formulado por políticos 
locais. Ele disse ser filiado 
ao DEM e ter raízes familia-
res na cidade, não só por ter 
nascido aqui, mas – e isso é 
realmente interessante - ser 
neto de Otávio Braga de 
Mesquita, que dá nome a 
uma das mais importantes 
avenidas do município. Ota-
vinho, como os velhos ami-
gos do Ponto Chic o cha-
mavam nos idos dos anos 
setenta, está estreando um 
novo programa de entrevis-
tas na madrugada do SBT.

A ideia de colocá-lo 
como candidato a prefeito 
pode agitar o ambiente po-
lítico da cidade que já tem 
quase uma dezena de pos-
tulantes, embora a eleição 
só aconteça daqui a dois 
anos. Otávio Mesquita deu a 
entender que tem resistido 
à ideia e que prefere conti-
nuar investindo na sua já vi-
toriosa carreira na televisão. 
Além disso há a questão 
financeira. O salário de pre-
feito não chega nem perto 
daquilo que estabelece seu 
contrato com a segunda 
rede de TV mais vista no 
país. Mas nunca se sabe...

Nêumanne
Já que o assunto é te-

levisão, aqui vai mais uma. 
José Nêumanne Pinto, co-
mentarista político e meu 
ex companheiro de banca-
da no Jornal do SBT, contou 

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

detalhes sobre a ruptura de 
seu contrato com a rede de 
Silvio Santos ocorrida du-
rante a campanha que cul-
minou com a recondução 
de Dilma Rousseff ao Palá-
cio do Planalto. Nêumanne 
conta que foi dispensado 
na época por imposição da 
então presidente e candi-
data à reeleição em razão 
de seus comentários, não 
só em meu jornal, como no 
que era apresentado por 
Carlos Nascimento, o SBT 
Brasil. Não foi preciso dizer 
que a imposição de Dilma 
Rousseff recebeu na época 
guarida total da cúpula de 
dirigentes do SBT. Natural-
mente com a pronta con-
cordância de Silvio Santos. 
Essa história eu conheço.

O que Nêumanne não 
contou é que não foi apenas 
ele. Entrou no pacote tam-
bém a comentarista de eco-
nomia Denise Campos de 
Toledo, na época presença 
diária nos jornais do SBT.

No lugar de Nêumanne 
foi contratado outro jorna-
lista baseado em Brasília e 
bastante identificado com 
o Planalto. Dizia-se pelos 
corredores que era indica-
ção direta de Dilma.

A história que se seguiu 
é bastante conhecida. 
Houve o impeachment, 
vieram as eleições e os 
ventos vindos da capital 
do país mudaram. O PT 
caiu, o diretor de jorna-
lismo já não é o mesmo. 
Hoje, Silvio fecha com Bol-
sonaro. E não abre...

exercia o cargo de presidente do Conselho de 
Beneméritos do clube. Mas não vinha mais 
participando de eventos públicos, deixando 
de acompanhar os jogos do time em São Ja-
nuário, algo que sempre foi recorrente e mar-
cou a sua passagem pela equipe. Nas últimas 
aparições, era visto quase sempre em cadeiras 
de rodas e apresentava dificuldades para falar. 
Em anos recentes, inclusive, havia vencido um 
câncer na bexiga e outro no pulmão. Mas ago-
ra não resistiu aos seus problemas de saúde.

outros bancos, até a data de vencimento 
informada no carnê de cada morador (22, 
23 e 24/03), garantindo o pagamento do 
mesmo valor congelado dos últimos dois 
anos, caso as últimas parcelas sido quita-
das dentro do prazo.

É importante ressaltar que os débitos 
não quitados estão sujeitos ao Cadastro 
Informativo Municipal – Cadim, protesto 
e execução judicial, com possível apon-
tamento nos cadastros de inadimplentes 
(Serasa, SPC, etc.).

planejamento das próximas blitzes da Lei 
Seca. Também haverá encaminhamentos 
de sugestões para o seminário “Educação 
para o Trânsito”, que acontece no próximo 
dia 26 de abril. O objetivo continua sendo 
análise e avaliação de ações e plataformas 
para diminuição dos acidentes de trânsito e 
preservação de vidas.

Ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda 
faleceu ontem no Rio. A causa da morte do 
dirigente ainda não foi revelada oficialmen-
te, mas ele vinha sofrendo com problemas 
de saúde nos últimos anos, o que incluía um 
tumor na cabeça. Nesta terça-feira, passan-
do mal, deu entrada no Hospital Vitória, no 
bairro da Barra da Tijuca, no Rio, mas não 
conseguiu sobreviver.

Embora estivesse debilitado, Eurico nun-
ca se afastou da política do Vasco, tanto que 

Os tributos municipais já podem ser 
pagos em caixas eletrônicos do Brades-
co ou Banco do Brasil. A iniciativa visa 
facilitar a busca por instituições para o 
recolhimento de débitos com o municí-
pio. As guias de arrecadação podem ser 
retiradas por meio do Portal Oficial da 
Prefeitura de Guarulhos (www.guarulhos.
sp.gov.br) para serem quitadas nos caixas 
eletrônicos. A terceira parcela do IPTU, 
por exemplo, pode ser paga nessas ins-
tituições conveniadas com o cartão de 

O Grupo de Segurança Viária de Gua-
rulhos faz nova reunião, nesta quarta-feira 
(13), para discutir e traçar as diretrizes das 
próximas ações que serão adotadas para 
diminuir a violência no trânsito. O encontro 
será na sede da Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana, na Vila Barros.

Um dos principais pontos da pauta é o 

Ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda morre aos 74 anos

Tributos municipais podem ser pagos em caixas eletrônicos

Grupo de Segurança Viária discute próximas blitzes da Lei Seca

ACONTECE
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DA REDAÇÃO - Uma operação 
conjunta do Ministério Públi-
co, por meio do Grupo de Atu-
ação Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco), e 
da Polícia Civil do Rio de Janei-
ro, prendeu na madrugada de 
ontem dois suspeitos de matar 
a vereadora Marielle Franco e 
o motorista Anderson Gomes 
no dia 14 de março de 2018. 
Ronie Lessa, policial militar 
reformado, e Elcio Vieira de 
Queiroz, expulso da Polícia Mi-
litar, foram denunciados por 
homicídio qualificado e por 
tentativa de homicídio de Fer-
nanda Chaves - que também 
estava no veículo atacado.

Segundo o Ministério Pú-
blico, as prisões ocorreram por 
volta das 4h durante a Opera-
ção Lume, realizada na resi-
dência dos suspeitos. Os dois 
foram denunciados depois de 
análises de diversas provas. 

Lessa teria sido o autor dos dis-
paros de arma de fogo e Elcio, 
o condutor do veículo Cobalt 
utilizado na execução. O MP 
informou que o crime foi pla-
nejado de forma meticulosa 
durante os três meses que an-
tecederam os assassinatos

Além dos mandados de 
prisão, a Operação Lume 
cumpre mandados de busca e 
apreensão em endereços dos 
dois acusados para apreender 
documentos, celulares, com-
putadores, armas, munições 
e outros objetos.

Na denúncia apresentada 
à Justiça, o Gaeco/MP-RJ tam-
bém pediu a suspensão da re-
muneração e do porte de arma 
de fogo de Lessa, a indenização 
por danos morais aos parentes 
das vítimas e a fixação de pen-
são em favor do filho menor 
de Anderson até completar 24 
anos de idade.

Polícia prende dois suspeitos 
de matar Marielle Franco

O delegado Giniton Lages, chefe da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, afirmou 
que haverá uma segunda etapa de investigações sobre o caso. Nesta fase, serão investiga-
dos possíveis mandantes do crime e o paradeiro do carro utilizado no dia do assassinato.

De acordo com Lages, nesta segunda etapa será investigada ainda a motivação do ati-
rador, uma vez que os policiais identificaram que Ronnie Lessa nutria ódio contra pesso-
as de esquerda e havia pesquisado informações de Marielle e o deputado federal Marcelo 
Freixo (PSOL-RJ), entre outros. “O perfil dele [Ronnie Lessa] revela uma obsessão por de-
terminadas personalidades que militam à esquerda política”, disse Lages. “Você percebe 
ódio e desejo de morte. Você percebe o comportamento de alguém capaz de resolver uma 
diferença do modo como foi o caso Marielle.”

Segundo o delegado, as apurações não se encerram nas prisões realizadas ontem.

Investigações do caso terão segunda etapa, avisa delegado

Segundo o MP, o nome da 
operação é uma referência a 
uma praça no centro do Rio, 
conhecida como Buraco do 
Lume, onde Marielle desenvol-
via um projeto chamado Lume 
Feminista. No local, ela tam-
bém costumava se reunir com 
outros defensores dos direitos 
humanos e integrantes do seu 
partido, o PSOL.
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DA REDAÇÃO - O município de 
Guarulhos, por meio da Lei 
Municipal n. 7698/19, imple-
mentou o limite mínimo para 
se ajuizar execução fiscal em 
débito com o fisco municipal. 

Trata-se de compromisso 
firmado com o presidente do 
Tribunal de Justiça do estado 
de São Paulo, Desembargador 
Manoel de Queiroz Pereira 
Calças, acompanhado da sua 
assessoria Dra. Ana Rita de 
Figueiredo Nery e Dra. Juliana 
Amato Marzagão, bem o MM. 
juiz diretor do Fórum de Gua-

Procuradoria Geral do Município implementa 
valor mínimo para execução fiscal e auxilia na 
automatização das Varas de Fazenda Pública 

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.

Prefeitura interrompe invasão de 
área pública no Jardim Álamo
DA REDAÇÃO - A equipe de fis-
calização da Secretaria de 
Meio Ambiente, com apoio 
da GCM Ambiental, inter-
rompeu a invasão de uma 
área pública na rua José 
de Souza Abrantes, Jardim 
Álamo. A ação ocorreu na 
última sexta-feira (08)

O responsável pela in-
vasão que é proprietário 
de uma empresa localizada 
no Jardim Presidente Du-
tra, não estava no local no 
momento do flagrante, foi 
notificado a retirar imedia-
tamente cerca de 20 carretas 
de caminhão e outros mate-
riais depositados no terreno. 
O empresário chegou a mu-
rar a frente do terreno e a 

cercar com alambrado e um 
portão o restante da área.

Conhecida como com-
plexo de lazer do campo 
do Álamo, onde já existem 
campo de futebol, quadra 
de areia, equipamentos de 
ginástica e mobiliário. De 
acordo com a Secretaria 
de Meio Ambiente, serão 
implantados pista de cami-
nhada, playground e arbori-
zação. O complexo tem área 
total de 22 mil m2.

O secretário de Meio 
Ambiente, Abdo Mazloum, 
ressalta que “todo cidadão 
pode denunciar invasões de 
áreas públicas pelo telefone 
0800-772-2006”. Não é pre-
ciso se identificar.

Robôs
O TJ-SP desenvolveu projeto-piloto para automatizar o fluxo de trabalho das Varas 

Judiciais com a utilização de robôs. Para tanto, durante a gestão do presidente Manoel de 
Queiroz Pereira Calças, foi criado na Secretaria de Tecnologia da Informação o Serviço 
de Sistemas Judiciais – Automação (STI 1.4.3), com o intuito de expandir a experiência 
da Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública da Capital que, desde 2013, 
utiliza robôs no processamento de ações judiciais.

Os robôs são desenvolvidos em um aplicativo de construção de scripts que, a partir 
do reconhecimento de imagens, automatiza tarefas selecionadas. “Os robôs propiciam 
rapidez e segurança, facilitando que os processos tenham andamento”, diz a juíza das 
Execuções Fiscais Estaduais Ana Maria Brugin.

O projeto-piloto da expansão da automatização foi realizado entre junho e dezem-
bro nas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública de Guarulhos. Entre os serviços efetuados 
esteve a correção de 66 mil processos com erro de endereço. Depois das correções 
efetuadas pelos robôs a equipe se reuniu com a Fazenda Municipal para encontrar 
formas de sanar os erros.

Geridos por servidores do TJSP, os robôs auxiliam nas atividades de extração de in-
formações de processos; realização de movimentações em lote; identificação de proces-
sos prescritos; encerramento de pendências e classificação de petições.

rulhos Dr. Ricardo Felício Sca-
ff, juntamente com os juízes 
da Fazenda Pública da Comar-
ca de Guarulhos, Dr. Rodrigo 
Tellini de Aguirre Camargo e 
Dr. Rafael Tocantins Maltez. 

Para o procurador Geral 
do Município, Rodrigo San-
tesso Kido, “este é apenas o 
início das medidas em coo-
peração com a justiça local, 
pois além do compromisso 
do valor mínimo, também es-
tamos atuando em conjunto 
para utilização de robôs e me-
canismos de modernização 

para o município e do Judici-
ário, sempre em sintonia com 
os juízes da Fazenda Pública”. 
Também aponta que “foram 
realizadas 781.845 análises e 
correções de processos, o que 
colabora com a celeridade da 
execução fiscal e com o muni-
cípio como um todo”.

Segundo dados do tribunal, 
medidas como extração de in-
formações de processos; reali-
zação de movimentações em 
lote; identificação de processos 
prescritos e outras serão muito 
mais céleres e eficazes.
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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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LUCY TAMBORINO - Nos últimos 
dois anos, o Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto (Saae) de 
Guarulhos recuperou cerca de 
215 milhões de litros de água 
furtada na cidade por meio de 
ligações clandestinas. Foram, 
aproximadamente, 146 mi-
lhões de litros em 2017 e 69 
milhões no ano passado. 

Ao todo foram 511 ligações 
irregulares, responsáveis pelo 
furto de água na cidade. Des-
tas, 384 ligações clandestinas 
foram localizadas em 2017 e 
127 no ano seguinte.  

As multas por esse tipo 
de ocorrência são aplicadas 
pela legislação municipal e a 
cobrança retroativa realizada 
com base no consumo médio 
de edificações do mesmo pa-
drão de ocupação.

Atualmente, para iden-
tificar esse tipo de crime, a 
Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Pau-
lo (Sabesp), atual responsável 
pelos serviços na cidade, tra-
balha com as equipes de caça-
-fraude. Essas acompanham o 
consumo e vistoriam os imó-

Saae recupera mais de 200 milhões 
de litros de água furtados na cidade

Mutirão de Coleta do Papanicolau atende mais de 5 mil mulheres

LUCY TAMBORINO - A Câmara 
derrubou ontem o veto a 
lei que pretende proibir nos 
ônibus de transporte coleti-
vo, que iniciam, terminam 
ou circulam na cidade, a exi-
gência da cobrança de tarifas 
pelos motoristas, bem como 
desenvolver qualquer outra 
atividade. Representantes da 
categoria estiveram presen-
tes na galeria para pressio-
nar o Legislativo. 

“Eu lamento muito que 
os colegas vereadores não 
tenham entendido. Eu ne-
nhum momento eu ignorei 
a questão do mérito, mas 
nós respeitamos a carta 
Magna desse país, existe 
uma Constituição”, criticou 
o vereador líder do governo, 
Eduardo Carneiro, desta-
cando a inconstitucionali-

Câmara derruba veto de lei que proíbe 
motoristas de ônibus acumularem função

Corredor Santos Dumont deve ser entregue até setembro

dade do projeto apesar do 
mérito ser justo. 

Apesar da inconstitu-
cionalidade, o vereador 
Edmilson Lula Souza (PT) 
criticou o veto do prefeito. 
“Aqui é a letra sem pensar 
nas centenas de trabalha-
dores que perderão seus 
empregos”, disse. 

O projeto havia sido veta-
do pelo prefeito Guti no mês 
de janeiro, conforme publi-
cação no Diário Oficial do 
município. Em justificativa 
ao veto o chefe do Executivo 
informou que a respeito da 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU) 
considera a proposta incons-
titucional, por vício de ini-
ciativa, conforme matéria já 
debatida no Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo (TJ-SP).

veis. A companhia também 
conta o apoio da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado 
de São Paulo para operações 
conjuntas nos casos de maior 
complexidade. O responsável 
responde por crime de furto, 
podendo pegar até oito anos 
de detenção.

LUCY TAMBORINO - Com quase 
seis quilômetros, conside-
rando os dois sentidos, o cor-

DA REDAÇÃO - A Secretaria de Saúde realizou 5.091 exames de prevenção do câncer de colo 
de útero somente neste sábado (9), no 4° Mutirão para Coleta de Papanicolau que, desta vez, 
foi promovido em comemoração ao mês da mulher. Todas as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) abriram das 8h às 16h para prestar o atendimento às mulheres, independente de 
idade, agendamento prévio ou pedido médico.

As UBS que mais efetuaram exames foram: Jandaia (173), Jurema (170), Soberana (157), 
Vila Rio (154), Morros (149), Cidade Martins (143), Nova Bonsucesso (132), Dona Luiza 
(130) e Tranquilidade (129). Quando o resultado estiver pronto, as mulheres serão con-
vocadas novamente para comparecer às UBS. Aquelas que apresentarem alterações serão 
encaminhadas para acompanhamento e tratamento na rede municipal de Saúde.

redor de ônibus na avenida 
Santos Dumont deve ser en-
tregue até setembro. 

Em Cumbica, a obra be-
neficiará cerca de 90 mil 
passageiros das 11 linhas 
municipais e 15 intermuni-
cipais que trafegam diaria-
mente pelo local, impactan-
do cerca de 240 ônibus.

A intervenção realizada 
pela prefeitura, por meio da 
Secretaria de Obras, visa au-
mentar a velocidade média dos 
coletivos, bem como facilitar a 
vida dos usuários do sistema.

O corredor terá seu per-
curso da avenida Guinle até 
a rua Caririaçu, com seis es-
tações de embarque, retorno 
na altura da rua Justino de 

Maio e um viaduto de estru-
tura metálica sobre a rodovia 
Presidente Dutra. Com cerca 

de R$ 51 milhões investidos, 
a intervenção será construída 
em concreto flexível.
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DA REDAÇÃO - Um total de 
12.555 famílias de Guarulhos 
tem atualmente descontos na 
tarifa de energia elétrica atra-
vés do programa Tarifa Social 
de Energia Elétrica (TSEE). 
Estes dados, divulgados pela 
Gestão Operacional de Agên-
cias da EDP, são de 2018 e 
incluem o primeiro bimestre 
deste ano. Se comparados 
a 2017, quando havia 1.422 
famílias beneficiárias, houve 
um aumento de 782,91%.

Os descontos do progra-
ma são proporcionais ao con-
sumo, variando entre 10% e 
65%. Até 30 KWh de consu-
mo, o desconto é de desconto 
é de 65%; de 31KWh a 100 
KWh, a redução é de 40%; e 
de 101 KWh a 220 KWh, 10%. 
O programa beneficia famílias 
com renda familiar mensal de 
até meio salário mínimo por 
pessoa e inscritas no CadÚni-
co - Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais.

De acordo com a legis-
lação, famílias com renda 
mensal de até três salários 
mínimos podem também ser 

beneficiárias, desde que um 
dos membros esteja em tra-
tamento de saúde domiciliar, 
o qual requeira uso contínuo 
de equipamentos hospitala-
res com consumo de energia 
elétrica. Nesses casos, as fa-
mílias devem apresentar tam-
bém atestado médico certifi-
cando a situação de saúde e 
a previsão do período de uso 
continuado de aparelhos. Fa-

Mais de 12.500 famílias são beneficiárias 
da Tarifa Social de Energia no município

Prefeitura recebe inscrições para o festival 
gastronômico ‘Degusta Guarulhos’

Clientes da EDP poderão negociar débitos 
no Feirão Limpa Nome Online 2019

mílias que possuam alguma 
pessoa que seja beneficiária 
do BPC (Benefício de Presta-
ção Continuada) também po-
dem ter solicitar o desconto.

Já famílias indígenas ou 
quilombolas, com renda por 
pessoa de até meio salário 
mínimo, têm direito ao des-
conto de 100% na conta de 
energia, até o limite de con-
sumo de 50 KWh/mês.
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TEL.: (11) 9.9948-2389
UNIDADES SANTANA E GUARULHOS

Vantagens de castrar seu animal
DIMINUI A DERMACAÇÃO DE TERRITÓRIO

ELIMINA A POSSIBILIDADE DE INFECÇÃO URINÁRIA

DIMINUI A CHANCE DE TUMOR DE MAMA E PROSTATA

ELIMINA A POSSIBILIDADE DE NINHADAS INDESEJADAS

Associação de defesa animal Projeto MI&AU
Entre em contato

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

DA REDAÇÃO - Até o dia 31 de 
março, a EDP vai integrar a 
23ª edição online do Feirão 
Limpa Nome, do Serasa Ex-
perian. Interessados podem 
acessar o site pelo computa-
dor ou celular.

O site www.serasaconsu-
midor.com.br/feirao, dispo-
nibiliza um ambiente digital 
para liquidação de dívidas, 
com acesso gratuito às in-
formações sobre pendências 
financeiras das empresas 
conveniadas. O Feirão Lim-
pa Nome já facilitou a reali-
zação de mais de um milhão 
de acordos.

Clientes da EDP com dé-
bitos em aberto que acessa-
rem o portal terão condições 
personalizadas para quitar 

DA REDAÇÃO - A Prefeitura 
de Guarulhos realizará en-
tre os dias 18 e 26 de maio 
o festival gastronômico 
“Degusta Guarulhos 2019”, 
com a participação de res-
taurantes, bares, lanchone-
tes, padarias, pizzarias e 
bistrôs situados na cidade.

As inscrições para o 
Degusta Guarulhos estão 
abertas desde o dia 7 de 
março e vão até 8 de abril. 
Os interessados em parti-
cipar podem conferir os 
pré-requisitos e realizar a 
inscrição acessando o link 

https://bit.ly/2TMU1Cw.
De acordo com a Secre-

taria de Desenvolvimento 
Científico Econômico, Tec-
nológico e Inovação (SDCE-
TI), que organiza o festival 
pela diretoria de Turismo, 
cada estabelecimento po-
derá participar do evento 
com um prato apenas, cujo 
valor não ultrapasse R$ 35.

O regulamento do De-
gusta Guarulhos foi publi-
cado no Diário Oficial do 
dia 1º de março de 2019, 
por meio do Chamamento 
Público n°1/2019 – SDCETI.

pendências, evitando assim 
uma possível suspensão do 
fornecimento e restrição ao 
crédito. “Estamos à disposi-
ção dos nossos clientes para 

auxiliá-los com possibili-
dades diversificadas de ne-
gociação”, ressalta Luciano 
Cavalcante, gestor executivo 
da EDP.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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      A Escola da Prefeitura de Guarulhos 
(EPG) Tom Jobim, na Cidade Seródio, recebe 
nesta sexta-feira (15), a partir das 15h, 
apresentação da Orquestra Jovem Municipal 
de Guarulhos (OJMG). O evento integra a 
agenda do programa Orquestra no Bairro, 
tem entrada gratuita e aberta ao público. A 
programação conta com músicas de filmes 
premiados, como a Marcha Imperial de Guerra 
nas Estrelas e o tema de Indiana Jones, 
além da trilha do jogo de videogame Mario 
Bros, e ainda de composições brasileiras 
e clássicas, como com a 5ª Sinfonia, de 
Beethoven, e a Ópera Carmen, de Bizet. 
Iniciativa da Secretaria de Cultura, com apoio 
da Secretaria de Educação e da Escola 360, 
o Programa Orquestra no Bairro objetiva a 
difusão da música clássica para toda a cidade, 
por meio de apresentações em escolas da 
Prefeitura localizadas em diferentes bairros. 
As apresentações mostram ao público o 
universo da música de concerto, oferecendo 
composições que marcam o momento em que 
a grande maioria das pessoas tem o primeiro 
contato com a música clássica.

      O Hospital Veterinário da Universidade Univeritas/
UNG retomou os agendamentos para o atendimento 
de animais de grande e pequeno porte. Embora 
não sejam gratuitas, as consultas e cirurgias do 
Hospital Veterinário são em média 50% mais em 
conta do que em clínicas particulares. Os valores 
são destinados a manter e repor os suprimentos. 
Os atendimentos são realizados por alunos de pós-
graduação e docentes da Universidade, enquanto 
graduandos acompanham os procedimentos. A 
clínica faz exames laboratoriais e de imagem, 
como sangue, urina, fezes, e histopatológicos que 
verificam a presença de doenças por meio da 
análise de um tecido celular. O tempo de espera 
e de atendimento pode variar dependendo do 
quadro apresentado pelo animal, dos exames 
que necessitam ser realizados e do fluxo das 
consultas. As consultas podem ser agendadas com 
antecedência, pessoalmente ou por telefone. Casos 
emergenciais poder ser encaixados mediante análise 
da equipe. O Hospital Veterinário atende de segunda 
a sexta-feira, das 8h30 às 20h30, no Prédio H do 
Campus Dutra, localizado na Rua: Anthon Philips, 
446 – Vila Hermínia, Guarulhos. Outras informações 
podem ser obtidas no telefone (11) 2423-7601. 

ANOTE

Mas nossa querida amiguinha WWW 
foi crescendo, evoluindo e 
tornando-se cada vez mais interativa

Parabéns a nossa 
querida Word 
Wide Web !

Olá Amiguinhos conectados, 
ontem foi um dia de grande 
festa, ainda que você não saiba! 
Ontem fez 30 anos que nasceu 
o protocolo que deu a cara da 
internet, chamado de World 
Wide Web, de onde saiu a sigla 
WWW, que tanto conhecemos. 

Pois é, ainda que você não 

saiba, faz 30 aninhos que me-
ros mortais, como eu e você 
pudemos acessar a grande rede 
mundial de computadores, po-
rém, acessando na época, ape-
nas textos, sendo notícias ou 
mensagens. Mas nossa querida 
amiguinha WWW foi crescen-
do, evoluindo e tornando-se 
cada vez mais interativa, mo-
derna e veloz, bem mais avan-

çada do que aquele protocolo 
(série de regras de programa-
ção) inventadas pelo cientista 
Tim Berners-Lee, mas que por 
sua vez, foram fundamentais 
para os programas de acesso, 
chamados navegadores, pudes-
sem conversar entre si, falando 
o mesmo “idioma”. 

Apesar da grande revolu-
ção que esta linguagem causou 
no mundo, permitindo a com-
putadores de diversas partes 
do mundo se conectarem, ela 
está atualmente ameaçada pela 
linguagem dos aplicativos de 
smartphones, que usam uma 
linguagem própria e o que cha-
mamos de internet das coisas, 
que permite equipamentos ele-
trônicos a se conectarem pela 
internet, como as casas auto-
matizadas, geladeiras que de-
tectam a falta de algum produto 
e já o encomenda ao mercado, 
etc. Porém, todos eles, de uma 
forma ou de outra, ainda depen-
dem um pouco da nossa Trinto-
na WWW para se comunicar. 
Portanto, celebremos estes 30 
anos de World Wide Web, pois 
de uma forma ou de outra, você 
e eu amamos esta jovem senho-
ra, que faz parte de grande par-
te dos nossos dias. 

Gostou do artigo? Fique li-
gado que semana que vem tem 
mais. Se quiser conversar mais 
sobre o assunto, me mande 
uma mensagem no andre@red-
pillmkt.com.br

ANDRÉ LOGELLO LIMA
Gestor da agência RedPill Estratégia e 
Marketing e coordenador do curso 
de pós-graduação em marketing 
digital e e-commerce do Senac Osasco.

PONTO
DE VISTA
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DA REDAÇÃO - A Prefeitura de 
São Paulo vai decretar estado 
de emergência nas áreas mais 
atingidas pelo temporal desta 
segunda-feira (11). Segundo 
o prefeito Bruno Covas, está 
sendo elaborado um mapa 
das regiões que mais sofreram 
com os alagamentos para que 
seja editado o decreto. “Para 
que as pessoas possam se uti-
lizar, por exemplo, do FGTS 
[Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço]”, disse ontem, 
sobre os efeitos do decreto 
para a população atingida. A 
população afetada também 
pode pedir isenção do Impos-
to Predial e Urbano (IPTU)

Covas esteve pela manhã 
no bairro do Ipiranga, um dos 
mais prejudicados. A Vila Pru-
dente também deverá entrar 
em estado de emergência. O 
prefeito não estava na cida-
de durante a tempestade. Ele 

havia tirado uma licença não 
remunerada para tratar de as-
suntos pessoais no período en-
tre 9 a 15 de março e, após o 
temporal, decidiu antecipar o 
retorno. Ele informou que es-
tava em Berlim, na Alemanha.

Na Grande São Paulo, as 
chuvas causaram a morte de 
13 pessoas. Na capital paulis-

SP vai decretar estado de emergência 
em bairros atingidos por temporal DA REDAÇÃO - Mais 234 de re-

fugiados e migrantes venezue-
lanos deixarão Boa Vista com 
destino a 14 cidades brasilei-
ras hoje, às 8h, horário local. 
A primeira parada da aerona-
ve da Força Aérea Brasileira 
(FAB) será no Recife, onde 
desembarcarão 63 pessoas. 
Desse grupo 24 seguirão para 
Igarassu (PE), 31 vão para a 
Paraíba e oito trocarão de ae-
ronave com destino ao Rio 
Grande do Norte.

Do Recife, o avião segue 
para Guarulhos (SP), onde de-
sembarcam 123 venezuelanos. 
De lá, em outra aeronave, 11 
deles irão para o Paraná e 16 
pessoas para o Rio Grande do 
Sul. A última escala do C-767 
da FAB é o Rio de Janeiro, onde 
desembarcam 48 pessoas: 17 
seguirão para Brasília e 15 para 
Cuiabá. Quatro venezuelanos 
seguem de avião comercial de 
Boa Vista para Feira de Santa-
na (BA) ainda esta semana.

Mais de 200 venezuelanos deixam 
Boa Vista hoje rumo a 14 cidades

Segundo o ministro da 
Cidadania, Osmar Terra, cer-
ca de 4 mil pessoas ou pouco 
mais de mil famílias estão na 
fronteira brasileira com o país 
vizinho em condições de se-
rem interiorizadas. Até o mo-
mento Guarulhos já acolheu 
67 venezuelanos.

ta, de acordo com balanço da 
prefeitura, foram atendidas 
mais de mil famílias, até o mo-
mento. A previsão do prefeito 
Covas é que 1,3 mil recebam 
atendimento da administra-
ção municipal. Foram distri-
buídas até o momento 800 
cestas básicas e 800 kits de 
higiene.



ÁRIES: Muitos problemas para se relacionar com algu-
mas pessoas podem lhe acometer. Seja uma pessoa mais 
ativa hoje.

TOURO: Sua vontade de seguir em frente e superar fará 
você agir de uma forma bem determinada. O planeta 
Terra estará apto para lhe auxiliar nesta nova jornada. 

GÊMEOS: Você acabará por mostrar uma personalidade 
dúbia e confusa, gerando desconforto alheio. Facilite 
tudo que vier a acontecer com inteligência agora. 

CÂNCER: Determinadas situações irão lhe chamar a 
atenção para vir a atuar com um cuidado redobrado. 
Você irá ter um sentimento mais retraído neste dia.

LEÃO: No seu coração será elevado o sentimento relacio-
nado a sua verve para o entusiasmo da boa vida. Deixe 
uma marca especial para este seu dia.

VIRGEM: Caso você venha a expor aquilo que está 
sentindo, poderá receber um forte favorecimento do 
planeta Netuno. 
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ADESTRAMENTO

É defen-
dida por
ONGs co-

mo a WWF

Peça
teatral 

de Nelson
Rodrigues

Efeito da
morte
celular 

no tecido
Dano que
é tratado
com fisio-

terapia

(?) social:
Facebook
ou Twitter

(web)
Norma
extinta 

no Brasil
em 1988

O Estado
mais se-
tentrional

(sigla)

(?) Turner,
fundador
da CNN

(TV)

Adjetivo
(abrev.)

Desprovido
de meios
de defesa

Apto 
(o profis-
sional)

Virose
que é a

mais letal
das DSTs

Casa fun-
dada por
Machado
de Assis

Progridem;
prosperam

(p. ext.)

Número
elevado e
indetermi-
nado (pop.)

Ilha do
exílio de
Napoleão

(1814)
Ang (?),
cineasta
taiwanês
de "Hulk"

(?) Paul,
falecido

guitarrista
dos EUA

Divindade
do mono-

teísmo
egípcio

O harém, 
em relação
à odalisca

Trombeta
indígena
usada em

ritos

Vinagre
destilado
de uso

medicinal

Impõe

Treinamen-
to feito

com cães

Prova do
contrato 

de compra
e venda

Câncer de células
sanguíneas desco-
berto pela biópsia
da medula óssea

Artefato aéreo 
junino que pode
causar incêndios
Isso, em francês

Figura de linguagem
em "Foi morar com

Deus", referindo-se a
"morrer" (Gram.)

Acusada
Refeições

leves e
rápidas

Alvo da
FAO

Fêmeas do
hipódromo

Viril
(?) out:
espiar,

em inglês

Alexander
Fleming,
médico
Ainda

2/ça. 3/lee — les — ted. 4/aton — elba — peep. 6/acetol.

LIBRA: Neste momento você receberá um forte luz para 
resplandecer toda a sua energia pró-conciliatória. Faça 
com que a sua família entre em um consenso. 

ESCORPIÃO: As chamas da paixão irão interagir forte-
mente com suas energias advindas do coração. O Satélite 
Lua fará você ficar mais sossegado neste momento.

SAGITÁRIO: Os seus pensamento ficarão mais livres e 
abertos para conseguir transformar novos pensamentos. 
Movimentará a sua vida de  forma um pouco mais alegre.

CAPRICÓRNIO: Inovações dependerão muito de o saté-
lite Lua lhe ajudar nesta grande e nova fase. Os números 
serão parte do seu dia.

AQUÁRIO: Sofrerá uma diminuição considerável no seu 
humor habitual, isso afetará as suas atividades durante 
este dia. 

PEIXES: A pressão arterial que você vem sentindo será 
algo muito interessante para você neste momento mais 
estranho da sua vida.
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DA REDAÇÃO - Para a alegria 
geral dos fãs do desenho 
Aladdin, a Disney divulgou 
ontem o trailer completo do 
live-action. Em mais de dois 
minutos de vídeo, Will Smi-
th, que será o Gênio, aparece 
em muitas outras situações 
para além da lâmpada má-
gica. “Eu acabei de ver Ala-
ddin É fogo! Aqui está o trai-
ler completo. Eu não posso 
esperar para ver tudo mas, 
por enquanto, aqui está o 
trailer completo”, escreveu 
o astro no perfil oficial dele 
no Instagram.

O trailer impressiona pela 
riqueza de detalhes seme-
lhantes ao desenho, lançado 
nos anos 1990. A prévia mos-
tra a clássica cena da prince-
sa Jasmine voando no tapete 
mágico, o vilão Jafar, o maca-
co Abu e o tigre Rajah. Ala-
ddin também aparece na icô-
nica imagem em que entra na 
Caverna dos Tesouros e toma 
posse da Lâmpada Mágica. 

O elenco do filme conta 
com Naomi Scott, como Jami-
ne, e Mena Massoud, dando 

‘Aladdin’ tem trailer completo 
divulgado pela Disney

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

vida ao personagem princi-
pal. Confira o trailer no ende-
reço a seguir> (https://youtu.
be/foyufD52aog).

Na história, após o sultão 
ordenar que sua filha, a prin-
cesa Jasmine, ache um mari-
do rapidamente, ela foge do 
palácio. Jasmine encontra um 
tipo meio malandro, Aladdin, 
que conquista seu coração. 
Porém ambos são achados 
pelos guardas de Jafar, o vi-
zir do sultão. Jafar criou um 
feitiço para dominar o sultão, 
se casar com Jasmine e se tor-
nar ele mesmo o sultão. Além 
disto finge que cometeu um 
engano e mandou decapitar 

Aladdin, que na verdade está 
vivo, pois Jafar precisa dele 
para conseguir uma lâmpada 
mágica, que é a morada de 
um poderoso gênio. Mas o 
plano de Jafar falha, pois Ala-
ddin fica com a lâmpada gra-
ças a intervenção de um pe-
queno macaco, Abu, seu fiel 
mascote. Quando descobre 
que há na lâmpada um gênio 
poderoso, que pode se trans-
formar em qualquer pessoa 
ou coisa e que lhe concederá 
três desejos, Aladdin planeja 
usá-los para conquistar Jas-
mine, sem imaginar que Jafar 
é um diabólico inimigo, que 
precisa ser detido. 

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

Sítos e Chácaras

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

CAMBUI CASA 
200.mts² c/ 5 comodos, 140 
Mil 50% facilitado, a vista 
só 95 Mil Aceita FGTS. 
20.000Mts² c/nascente, 110 
Mil,. Rod. F.Dias 150km SP. 
F. 96215-6802

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

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

11 4210-1371

FALE 

COM 

NOSSA 

REDAÇÃO

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.
OPORTUNIDADE 
Terreno Pres. Dutra 10x25. 
Doc. Ok. R$ 230.Mil. 
F.:  98204-3992 whats / 
4804-6663
TERRENO 450MTS² 
c/ 2 comodos, c/ imposto. 
Cabuçu 40 Mil,  entrada 20 
Mil. F.: 2404-2620
SOBRADO  STA  MENA 
Junto Av. Suplicy, 3 dorms., 
1 opcional + deps., 2 wcs., 
gar p/ 2 autos Doc. oK. 
325 Mil . Est. Prop. F.: 
2382-8300.

LINDO APTO. AV. 
MARTINS JRº 
2 Dorms. + deps, 
aquecedor, wc, sac, 
elevs. Cond. Baixo  lazer 
completo, 198 Mil  Doc. Ok  
F.: 2382-8300
CASAS  P/RENDA 6X25 
Junto ao Extra  Av. Faria 
Lima R$ 250 Mil  F.:2382-
8300

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Em linguagem 
indígena, Jaguariúna signi-
fica “rio da onça preta” e 
está localizada a 133 km de 
São Paulo. Com uma popu-
lação estimada em pouco 
mais de 44 mil habitantes 
e se desenvolvendo cada 
dia mais, a cidade ainda 
preserva o patrimônio 
histórico-ferroviário, fa-
zendas centenárias, haras 
e antigos casarões.

Inaugurado em 1945, o 
prédio desativado da anti-
ga Estação Jaguariúna foi 
restaurado e atualmente é o 
Centro Cultural. O espaço é 
ponto de partida do passeio 
turístico de Maria Fumaça, 
uma das principais atra-
ções da cidade. O turista 
pode fazer um passeio de 
Maria Fumaça até a vizinha 
Campinas. Realizado ape-
nas nos finais de semana, o 
percurso tem duração mé-
dia de três horas e meia.

Outra boa opção para 
aqueles que gostam de 
história é o Museu Ferro-

viário. O local conta com 
peças históricas fornecidas 
pela Associação Brasileira 
de Preservação Ferroviária 
(ABPF) e doações da Cia 
Mogiana de Estradas de 
Ferro, de ex-ferroviários e 

Jaguariúna mistura aventura e tranquilidade

historiadores.
Para saber mais sobre a 

história da cidade, um lu-
gar que não pode faltar no 
roteiro é a Casa da Memó-
ria Padre Gomes. Criada em 
2008, o local tem o objetivo 

de recuperar, preservar e 
difundir a memória de Ja-
guariúna até os dias atuais. 
Seu acervo inclui documen-
tos textuais, fotográficos, 
filmográficos e sonoros.

Para fechar o passeio, 

os visitantes encontram no 
Parque do Lago um espaço 
para curtir com a família. O 
local tem trilhas para fazer 
caminhadas, ciclovia, lago 
para pesca e um charmoso 
jardim japonês.
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