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‘A Cinco Passos de 
Você’ estreia hoje nos 

cinemas do país

FOTO: DIVULGAÇÃO

Guarulhos conta com 
novas instituições de 

ensino superior

FOTO: MARCOS SANTOS/USP IMAGENS

Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

EuroDólar

-0,08%
R$ 3,81

Bovespa

+1,10%
98.903

É uma conquista que toda a prefeitura 
trabalhou”, Guti, prefeito de Guarulhos

Ausência de vereadores encerrou 
80% das sessões no ano passado
Os 34 parlamentares da Câmara Municipal contabilizaram juntos 127 faltas aos trabalhos legislativos; do total 
de 72 sessões ordinárias, 59 chegaram ao fim sem o número mínimo de vereadores em plenário Pág. 3
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Prefeitura entrega mais um 
acesso do Trevo de Bonsucesso

Dois atiradores abrem fogo em escola em Suzano
Ataque na manhã de ontem deixou 10 mortos, incluindo os atiradores, e 11 feridos; a motivação do atentado ainda é desconhecida

Pág. 7

+0,40%
R$ 4,32
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SAÚDE - A Abrace, em parceria com o Centro Universitário do DF, lança jogos para divertir e conscientiza crianças com câncer
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Sempre ouvi dizer que 
vivemos num país abençoa-
do por Deus. Não temos no 
Brasil as tragédias naturais 
de outros países como terre-
motos, furacões, tempesta-
des de neve, coisas do tipo. 
Não temos aqui também es-
ses atos terroristas que tanto 
agitam o mundo. Esse aten-
tado de ontem em Suzano, 
por isso, assustou. Será que 
os tempos vão mudar?

O que teria levado esses 
jovens, ex-alunos da escola, 
a entrar ali atirando e matar 
colegas, ex-colegas, promo-
vendo um massacre que, de-
finitivamente, não faz parte 
de nossa história.

Seria um atentado com 
motivações políticas? Um 
atentado terrorista? Talvez 
fossem esquerdistas radi-
cais. Ou quem sabe, gente 
da extrema direita.

Pelo que a gente soube 
ainda ontem, não havia ne-
nhuma indicação que apon-
tasse pra esse caminho, em-
bora os motivos não sejam 
conhecidos até agora.

A entrevista coletiva das 
autoridades logo depois do 
massacre deixou mais per-
guntas que respostas. O 
motivo? Vai ser investigado, 
disse o Secretário de Segu-
rança do Estado.

Na nota do Ministro da 
Justiça Sergio Moro, lamen-
tando a tragédia, a palavra 
atentado aparecia com to-
das as letras... E não há dú-
vidas de que se tratou de 
atentado, mas qual o objeti-
vo? Dormir com sete virgens 

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

depois da morte no firma-
mento?

Detalhe: os assassinos 
procuraram matar o maior 
número de gente segundo 
relato de quem estava lá. O 
que cada um dos dois tinha 
na cabeça ninguém saberá.

 
Jogos de matar
O New York Times reper-

cutiu logo a notícia e desta-
cou: Esse tipo de episódio 
não faz parte da cultura bra-
sileira.

O vice-presidente Hamil-
ton Mourão falou da influ-
ência dos jogos eletrônicos 
junto aos jovens. Os jogos de 
guerra na internet. “A mo-
çada da minha época se di-
vertia brincando na rua com 
as bolas de gude os peões. 
Agora não tem mais isso”. 
Hoje os jovens ficam em 
casa, no computador, vendo 
quem mata mais...

O presidente Jair Bolso-
naro se manifestou também: 
“é uma monstruosidade, 
uma covardia sem tamanho”.

Para a oposição, a chance 
de tirar uma casquinha. Glei-
se Hoffmann, agora deputa-
da federal: Isso é resultado 
desta política de violência 
defendida pelo governo. De 
quem defende a ideia de que 
todo brasileiro deve andar 
armado. Jogo rasteiro.

A manifestação da presi-
dente do PT já era conheci-
da antes mesmo dos corpos 
serem retirados do interior 
da escola. Foi rápida, sem 
nenhum pudor: a culpa é do 
pessoal do Bolsonaro.

Justiça para rever a jornada de traba-
lho. Conseguiram. E deram um tiro de 
bazuca no pé. Proporcionalmente, os 
salários deverão diminuir…

Desnaturado
O coordenador da juventude, Dalmo 

Matos, afirma que desde 2017 não tem 
mais nada a ver com o PDT e o presi-
dente do partido, seu pai, Armando 
Matos. Ah, tá…

Memória de elefante
Quem representou na justiça contra 

Elói Pietá (PT) sobre os cartazes de “fe-
liz Natal” - pelos quais foi condenado -  
foi o então vereador Ricardo Rui (PPS). 
Deverá ser candidato em 2020…

Data Vênia
O presidente da OAB, Eduardo Fer-

rari, reage às críticas do adversário 
derrotado Edson Belo. “O candidato 
deveria ter vergonha de agir com total 
falta de urbanidade”. Belo acusa a elei-
ção da chapa 1 de ter sido DESONESTA 
(grifo dele)...

Qual sua opinião?
Enquete no meu Facebook, com 

423 votos, apurou que 19% consideram 
que a EDP presta bom serviço de ele-
tricidade em Guarulhos. E 81% avaliam 
o serviço como ruim…

Teoria da conspiração
No meio de rumores que o prefeito 

Guti (PSB) estaria de olho no NOVO, 
ele recebeu na segunda-feira o depu-
tado estadual Daniel José, um dos ca-
ciques dos neófitos…

Permissão para multar
Até ontem às 15h, um ex-secretário 

havia deixado lembrança no sistema 
de informática da Prefeitura: seu carro 
como “invisível”. Qualquer multa que 
viesse a ser aplicada no veículo em 
Guarulhos não seria lançada porque as 
placas estavam “blindadas”...

A conferir
O ex-inspetor da PRF Márcio Pontes, 

hoje secretário adjunto de Transportes, 
me garantiu que determinou ontem a 
retirada de todos os carros particulares 
“invisíveis” do sistema. Ele corre risco 
de ficar vendido no lance…

Barrigada
Jornalistas da Câmara entraram na 

REMINISCÊNCIAS

PEDRO NOTARO 
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900
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Com 80% das sessões encerradas sem quórum, 
vereadores contabilizaram 127 faltas no ano passado

Genilda Bernardes (PT)
Eduardo Barreto (PCdoB)
Maurício Lula Brinquinho (PT)
Marcelo Seminaldo (PT)
Serjão Inovação (PSL)
João Dárcio (Podemos)
Ramos Da Padaria (DEM)
Rafa Zampronio (PSB)
Romildo Santos (DEM)
Janete Lula Pietá (PT)
Jorge Tadeu (MDB)
Professor Rômulo Lula (PT)
Betinho Acredite (PTB)
João Barbosa (PRB)
Pastor Anistaldo (PSC)
Carol Ribeiro (MDB)
Edmilson Lula Souza (PT)
Geraldo Celestino (PSDB)
Lauri Rocha (PSDB)
Professor Jesus (Sem Partido)
Sandra Gileno (PSL)
Thiago Surfista (PRTB)
Zé Luiz Lula (PT)
Dr. Alexandre Dentista (PSDC)
Dr. Eduardo Carneiro (PSB)
Eduardo Soltur (PSB)
Sergio Magnum (Patriota)
Wesley Casa Forte (PSB)
Acácio Portella (PP)
Dr. Laércio Sandes (DEM)
Luis da Sede (PRTB)
Moreira (PTB)
Paulo Roberto Cecchinato (PP)
Toninho da Farmácia (PSD)
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Encerramento
Muitas das sessões chegaram ao fim após a realização de parte delas. A prática é muito comum nas Casas de Leis brasileiras. Qualquer vereador pode solicitar a 

contagem dos presentes durante os trabalhos. A verificação se dá por meio de painel eletrônico. No entanto, o presidente também verifica o quórum visualmente e 
a sessão cai automaticamente. Na semana passada, com 20 vereadores no plenário, o presidente da Casa de Leis, Professor Jesus verificou visualmente e derrubou 
alegando que não havia quórum. 

A derrubada dos trabalhos justifica o total de sessões extraordinárias convocadas durante o ano passado. No total foram realizadas 49 sessões extraordinárias para 
limpar a pauta da Casa e também votar projetos, em sua maioria, de autoria do Executivo.

Vereadores Faltas

LUCY TAMBORINO - Os 34 vere-
adores do Legislativo guaru-
lhense contabilizaram juntos 
127 faltas às sessões da Câ-
mara no ano passado. Os da-
dos foram obtidos pela Folha 
Metropolitana através da Lei 
de Acesso à Informação.

A ausência dos parlamen-
tares – quer seja pela falta 
no dia ou pelo abandono dos 
trabalhos antes do término – 
colocou fim a 80% das sessões 
da Casa de Leis. Segundo le-
vantamento feito pela reporta-
gem nas atas e vídeos disponi-
bilizados no portal da Câmara 
Municipal, do total de 72 ses-
sões ordinárias, 59 chegaram 

Ausentes

ao fim sem o número mínimo 
de parlamentares em plenário 
- para votações o quórum mí-
nimo é de 18 vereadores.

No entanto, nenhum deles 
tiveram as faltas descontadas 
dos seus respectivos venci-
mentos. Isso porque segun-
do o Regimento Interno do 
Legislativo, a justificativa po-
derá ser feita, até a próxima 

sessão ordinária, pelo próprio 
vereador. Também poderá 
ser feita, na própria sessão 
em que faltou, por qualquer 
vereador, bem como pelo lí-
der da bancada ou bloco a 
que pertencer. A justificativa 
será feita ao presidente da 
Câmara. Atualmente o salá-
rio de um vereador é de R$ 
15.482,45.

A campeã de faltas é a vere-
adora Genilda Bernardes (PT) 
que contabilizou 14 ausências. 
A reportagem tentou contato 
com a parlamentar, mas não 
obteve retorno até o fechamen-
to desta matéria.

Genilda é seguida por Edu-
ardo Barreto (PCdoB) e Mau-
rício Lula Brinquinho (PT), 
ambos com 12 faltas. Barreto 
atribuiu o número de faltas 
à presidência do partido que 
acumulava. “Muitas vezes as 
agendas aconteceram em dias 
de sessões. Hoje eu não ocupo 

mais o espaço como presiden-
te do partido e certamente eu 
tenho a certeza que não terei o 
mesmo número de ausências 
do ano passado”, garantiu.

Brinquinho alegou motivos 
parecidos. “Eu tenho alguns 
exercícios junto ao Partido dos 
Trabalhadores que acaba, de 
vez em quando, estando junto 
nos mesmos horários”, disse. 

Em seguida, com 10 faltas 
cada um, figuraram Serjão 
Inovação (PSL) e Marcelo Se-
minaldo (PT). “Não são faltas, 
às vezes estou na Casa de Leis 

atendendo um cidadão e quan-
do eu desço, dois, três minutos 
depois do horário já encerrou a 
sessão”, declarou Serjão.

Seminaldo alegou motivo 
parecido. “Às vezes o vereador 
não está aqui no plenário e está 
no gabinete atendendo as pes-
soas. Às vezes não estive aqui 
na hora da votação, mas estive 
aqui”, justificou. 

Jorge Tadeu (MDB) foi o 
único vereador que teve uma, 
das quatro ausências, não jus-
tificada e, consequentemente, 
foi descontado do vencimento.

FOTO: KARINA YAMADA

FOTO: PEDRO LACERDA
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LUCY TAMBORINO - Com 95% 
da obra Trevo de Bonsuces-
so concluída, o prefeito Guti 
entregou ontem o Ramo 1100 
do Trevo de Bonsucesso, que 
compreende a ligação entre 
Estrada Juscelino Kubitschek 
de Oliveira com a Estrada da 
Água Chata, no sentido Rio 
de Janeiro. As pistas foram 
abertas por volta das 11h. 

“É uma conquista que 
toda a prefeitura trabalhou. 
Todo esse miolo a gente está 
entregando 95%, faltando 
5% que é a obra de arte e que 
depende de autorização judi-
cial”, destacou Guti. 

Segundo ele, foi entregue 

um total de R$ 5 milhões 
em depósito judicial, já que 
há um imóvel na área. Ele 
ainda garante que o perito 
da Justiça está avaliando o 
local, mas não pode passar 
um prazo. “Imaginava que 
em dezembro já estaria com 
os trabalhos totalmente con-
cluídos, mas a ordem judicial 
não veio e o perito não fez a 
avaliação. A Justiça tem seus 
próprios ritos”, explicou. 

Apesar disso, após a li-
beração judicial as obras de-
vem ser entregues em menos 
de dois meses “Na verdade é 
um pequeno trecho do via-
duto, 80% já está pronto”, 

Guti entrega mais um acesso do Trevo de Bonsucesso

Prefeitura remove barraco, com 
drogas, na Cidade Soberana

garantiu Guti. 
Ainda após a entrega 

completa do Trevo de Bonsu-
cesso é previsto uma obra na 
Estrada Juscelino Kubitschek 
de Oliveira. “Temos a obra 
de ampliação com investi-
mentos de R$ 25 milhões 
para fazer toda duplicação”, 
explicou Guti afirmando que 
o montante servirá também 
para desapropriação. “Por 
isso que é um volume alto 
de recursos, estamos falan-
do em desapropriar não é só 
construir a via. Precisamos 
fazer as desapropriações que 
é o mais caro nesse caso”, 
completou.

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 re-
moveu ontem um barraco na 
avenida das Margaridas, ao 
lado da Escola Pastor Peracio 
Grilli, na Cidade Soberana, 
onde encontrou entorpecentes 
e cachimbo de crack. A ação 
conjunta envolveu o Departa-
mento de Acompanhamento 
e Controle de Ocupações Irre-
gulares (Dacoi), a Guarda Civil 
Municipal (GCM) e a Progua-

ru, que ao final da remoção, re-
alizou a limpeza dos entulhos.

A demolição do barraco 
aconteceu após várias tentati-
vas frustradas de notificação 
do responsável pelo local. 
Segundo o diretor do Dacoi, 
Waldemar Tenório, a equipe 
chegou até o endereço após 
uma denúncia de que havia 
sido construído um barraco 
no muro da escola pública. 

“Após tentar notificar o ‘pro-
prietário’ por diversas vezes, 
removemos o barraco e para 
nossa surpresa em seu inte-
rior encontramos entorpecen-
tes, que provavelmente, esta-
vam sendo comercializados 
ali mesmo ao lado da escola 
pública”, explicou. 

O Dacoi é ligado à Secre-
taria de Justiça e realiza tra-
balhos de fiscalização preven-
tiva com o objetivo de coibir 
ocupações irregulares em áre-
as públicas, áreas de risco e de 
proteção ambiental. O depar-
tamento trabalha em sintonia 
com outros setores da Prefei-
tura, como as Secretarias de 
Meio Ambiente, Habitação 
e Desenvolvimento Urbano, 
Secretaria de Assuntos para a 
Segurança Pública, dependen-
do do caso.

DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
inaugurou oficialmente 
ontem o Serviço de Acolhi-
mento Institucional Adulto 
Masculino – Parque Resi-
dencial Bambi, com 80 va-
gas destinadas a adultos do 
sexo masculino em situação 
de rua. Trata-se de um ser-
viço de execução indireta, 
parceria da administração 
municipal com a organiza-
ção da sociedade civil Nú-
cleo Batuíra, selecionada 
através de edital de chama-
mento público da Secretaria 
de Desenvolvimento e As-
sistência Social (SDAS) no 
segundo semestre de 2018. 
Este é o segundo serviço no 
município que já conta com 
uma unidade no Taboão, 
entregue em 2017, porém 
executado de forma direta.

O prefeito Guti salien-
tou o compromisso da ad-
ministração com os mais 
necessitados. “É um privilé-
gio estar aqui hoje inaugu-
rando este serviço essencial 
para o município. O que 
move o governo é atender 
quem mais precisa. As pes-
soas assistidas aqui e que 
estavam em situação de 
vulnerabilidade, com o aco-
lhimento, não tenho dúvida 

Guarulhos ganha o segundo Serviço 
de Acolhimento Institucional Masculino

nenhuma, e com o trabalho 
duro e vontade, chegarão 
aonde querem. Basta acre-
ditar. O município acredita 
nessas pessoas em situação 
de vulnerabilidade. E é um 
orgulho ter como parceira 
o Núcleo Batuíra, uma en-
tidade que trabalha sério e 
faz as coisas acontecerem. 
Não tenho dúvida de que 
o trabalho será executado 
da melhor forma possível. 
Estamos fazendo melhor e 
com mais qualidade: mais 
com menos. Isto é eficiên-
cia de gestão no serviço pú-
blico”, afirmou o prefeito.

A instalação do serviço, 
que funciona 24 horas, aten-
de as normas do Ministério 
de Desenvolvimento Social 
(MDS), de acordo com o se-
cretário de Desenvolvimen-
to e Assistência Social, Alex 
Viterale. “Temos dois Servi-
ços de Acolhimento Institu-
cional Adulto Masculino que 
atendem as recomendações 
do MDS. Este espaço fun-
ciona 24 horas e irá resgatar 
a integridade e promover a 
reinserção social dos assisti-
dos, oferecendo atividades e 
cursos de capacitação para a 
inserção no mercado de tra-
balho,” explicou Viterale.
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Cidade conta com mais opções 
de instituições de ensino superior
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Universidade São Judas chega a Guarulhos 
com cursos de graduação e pós-graduação
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MAYARA NASCIMENTO - Quem 
quer ingressar no ensino su-
perior ou técnico em Guaru-
lhos agora conta com mais 
opções de faculdades e uni-
versidades na própria cida-
de. Ainda em expansão, Gua-
rulhos deixou de ter poucas 
opções de instituição de ensi-
no superior e de forçar os es-
tudantes a buscarem cursos 
em outras cidades. Confira 
as novas universidades que 
chegaram à cidade:

A Faculdade Torricelli 
reabriu as portas no começo 
do ano com cursos de nível 
superior modernizados, com 
infraestrutura e tecnologia 
de ponta, além de projetos 
inovadores para aproximar 
o aluno do mercado de tra-
balho. São quatro cursos nas 

Guarulhos conta com mais opções 
de instituições de ensino superior

áreas de gestão e tecnologia, 
com turmas de Administra-
ção, Engenharia de Produ-
ção, Engenharia Mecatrônica 
e Contábeis. 

A Universidade Santo 
Amaro – Unisa escolheu o 
centro de Guarulhos para 
inaugurar o primeiro cam-
pus fora da capital paulista.  
No primeiro semestre foram 
ofertados os cursos à distân-
cia, e na segunda metade 
do ano começarão os cursos 
presenciais, que envolvem 
14 cursos de graduação e 17 
tecnológicos.

A Universidade Brasil 
possui a Unidade Faculdade 
de Guarulhos (Uniesp) na 
cidade e oferece oito cursos 
presenciais, entre eles ad-
ministração, enfermagem 

FOTO: DIVULGAÇÃO

(tecnológico), odontologia, 
farmácia (bacharelado e tec-
nológico), pedagogia, ciên-

cias biológicas e contábeis. 
Localizada na Vila Augusta, 
a faculdade possui 40 salas 

de aula e infraestrutura de 
primeira para os cursos da 
área da saúde.
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MAYARA NASCIMENTO - Loca-
lizada no Macedo, de fácil 
acesso ao centro da cidade, 
a tradicional Universidade 
São Judas Tadeu abriu as 
portas em Guarulhos no co-
meço deste ano. São ofere-
cidos cursos de graduação 
nas áreas administrativas, 
gestão, engenharias, saúde e 
contábeis. A unidade oferece 
ainda pós-graduação e MBA. 

O projeto da universi-
dade é trazer todas as áre-
as de conhecimento para a 
cidade até 2020. Entre os 
destaques dos cursos de 
graduação, estão os cursos 
de Biomedicina, Gestão Co-
mercial, Nutrição e Proces-
sos Gerenciais 4.0. Entre os 
cursos de pós-graduação e 
MBA estão Controladoria 

Universidade São Judas abre unidade em Guarulhos 
com cursos de graduação e pós-graduação

e Finanças Corporativas e 
em Gestão Estratégica de 
Pessoas.

Com 97% de professores 

FOTO: DIVULGAÇÃO

mestres e doutores, institui-
ção é uma das três melho-
res universidades privadas 
do estado de São Paulo, 

segundo o Ministério da 
Educação (MEC). A institui-
ção conta com laboratórios, 
estruturas modernas e pro-

gramas internacionais de 
ensino para melhor qualifi-
car os alunos, que já saem 
com um diploma preparado 
para o mercado de trabalho.

A universidade conta 
atualmente com 12 unida-
des ao todo: Mooca, Butan-
tã, Paulista, Jabaquara, San-
to Amaro, Santana e Vila 
Leopoldina, uma em Santos 
(Centro Universitário São 
Judas – Unimonte) e em 
2019 chegou a outras qua-
tro cidades do estado: Gua-
rulhos, Cubatão, Limeira e 
São Bernardo do Campo. 

A Universidade São Ju-
das está localizada na rua 
do Rosário, 476/496, no 
Centro. Ainda é possível 
realizar o vestibular neste 
semestre.

C O N Q U I S T E  S E U  F U T U R O  P R O F I S S I O N A L .
A I N D A  D Á  T E M P O .

E S T U D E  A G O R A ,

*
M A T R Í C U L A

R$ 99,00
E N S I N O  P R E S E N C I A L

S E M I P R E S E N C I A L

E  A  D I S T Â N C I A

TRANSFORME SEU FUTURO.

CONQUISTE
SUA VAGA NO MERCADO

5 0 %  N O  1 º  S E M E S T R E * 

 3 0 %  N O  2 º  S E M E S T R E *
2 0 %  E M  T O D O  R E S TA N T E  D O *

C U R S O

( 1 1 )  2 4 6 4 -1 7 8 0

D E S C O N T O S  N A S  M E N S A L I D A D E S :

E  A  P A R T I R  D E :

* C O N D I Ç Õ E S  D E  D E S C O N T O S  N A  M AT R Í C U L A  E 
M E N S A L I D A D E S  VÁ L I D A S  P O R  T E M P O  D E T E R M I N A D O . 
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LUCY TAMBORINO - O idoso Jo-
selito Ramos de Oliveira, de 
70 anos, parou de estudar 
no Ensino Fundamental. 

Perto de se aposentar 
decidiu voltar a sala de 
aula e conseguiu uma bol-
sa integral no Programa 
Universidade para Todos 
(Prouni) por meio do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem).  “Eu nunca espera-
va que assimilaria tão bem 
para conseguir uma nota 
para uma bolsa integral”, 
desabafa.

Oliveira, que se matricu-
lou em Ciência da Compu-
tação na Univeritas/UNG, 
no segundo semestre do ano 
passado, já tem planos para 
quando terminar o curso: 
abrir seu próprio negócio - 
uma consultoria de empresa. 

Idoso de 70 anos volta a estudar e consegue 
bolsa integral em Ciência da Computação

“A gente pode ir além 
das possibilidades. Olhe 
para você e fale eu posso, eu 
quero e consigo”, incentiva.

Além dele, outros cinco 
alunos da Escola Estadual 
Pimentas VII conseguiram 
ser aprovados em univer-
sidades, sendo públicas ou 
bolsa integral em particula-
res por meio do Prouni. 

Não foi só ele que ficou 
surpreso em passar em uma 
universidade logo na primei-
ra vez que prestou o Enem. 
Geovana Elen da Silva, de 
18 anos, aprovada em Me-
dicina Veterinária pela Uni-
versidade Federal de Santa 
Maria, teve a mesma sensa-
ção. “Sempre colocaram na 
minha cabeça que eu ia ficar 
anos estudando”, conta. 

Renan Pires Gonçalves, 

FOTO: LUCY TAMBORINO

aprovado em Psicologia 
pela mesma universidade, 
analisa que é comum esse 
sentimento de desacreditar 
em alunos de escola pública. 
“Eu percebi que muitos dos 
meus colegas têm potencial 

para se desenvolver como 
pessoa e estudante, mas por 
fatores psicológicos e por 
contextos familiares muitas 
vezes isso não acontece. É 
difícil ter uma inspiração ao 
redor”, explica.

Já Maria Eduarda San-
tos da Silva, de 17 anos, foi 
aprovada pelo Prouni em 
Enfermagem na Universida-
de Paulista (Unip) e Larissa 
Diniz, de 18 anos, em Edu-
cação Física.
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FOTO: ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

DA REDAÇÃO - O Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
terá uma nova diagramação 
na edição deste ano. O exa-
me não terá mais folha de 
rascunho. Agora, segundo o 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), os ca-
dernos de questões do Enem 
terão um espaço em branco 
para apoio na elaboração de 
cálculos e da redação. 

A medida gerará “uma 
significativa economia com 
papel e impressão”, de acordo 
com o Inep. Além da mudan-
ça na diagramação, os dados 
biométricos dos estudantes 
passarão a ser coletados com 
uma pequena esponja que 
permite a coleta da digital e 
pode ser utilizada mais de 
três mil vezes. Até o ano pas-
sado, a coleta da digital era 

Enem terá nova diagramação 
para economizar papel

MEC divulga lista de espera 
do ProUni para faculdades

feita com uma lâmina de gra-
fite, individual. 

A capacitação dos cola-
boradores envolvidos na 
aplicação do Enem será feita 
principalmente a distância, 
reduzindo a capacitação pre-
sencial. Ao todo, cerca de 500 
mil pessoas trabalham na 
aplicação das provas. Segun-
do o Inep, essa medida elimi-
nará gastos com passagem aé-
rea e terrestre, hospedagem, 
aluguel de salas e auditórios 
em diversas partes do país.

Neste ano, o Enem será 
aplicado nos dias 3 e 10 de 
novembro. As inscrições esta-
rão abertas de 6 a 17 de maio. 
Entre 1º e 10 de abril os estu-
dantes poderão pedir isenção 
da taxa de inscrição. Nesse 
mesmo período, o Inep vai re-
ceber as justificativas dos que 
faltaram às provas em 2018.

DA REDAÇÃO - O Ministério da 
Educação (MEC) divulgou a 
relação dos candidatos parti-
cipantes da lista de espera. A 
lista será disponibilizada para 
consulta pelas instituições de 
ensino superior.

Todos os candidatos par-
ticipantes da lista terão de 
comparecer às instituições 
nas quais estão pleiteando 
uma vaga, para apresentar a 
documentação que comprove 
as informações prestadas na 

inscrição. O prazo para que 
isso seja feito é 12 a 13 de 
março.

A lista de espera será usa-
da pelas próprias instituições, 
que irão convocar candidatos 
para o preenchimento das 
bolsas remanescentes.

Os estudantes que não 
garantiram uma bolsa de es-
tudos puderam manifestar 
interesse em participar da 
lista na semana passada, até 
sexta-feira (08).
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0800 771 2242
INSCREVA-SE

vestibular.grupouniversidadebrasil.edu.br

sobre a mensalidade 
da sua faculdade

*Valor mínimo de R$ 300,00. Desconto para cursos presenciais, 
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FOTO: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

DA REDAÇÃO - Um ataque na 
Escola Estadual Raul Brasil, 
em Suzano, na Grande São 
Paulo, na manhã de ontem 
deixou 10 mortos, incluindo 
os dois atiradores, e 11 feri-
dos. Os autores do massacre 
foram Luiz Henrique de Cas-
tro que tinha 25 anos e o me-
nor de idade, G.T.M. 17. 

Entre os mortos há cinco 
alunos, uma coordenadora 
pedagógica, uma funcioná-
ria da escola e um funcioná-
rio de uma locadora de veí-
culos. Uma das vítimas fatais 
chegou ao Hospital das Clíni-
cas Luzia de Pinho Melo, em 
Mogi das Cruzes, já em óbi-
to. Outra faleceu no Hospital 
das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade 
de São Paulo (USP).

Um dos atiradores aca-
bou matando o comparsa e 
depois cometeu suicídio. É 
mais provável que o menor 
de idade, G.T.M., que por-
tava a arma de fogo, tenha 
atirado em Luiz Henrique e 
depois se matado ao ver os 
policiais. Antes de chegar à 

escola, atiradores comete-
ram latrocínio e roubaram 
um veículo Ônix branco. A 
motivação do atentado ainda 
é desconhecida.

A prefeitura de Suzano 
decretou luto oficial de três 
dias consecutivos e suspen-
deu as atividades nas escolas 
municipais quinta e sexta-
-feira (14 e 15) próximas, 
em memória das vítimas do 
tiroteio. 

“O Executivo se solidariza 
com familiares e amigos das 
vítimas e reitera que presta 
todo o apoio e serviços ne-
cessários neste triste mo-
mento a todos os envolvidos 
no episódio”, diz, em nota, a 
prefeitura.

De acordo com o texto, 
a Arena Suzano, no Parque 
Max Feffer, foi liberada para 
a realização do velório coleti-
vo, mas ainda não foi defini-
do o horário.

A Secretaria Municipal 
de Educação informou que 
os profissionais da rede de 
ensino vão se reunir na sex-
ta-feira para definir ações a 

Ex-alunos invadem escola e deixam 8 mortos; 
um deles atirou no comparsa e depois se matou

Incêndio de grandes proporções atinge prédio comercial no Brás
DA REDAÇÃO - Um incêndio de grandes proporções atingiu na noite de ontem um edifício 
comercial na rua Oriente, no bairro do Brás, região tradicional de comércio popular na ca-
pital paulista. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência com 60 homens e 21 viaturas.

Até o fechamento desta edição, os bombeiros não tinham informações sobre vítimas. 
A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) da prefeitura de São Paulo interditou parte 
da rua para facilitar o trabalho de combate às chamas.

Sobreviventes se esconderam na despensa da escola durante tiroteio
A estudante Quelly Mileny, 16 anos, sobreviveu aos atiradores escondendo-se com ou-

tros colegas na despensa do colégio. “A gente estava indo merendar no refeitório, quando 
ouviu os tiros. No segundo tiro, a gente saiu correndo, e o lugar mais perto era a cozinha. 
Da cozinha, as tias nos colocaram no armazenamento de alimentos”, contou.

Quelly Mileny disse que havia pelo menos 30 alunos no local e que ficaram escondidos 
por cerca de 15 minutos. “Tinha gente até embaixo da mesa”, disse à Agência Brasil.

Segundo a estudante, o grupo ligou para a polícia e para os pais, tentando avisar o que 
estava acontecendo na escola. “Ficamos ali esperando até que a porta foi aberta. A gente 
achou que eram os atiradores, mas era a polícia”, relatou.

serem realizadas nas escolas 
com os 26 mil alunos a partir 
de segunda-feira (18). A ideia 
é “conscientizar e combater a 
violência e o assédio moral, 
visando estabelecer uma cul-
tura de paz”.

O trabalho será feito com 
equipes de psicólogos, acres-
centou a Secretaria de Educa-

ção. “Eles irão atuar junto aos 
colegas das vítimas e familia-
res, bem como com estudan-
tes das demais unidades das 
redes estadual e municipal, 
de forma continuada”.

Também não funciona-
rão nos próximos dias em 
Suzano equipamentos da 
Secretaria Municipal de Cul-
tura, como teatros e centros 
culturais.



8 Quinta-feira, 14 de março de 2019
OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

      O Escritório de Assistência Jurídica da 
Universidade Univeritas/UNG recebe inscrições 
para atendimentos gratuitos e voltados para a 
esfera cível (família, sucessões, possessórias, 
despejo, juizado especial, solicitações de 
medicamentos de alto custo, creches e 
usucapiões). O serviço é prestado para pessoas 
com renda de até três salários mínimos, e que 
as ações sejam de competência da Comarca de 
Guarulhos. Para agendar visita no escritório, o 
interessado deverá comparecer na rua Soldado 
José de Andrade, 275, 2ª andar ou por meio dos 
telefones: 3828-2131 e 3828-1831.

      A capacitação do “Desperte seu Olhar 
Inclusivo” terá a participação de aproximadamente 
550 estagiários do projeto “Na diferença se faz e se 
Aprende”, em uma ação conjunta da Subsecretaria 
de Acessibilidade e Inclusão (SAI) e da Secretaria 
de Educação. As formações, que acontecerão até 
o próximo dia 14, no Salão de Artes do Adamastor 
Centro (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo), 
abordarão tópicos para um melhor acolhimento 
e atendimento aos alunos com deficiência da 
rede municipal de ensino. Os estagiários terão a 
oportunidade de vivenciar dinâmicas e atividades 
onde serão explorados o uso de outros sentidos.

ANOTE

De olho nas próximas eleições, 
já se ouve promessas, 
pedidos e juramentos

Para Lamentar
Chegar à Câmara como vereador é 

um sonho acalentado por milhares de 
pessoas e para isso, alguns não medem 
investimentos nem consequências.  
Tudo para cumprir uma tarefa árdua, 
pouco reconhecida pelos próprios elei-
tores e para receber adjetivos como la-
drão, sem vergonha, vagabundo e no 
final do mandato perceber que pouco 
ou quase nada realizou do que havia 
prometido, é frustrante. Outros, aliás, 
morrem sem realizar tal sonho.

Diante de tamanhas dificuldades, de-
pois de conquistar o mandato, o ímpeto 

inicial diminui rápido. As participações 
nas Comissões Técnicas Permanentes, 
por onde passam todos os Projetos de 
Lei a serem votados e carecem de pare-
cer, recebem a contribuição intelectual 
de pouquíssimos parlamentares; seja 
por falta de conhecimento técnico, seja 
por falta de vontade. A burocracia se 
mostra por demais complexa, ininteli-
gível para boa parte dos eleitos. Assim a 
eficácia dos vereadores, há anos, tem fi-
cado aquém do que poderia ser. Findo o 
mandato uns descobrem que terão que 
responder na Justiça por algum voto ou 
decisão tomada quando era vereador. A 
remuneração que parecia imensa antes 
de eleito, passados 4 anos se mostrou 
ilusória e insuficiente para manter o 
mandato e resolver os problemas dele 
oriundos.

Por não entender o imenso poder 
em suas mãos e a importância inclusa 
em cada sessão ordinária, mal come-
çamos o ano Legislativo e já por duas 
vezes não houve sessão ordinária. Em 
outra os trabalhos se estenderam por 
menos de 60 minutos. Na sessão do dia 
7/3 havia mais de 18 parlamentares em 
plenário, número suficiente para a reali-
zação da sessão, a qual foi encerrada por 
decisão unilateral do presidente da Casa 
e sem a contagem eletrônica. Assim, a 
pecha de gazeteiro recai sobre todos os 
edis, inclusive sobre os que não faltam.

Guarulhos têm 34 vereadores, al-
guns muito bons! Uns de primeira 
viagem, outros já com experiência 
construída em outras legislaturas. 
Sem pesquisar no Google, você seria 
capaz de dizer o nome de pelo menos 
metade deles?

De olho nas próximas eleições, já se 
ouve promessas, pedidos e juramentos. 
Boa parte deles é sincero, puros de cora-
ção. Acreditam no rosário de juras que 
eles mesmos criam e espalham pelas 
ruas, vielas e orelhas. Cercado por uma 
bolha de elogios e puxa-saquismo, que o 
impede de ver a realidade, o postulante 
pensa conhecer o funcionamento da Po-
lítica, ledo engano.  Se eleito for, antes 
de iniciar o mandato, logo na escolha do 
presidente da Casa perceberá que está 
vendido e, à sua revelia, seu apoio já foi 
oferecido a pelo menos dois aspirantes 
ao cargo máximo do Legislativo.

Apesar dos problemas, da inex-
periência dos novatos, do desanimo 
dos desiludidos, da ligeireza exagera-
da de outros, a população não pode 
abrir mão do Direito de votar e esco-
lher os mais capacitados para nos re-
presentar. Mas para os que desejam 
ardentemente a cadeira de vereador, 
há um grande perigo. A Câmara 
rouba a alma de quem passa muito 
tempo respirando o ar exalado pelo 
Poder. Ao prová-lo e depois ser rejei-
tado pelos eleitores, passará o resto 
da vida amargurado tentando voltar 
a ter o que pensava ser.

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL 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

Rua Auad Abrahão, 151 - Jd. Paraventi, Guarulhos - SP

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

Aceitamos cartões de crédito e 
parcelamos em até 10x

Indique e Ganhe Descontos

(11) 3428-4077

Higienização de tapetes, 
cortinas, cadeiras, 

estofados, colchões, 
cadeirinhas de bebê, 

almofadas, etc.

Antes

Depois

Higienização 
(Bancos, forros 
de porta e teto)
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Duração 117min Dub. 2D

Horários - 22h20h (somente sábado e domingo)

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

A CAMINHO DE CASAMALIGNO

Horários - 17h45 / 20h30
Dub. 2D 93min

Horários - 14h20 / 16h50
Nac. 2D 96min

CAPITÃ MARVEL

Horários - 13h15 -13h30 - 13h45 (somente sábado 
e domingo) / 14h (exceto terça-feira) / 14h (ci-
nematerna somente terça-feira) / 14h10 / 14h20 
/ 15h / 16h / 16h30 / 16h20 / 16h40 / 17h / 17h15 
/ 17h45 / 18h45 / 19h10 / 19h15 / 19h30 / 19h45 
/ 20h10 / 20h45 / 21h30 / 22h / 22h15 / 22h30 / 
23h (somente sexta-feira e sábado)

Dub. Leg. 2D/3D/4DX/XE 128min

O PARQUE DOS SONHOS

Horários - 13h30 (somente sábado e domingo) 
/ 15h45 / 18h / 20h15

Dub. 2D 90min

GREEN BOOK – O GUIA

Horários - 15h15
Leg. 2D 95min

CINDERELA POP

Horários - 15h15 / 18h15 / 21h15
Nac. 2D 130min

ESTREIA

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
A CINCO PASSOS DE VOCÊ
Dois jovens se apaixonam inesperadamente en-
quanto realizam tratamentos para suas doenças 
graves. Com pouco tempo de vida sobrando, o 
casal vive cada momento do relacionamento 
como se fosse o último, transformando situa-
ções banais em algo especial e único.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

VINGANÇA A SANGUE FRIO 

Duração 118min Dub.Leg.
2D

Horários - 19h / 21h45 / 22h20 (exceto sábado e domingo)

www.fmetropolitana.com.br



ÁRIES: O astro rei tende a diminuir e muito os aspectos 
do seu forte stress, por este motivo será auxiliado. Marte 
trabalhará de forma positiva para sua constelação.

TOURO: Algumas das tuas ações estarão em desencon-
tro com as suas necessidades. Filtre o máximo possível 
das coisas que pretende falar neste dia. 

GÊMEOS: Tende a evidenciar muito mais as contradições 
que vem carregando com você já faz um tempo. Essas 
coisas não serão saudáveis para você neste momento.

CÂNCER: Alguns sentimentos ficarão em uma situação 
bem desfavorável neste momento da sua vida. Lua 
mostrará que você pode ficar mais vulnerável.

LEÃO: Poderá vir a demonstrar que sua mentalidade tem 
capacidade de evoluir e sair um pouco da caixinha. Caso 
venha a ter problemas, esses serão causados por você.

VIRGEM: Agir de forma mais prática fará com que você 
possa a realizar algumas coisas que pareciam não sair do 
lugar na sua vida.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 54

MA
ZEROAÇUCAR

XINTOISTA
IROVAD
BGRAFI

CITARDEIC
ACAROFOBIA

ILUSARI
OHSSEIS
NODOASGL
IMDCTAI

USPOLERV
TENSIONAR
ARUVAPE
SUPLENTES

Documen-
to lavrado

após a 
assembleia

Moléculas 
eliminadas
com anti-
oxidantes

Seguidor 
de religião
politeísta
japonesa
(?) e vir,
direito

básico do
cidadão

Steffi (?),
ex-tenista

alemã

Gás 
essencial à
combustão
(símbolo)

(?)
amarela,
doença
tropical

Referir; 
mencionar

Poda
realizada 

em árvores

Anfíbio
anuro da
Amazônia

(bras.)

Aline
Dias,
atriz

mineira

Órgão da
polícia ci-
vil paulista

(sigla)

Medo
mórbido 

de contrair
sarna

Número de
jogadores
do time
de vôlei

Rio
estreito e
navegável
(Amaz.)

Lograda;
enganada

Daniela
Mercury,
cantora

brasileira

Inclinação
de terreno
para cima

São
removidas
pelo tira-
manchas

Gugu Libe-
rato, apre-
sentador

de TV
Centro

produtivo
da ciência
brasileira

Máximo
Divisor
Comum
(Mat.)

(?) chi
chuan,

arte
marcial

(?) "King"
Cole,

cantor 
de jazz 

Distender
(músculo)

Produz o
som das
cordas
vocais

"Protocol",
em IP

(Inform.)
Macaco, 
em inglês

Integram o
banco de
reservas

(fut.)

Maior país
andino

Brado em
touradas

Vale do (?), região
de Minas Gerais

Berrado; vociferado
(fig.)

Estado do Centro-
Oeste criado em 1977
Desejo de quem vai a

show de humor

A dieta
sem car-
boidratos

Aqueles que têm a
compul-

são de se
expor

3/ape — aru — usp. 4/deic — graf.

LIBRA: Sendo uma pessoa diplomata fará com que essa 
constelação evolua de forma subliminar. A sua força irá 
dirimir muitos problemas neste seu dia marcante.

ESCORPIÃO: Você se demostrará como alguém muito 
determinado para pode crescer e fazer tudo o que deseja. 
Alguns irão querer te fazer algum tipo de mal.

SAGITÁRIO: A sua linha de raciocínio será bem mais re-
finada do que você está acostumada. As coisas que você 
fala serão muito mais evidentes e positivas neste dia.

CAPRICÓRNIO: Algumas modificações estarão bem mais 
condizentes com o que ocorre no campo do romance. 
Marte será aquele que irá transformar a sua vida.

AQUÁRIO: Aja sem muito alarde e demonstrando 
discrição sem balbúrdia neste momento, isso será o 
fundamental com o que você precisa. 

PEIXES: Com muito charme e elegância irá transmitir 
uma energia agradável e atraente para algumas pessoas 
neste momento.
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DA REDAÇÃO - O Shopping 
Bonsucesso promove mais 
uma edição da Feira de Ado-
ção de Animais no próximo 
domingo (17). O objetivo da 
ação é oferecer aos visitantes 
a oportunidade de encontrar 
um novo membro da famí-
lia, além de destacar a ado-
ção consciente de animais. 
Na última edição da feira, 13 

Shopping de Guarulhos promove feira de 
adoção de animais no próximo domingo

HORÓSCOPO

FOTO: MÁRCIO LINO

de 15 pets foram adotados.
Criada em parceria com 

o Departamento de Prote-
ção Animal de Guarulhos, a 
feira apresenta para adoção 
15 animais adultos e filho-
tes, entre cães e gatos. Para 
incentivar uma adoção res-
ponsável, os interessados em 
levar um animal para casa 
precisam seguir critérios bá-

sicos, como ter mais de 18 
anos e apresentar RG, CPF e 
comprovante de residência.

A adoção durante a feira 
é totalmente gratuita e todos 
os pets presentes são previa-
mente vacinados, vermifu-
gados e castrados. O evento 
acontece ao lado da entrada 
principal do shopping, das 
12h às 16h.

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

Aluguel de Máquina

Relax

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

VEÍCULOS

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

Veri�car Condições
Vitoram Corretora de Seguros

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

F. 2409-5992
9500-5000

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
ESPAÇO GANESHA 
Admite moças p/ 
massagem. Ótimo amb. 
de trabalho pgto. diário F.: 
4574-3423/ 99277-1334 
whats.

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

PQ. RIVIERA 
Lançamentos em 
Bomsucesso, p/ Familia 
c/ renda de R$ 1.600, a 
R$ 1.900. F.: 99947-2225. 
Minha Casa/ Minha Vida.
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.

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

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.

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac, Bobcat. Fs.: 
2486-8586/ 97138-8449/ 
94159-7731

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA REDAÇÃO

94745-7749
5583-2905

Bem localizado, próx. a 
diversas opções de serv. e 
comércios, como padaria, 
mercado, açougue, farm., 
shopping, c/ fácil acesso 
às principais vias de 
acesso e rod. por 
transporte público. Conta 
c/ segurança e conforto no 
empreendimento e 
completa infra. no 
entorno. 
Whatsapp (11) 981625700 

Agende sua visita . 
Obs: Ano de construção, 
Valor de IPTU e/ à 
confirmar.

VENDO PRÉDIO COMERCIAL

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

LINDO APTO. AV. 
MARTINS JRº 
2 Dorms. + deps, 
aquecedor, wc, sac, 
elevs. Cond. Baixo  lazer 
completo, 198 Mil  Doc. Ok  
F.: 2382-8300
TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
CASAS  P/RENDA 6X25 
Junto ao Extra  Av. Faria 
Lima R$ 250 Mil  F.:2382-
8300

ARRENDA-SE 
alvará de Taxi em 
Guarulhos. F.: 2441-9535.
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

BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
HIROMI ISSEI 20A. 
Kirey,daigakusai.
denwa:990257977 selfie no 
Whatsapp

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.

MAYARA NASCIMENTO - A avenida 
Circular, na Água Chata, altura 
do número 26, ficou interdi-
tada por dois meses devido a 
uma obra. Segundo moradores 
o asfalto começou a ceder aos 
poucos e o buraco começou a 
aumentar.

O asfalto cedeu e uma equi-
pe alargou mais o buraco para 
ser consertado, porém a obra 
ficou do mesmo jeito por dois 
meses e parte da via permane-
ceu interditada. Os ônibus que 
passam pelo local precisavam 
desviar nas ruas próximas.

“Tínhamos que ir perto do 
Shopping Bonsucesso para 
pegar os ônibus por conta da 
interdição. Dependendo do ho-
rário era muito perigoso”, con-
tou Rosa Nunes, moradora do 
bairro há 35 anos.

Os pedestres passavam por 
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Avenida fica parcialmente interditada 
há dois meses devido a uma cratera 

um pequeno espaço na calça-
da. Na casa em frente ao bu-
raco não mora ninguém, pois 
do contrário os moradores não 
conseguiriam sair da garagem 
com o carro.  

Em nota a Progresso e De-
senvolvimento Guarulhos S/A 
(Proguaru) informou que vem 
trabalhando na avenida desde 
o último final de semana e que 
já fechou o buraco.
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