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Mais de 15 mil pessoas formam fila gigantesca
em busca de emprego em São Paulo Pág. 6

Vereadores novamente abandonam
a sessão do Legislativo guarulhense
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As secretarias foram criadas para atenderem
a população. Elas precisam se integrar para
servir o cidadão”, Guti, prefeito de Guarulhos
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RETRATO DO LEITOR
COLUNA LIVRE

Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha.
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!
FOTO: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

HERMANO HENNING

Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

O que nós chamamos aqui
no Brasil de “contribuinte”, os
americanos chamam de “pagador de imposto”, o taxpayer.
A denominação inglesa, decididamente, é a mais correta.
Pra mim, condiz mais com a
realidade. A palavra “contribuinte” nos leva a uma falsa
conotação de voluntariedade.
Ou seja, você “contribui”. Pagador de imposto me parece
mais real, mais categórico. E é
isso que nós somos.
Pois bem, a Câmara Municipal de Guarulhos mantém
há nove meses, ou seja, nós
pagadores de impostos mantemos há nove meses, uma
emissora de televisão sem
operar. São vinte funcionários
públicos, todos eles jornalistas muito bem pagos que
custam todos os meses uma
bela soma aos pagadores de
impostos da cidade. Cada um
deles chega a custar quinze
mil reais por mês, ou mais,
caso exerça cargo de chefia
cujo salário pode ser acrescido
em nove mil reais.
Funcionários Públicos
Esses funcionários da TV
Câmara foram admitidos em
um concurso público que, expressamente, estabelecia um
horário de trabalho de oito
horas diárias. E, desde a inauguração da emissora há sete
anos, os concursados tem
cumprido a jornada, segundo
os termos do concurso. Recentemente, amparados pelo
Sindicato dos Jornalistas, conseguiram uma redução para
cinco horas diárias. É o que

estabelece lei federal sobre a
jornada de trabalho da profissão. Alguns deles, como já
disse aqui, pretendem receber atrasados pelo que trabalharam a mais durante este
tempo. Seriam considerados
como horas extras.
O novo horário ainda não
foi implantado. Os jornalistas
da Câmara chegam às 9 horas, marcam o ponto, e saem
as 17 horas marcando a saída
novamente no relógio, como
todo bom funcionário público. Com a nova jornada sairão
mais cedo. Ou entrarão mais
tarde. E aqui entre nós, pior do
que trabalhar é ficar ali, durante horas, sem fazer nada...
Luz no túnel
O problema todo é que
a TV Câmara não tem equipamento para operar. Difícil
acreditar, mas é verdade.
Surge agora a notícia de
que, finalmente, a Câmara
de Vereadores de Guarulhos
dará uma solução para o problema. Foi feita a convocação
de um processo licitatório
para o aluguel de câmeras,
tripés, microfones, computadores de edição, cabos e
equipamento de iluminação,
sem o que a televisão não
funciona. A abertura do procedimento será as 10 horas
da manhã do dia 4 de abril no
mesmo local onde são realizadas sessões. Vamos ver se,
desta vez, o processo anda...
Manter uma emissora de
TV é algo caro. É preciso
considerar que quem paga
somos nós.
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SAUDADE - Artista plástico faz mural na Escola Raul Brasil em homenagem a vítimas do massacre em Suzano

ESPALHA
FATOS
SERGIO LESSA

ef@espalhafatos.com.br
www.espalhafatos.com.br

Estreia

promisso com o povo de Guarulhos
é o de levar a verdade a todos os
cantos da cidade. Credibilidade
será a marca do Programa Espalha
Fatos. Tudo aquilo que acontece e
que for de interesse do município
será debatido e todas as versões
reveladas. De maneira inédita, o
experiente jornalista Hermano Henning atuará de uma forma jamais
vista anteriormente nas emissoras
do país, uma vez que apresentará
as principais notícias de Guarulhos
de forma descontraída e opinativa.
Imperdível! Contamos com a sua
audiência.

Você sabia que 1º de abril é o dia
da verdade? Isso mesmo! Sabe por
que? Porque o conceituado jornalista Hermano Henning começará na próxima segunda-feira, ao
meio dia, a apresentar diariamente
o Programa Espalha Fatos ao vivo
pela TV Guarulhos canal 3 da Net e
Agradecimentos
também pelo canal 508 HD da Vivo
Em primeiro lugar agradeceFibra, ambas TV’s à cabo da cidade. A atração contará com a par- mos a Deus por mais essa conquisticipação deste colunista, que está ta. Em seguida somos gratos pela
oportunidade oferecida pelo atual
lisonjeado com o convite.
presidente da TV Guarulhos, Fernando Mauro, que desde o início
Plataforma digital
Além da transmissão do Espalha abraçou a ideia e garantiu o espaço
Fatos pelas TV’s à cabo, o progra- necessário, mesmo sendo pressioma também poderá ser assistido nado por líderes da Imprensa Marpor meio do site da emissora (www. rom, que fizeram de tudo para que
tvguarulhos3.com.br) e pelo portal o Programa Espalha Fatos não se
de notícias www.espalhafatos.com. tornasse realidade. A esses pseubr. Nas redes sociais, o telespecta- do “colegas” de profissão, nossas
dor acompanha tudo ao vivo pela mais sinceras orações, uma vez
live do Facebook nas páginas Espa- que acreditamos na recuperação
lha Fatos, Hermano Henning e Jor- de todas as pessoas egoístas e de
nalista Sergio Lessa. Além disso, pensamento raso. Além disso, um
todo material ficará disponível no agradecimento especial a todos os
YouTube para ser assistido a qual- amigos e familiares que sempre nos
apoiaram em todos os momentos.
quer hora.
Por fim, este colunista agradece ao
craque Hermano Henning e toda
Conteúdo
Hermano Henning e este colu- equipe envolvida pela confiança e
nista garantem que o maior com- determinação. Estamos juntos!
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Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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.

RUA TAPAJÓS, 56

| RESERVASTHEFIRE.COM.BR

| TEL: 11 24471582 | FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h
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CEI que investigou denúncias de
irregularidades no Saae conclui relatório
A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que
investigou irregularidades cometidas no Saae, a partir de
gravação em áudio do ex-superintendente Ibrahin Faouze
El Kadi, concluiu os trabalhos
e encaminhou o relatório aos
vereadores para discussão e
votação em sessão ordinária.
No áudio, El Kadi fala sobre
um suposto desaparecimento
de R$ 4,8 bilhões dos cofres
do Saae entre 2001 e 2016.
Segundo ele, o dinheiro não
repassado por contrato à Sabesp seria mais que suficiente para quitar a dívida com a
autarquia paulista, estimada
em R$ 3 bilhões. O texto conclusivo foi lido pelo relator,
vereador Wesley Casa Forte
(PSB), durante reunião realizada ontem.

FOTO: KARINA YAMADA

DA REDAÇÃO -

As cerca de 1.400 páginas
do relatório final da CEI serão
encaminhadas para a Prefeitura, o Saae e os Ministérios
Públicos estadual e federal. “A
partir daí, poderão fazer as
análises e investigações que
considerarem pertinentes”,
explicou o vereador Moreira
(PTB), presidente da CEI. “Te-

mos uma limitação em nossa
investigação, não pudemos
contar com uma auditoria, o
que levaria muitos anos de
análise, nem podemos julgar,
mas acredito que cumprimos
nossa missão de pelo menos
levantar informações sobre as
denúncias do ex-superintendente”, disse.

Ação integrada de secretarias proporciona 10
motos para a fiscalização de trânsito na cidade
DA REDAÇÃO - Em uma ação integrada das secretarias municipais, a de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) recebeu
ontem 10 motos Honda XRE300, com 10 mil quilômetros
em média, que eram utilizadas
pelos guardas civis municipais
da Secretaria de Segurança Pública. Os veículos irão ajudar
muito o trabalho dos agentes
de trânsito a combater as infrações que acontecem pelas ruas
do município.
“As secretarias foram criadas para atenderem a população. Elas precisam se integrar
para servir o cidadão que só
quer uma coisa: ser bem atendido. Por isso existe a necessidade, cada vez mais, de uma integração maior, de uma conversa
que vise um interesse único. Secretarias existem várias, mas a

Prefeitura é uma só”, disse Guti.
Na mesma oportunidade, a
Coordenadoria de Defesa Civil
recebeu uma viatura S10, cabine dupla. Esse é o primeiro
veículo zero quilômetro que
o órgão recebe, totalmente
custeada pela prefeitura. O
coordenador da pasta, coronel Waldir Pires, destacou a
importância dessa aquisição,
já que a viatura ainda contará
com um tanque de 600 litros
de água para o combate a focos
de incêndio e um guincho, que
suporta 1.800 kg, para diversas
ações. “Em razão da funcionalidade e de nossas necessidades
operacionais, a ideia é que as
próximas viaturas sejam desse
modelo. Já temos previsão de
locação de mais duas viaturas
e esperamos a compra de mais
uma”, disse.
FOTO: MÁRCIO LINO

Vereadores abandonam sessão da Câmara mais uma vez
FOTO: LUCY TAMBORINO

Às 15h30 a
sessão da Câmara de ontem foi
encerrada por falta de quórum.
Mesmo com esse tempo de
trabalho, apenas quatro requerimentos foram deliberados e
nenhum projeto de lei votado
LUCY TAMBORINO -

pelos parlamentares. Situação
parecida aconteceu na terça-feira (19), mas dessa vez a sessão que se encerrou também
por quórum, acabou cerca de
uma hora depois, por volta das
16h30.

No ano passado, os 34 vereadores do Legislativo guarulhense contabilizaram juntos 127
faltas às sessões da Câmara. Os
dados foram obtidos pela Folha
Metropolitana através da Lei de
Acesso à Informação. A ausência dos parlamentares – 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 levantamento feito pela
reportagem nas atas e vídeos
disponibilizados no portal da
Câmara Municipal, do total de
72 sessões ordinárias, 59 chegaram ao fim sem o número mínimo de parlamentares em plenário - para votações o quórum
mínimo é de 18 vereadores.

Cresce o número de óbitos por câncer de colo do útero no município

LUCY TAMBORINO - O número de mulheres que morrerem após diagnóstico de câncer de colo do
útero aumentou 11% em Guarulhos, de 26 óbitos em 2017, no ano passado foram registrados 29.
Ainda só neste ano, já foram registradas seis mortes. Um fator de risco para o surgimento da
doença é a infecção pelo vírus HPV (papilomavirus humano), que provoca uma lesão no
colo do útero. Para esse tipo de vírus existe uma vacina oferecida a faixa etária de nove a 14
anos no Sistema Único de Saúde (SUS), com duas doses, apesar disso a taxa de cobertura
vacinal não ultrapassou 70% no período de 2014 a 2018. Nesse período, a primeira dose
atingiu 67,5% e para segunda dose o percentual foi ainda menor, 51,8%.

EPG Monteiro Lobato deve contar
com quase R$ 1 milhão para reforma
LUCY TAMBORINO - Com 506 alunos, a EPG Monteiro Lobato
deve contar com uma reforma
com investimentos de R$ 839,5
mil por parte da prefeitura.
Segunda a Secretaria de Educação, a reforma será para corrigir problemas de infiltrações
e danos nos telhados causados
por vandalismo. Faz parte também da reforma, renovar a pintura geral da escola por conta

do desgaste e outras medidas.
Após o início das obras o prazo para conclusão é de quatro
meses.
Durante a reforma a escola funcionará normalmente e
os cuidados necessários serão
tomados buscando sempre isolar as áreas de trabalho, realocando as crianças para outros
espaços da unidade para que a
segurança seja garantida.

www.fmetropolitana.com.br
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GRU Airport aciona Justiça contra o
pagamento de R$ 44 milhões de IPTU
FOTO: MAYARA NASCIMENTO

“Assim como aconteceu
com o Porto de Santos, que
já está pagando, por determinação judicial, estamos
trabalhando para que o Aeroporto pague o IPTU à Prefeitura. Temos o maior aeroporto da América do Sul.
Precisamos potencializar a
utilização deste importante
equipamento, fonte de em-

prego e renda, para melhorar a vida da população que
vive no seu entorno. Nada
mais justo que a concessionária pague os impostos ao
município”, afirmou o prefeito Guti.
Segundo a Folha Metropolitana apurou a concessionária considera indevido
o pagamento do imposto

porque a cobrança não estava prevista no contrato
de concessão. Atualmente o terminal é o principal
contribuinte do município
no que diz respeito ao pagamento do Imposto Sobre
Serviços (ISS) que, mensalmente, repassa em torno de
R$ 6 milhões aos cofres públicos de Guarulhos.

Cumbica espera receber R$ 25 milhões da Avianca

DA REDAÇÃO - A concessionária que administra o GRU
Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, em
Cumbica, recorreu na Justiça

contra o pagamento de, aproximadamente, R$ 44 milhões
referente ao Imposto Predial
e Territorial Urbano (IPTU)
do sítio aeroportuário.

Mesmo com o débito junto a prefeitura, a concessionária espera receber cerca de R$ 25
milhões referente a taxas de embarques pagas por passageiros da Avianca Brasil e que,
por lei, deveriam ser repassadas à administração do terminal, mas têm sido retidas pela
companhia aérea, em recuperação judicial desde dezembro.
O pedido de Cumbica foi feito na última sexta-feira (22). No entanto, ainda não foi apreciado
pela 1a. Vara de Falências e Recuperações Judiciais da capital paulista, que cuida da recuperação
judicial da Avianca. Nele a concessionária solicita a devolução das quantias em até 48 horas. Se o
valor de R$ 25 milhões não for possível, a petição pede o desembolso de, no mínimo, R$ 16,6 milhões referente ao valor de taxas de embarque recolhidas antes do início da recuperação judicial.

ESTAMOS AQUI
PARA DAR
TRÂNSITO À
SUA VOZ.
Nossos canais de
atendimento estão
sempre a sua disposição.

CHAT

Das 9h às 18h, de
segunda a sexta-feira.

0800 559 499

Das 8h às 18h, de
segunda a sexta-feira.

Atendimento Exclusivo
Vale-transporte
2461-6343 e 2461-6342
Das 9h às 18h, de
segunda a sexta-feira.

FACEBOOK.COM/GUARUPASS

0800 559 499
WWW.GUARUPASS.COM.BR
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MEC revoga portaria com mudanças
no Sistema de Avaliação Básica
FOTO: ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

TCE encontra ônibus escolar sem cinto, com
pneus carecas e extintor de incêndio vencido
Ônibus sem cintos de segurança para os passageiros, veículos rodando com
pneus carecas, ausência de
equipamentos de segurança,
assentos em mau estado de conservação e estudantes em pé no
corredor durante o trajeto até a
escola. Esses são alguns dos
problemas encontrados pelo
Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo (TCE-SP) durante
fiscalização surpresa realizada
ontem em 269 escolas de 218
municípios do interior e litoral.
Durante, aproximadamente, oito horas, das 7h às 15h, um
efetivo de 280 fiscais do TCE
vistoriou, simultaneamente, as
condições do transporte escolar oferecido aos alunos de 269
escolas que integram a rede pública de ensino municipal no
interior, na região metropolitana e no litoral paulista.
Ainda houve flagrantes de
veículos com vidros quebrados,
assentos danificados, aparelhos de medição de velocidade
avariados, ausência de pintura
com a identificação ‘Escolar’,
transporte com excesso de passageiros, lanternas quebradas e
até mesmo um ônibus que, no
momento da vistoria, transportava uma bacia que continha
carne crua moída.

FOTO: DIVULGAÇÃO/TCE/SP

DA REDAÇÃO -

DA REDAÇÃO - Portaria do Ministério da Educação (MEC)
publicada ontem no Diário Oficial da União torna
sem efeito texto do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) que previa
novas regras para o Sistema
de Avaliação da Educação
Básica (Saeb). A nova decisão
foi assinada pelo ministro da
Educação, Ricardo Vélez.
A portaria anterior, publicada na segunda-feira (25),
definia, entre outras coisas,
que a medição da qualidade

da alfabetização de estudantes de todo o país só seria
feita a partir de 2021. A decisão foi tomada, segundo o
Inep, para dar tempo para as
escolas se adequarem aos novos currículos elaborados a
partir da nova Base Nacional
Comum Curricular.
A alfabetização é uma
das prioridades estipuladas
pelo Governo Federal. O Ministério da Educação deverá
apresentar, ao final dos 100
primeiros dias de governo,
uma proposta de Política Nacional de Alfabetização.

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO
REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE
GUARULHOS - ESTADO DE SÃO PAULO - MANUEL SANCHES DE
ALMEIDA - Oficial- CNPJ Nº 51.260.743/0001-31 - RETIFICAÇÃO DE
REGISTRO IMOBILIÁRIO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS CONFINANTES
CONCEIÇÃO APARECIDA FRANCISCO e ALVINO FERNANDES MORAES, expedido no
procedimento administrativo de Retificação de Registro Imobiliário (art.213 da lei 6.015/73)
requerido por MINORU KAWANA e sua mulher ELENA MASAE SHIGENAGA KAWANA.
MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Oficial Delegado do 1º Registro de Imóveis da Comarca de
Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, especialmente CONCEIÇÃO
APARECIDA FRANCISCO e ALVINO FERNANDES MORAES que, por requerimento prenotado
sob n.317.822 em 09/03/2018, neste Serviço de Registro de Imóveis (localizado na Rua Dona
Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, Guarulhos) MINORU KAWANA e sua mulher
ELENA MASAE SHIGENAGA KAWANA requereram, com fundamento nos incisos I e II do
art.213 da Lei Federal n.6.015/73 (redação dada pela Lei n.10.931 de 02/08/2004), a RETIFICAÇÃO DO REGISTRO do imóvel situado na Estrada Água Chata, Fazenda Itahym, nesta cidade,
objeto da MATRÍCULA N.772, desta Serventia, suprimindo-lhe, inclusive, deficiências quanto à
especialização objetiva, ou seja, para apurar a área do imóvel, inserir medidas lineares e atualizar
os confrontantes, conforme planta e memorial descritivo que integram o procedimento prenotado
sob n.317.822. Como o imóvel retificando confronta com aqueles que são objetos das matrículas
ns.32.611 (de propriedade de CONCEIÇÃO APARECIDA FRANCISCO) e 34.441 (de propriedade
de ALVINO FERNANDES MORAES), o § 2º do art.213, da Lei n.6.015/73, exige sua prévia
notificação. As diligências efetuadas pelos Oficiais de Títulos e Documentos desta Comarca, e 5º
e 8º Oficiais de Títulos e Documentos de São Paulo, objetivando as notificações pessoais,
restaram infrutíferas, por não terem sido encontrados em nenhum dos endereços, razão pela qual,
por este edital, ficam os mesmos (CONCEIÇÃO APARECIDA FRANCISCO e ALVINO FERNANDES MORAES), notificados do teor da mencionada pretensão retificatória e que, caso queiram,
poderão impugná-la (fundamentadamente), desde que o façam dentro do PRAZO DE QUINZE
(15) DIAS contados da primeira publicação, sendo que a impugnação deverá ser apresentada
(por escrito) diretamente no escritório registral localizado no município e comarca de Guarulhos,
na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, no horário compreendido entre às
9:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. A ausência de impugnação implicará na anuência
tácita à pretensão retificatória. Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém
possa alegar nulidade, o qual será afixado no lugar de costume (no interior do escritório registral)
e publicado, por duas vezes, em jornal de grande circulação. Guarulhos, 25 de fevereiro de 2019.
MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado

Dados
Levantamento preliminar mostrou que quase metade dos
estudantes (48,13%) estavam circulando sem cinto de segurança
e 16,16% dos veículos inspecionados não possuíam os equipamentos em boas condições de uso e em número igual à lotação.
Em 13,76% dos ônibus, peruas e vans ainda foram encontrados pneus carecas e 22,45% deles não apresentavam boas condições gerais de utilização. Além disso, 19,90% da frota inspecionada não estava equipada com extintor de incêndio com carga de
pó químico seco ou de gás carbônico, com capacidade de acordo
com o veículo, fixado na parte dianteira do compartimento destinado a passageiros e dentro do prazo de validade.

Cerca de 15 mil pessoas buscam um emprego no Vale do Anhangabaú
FOTO: ROMERITO PONTES/ESTADÃO

DA REDAÇÃO - Sob sol forte, milhares de pessoas formam uma
fila que se estende da sede do
Sindicato dos Comerciários, no

centro de São Paulo, e contorna pelo Vale do Anhangabaú
ontem. Os candidatos tentam
uma das seis mil vagas que

serão ofertadas no Mutirão de
Emprego, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, em parceria com o sindicato.
Um balanço da central sindical União Geral dos Trabalhadores (UGT), no começo da
manhã, estimava que 15 mil
pessoas esperavam na fila em
busca de uma senha para uma
oportunidade de emprego. As
senhas serão distribuídas nesta terça e são obrigatórias para
que o candidato busque uma
vaga nos quatro dias do evento, que vai até a próxima sexta-feira (29).
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BC só acha mil reais na Alckmin vira comentarista
conta da filha de Temer do programa de Ronnie Von
DA REDAÇÃO - O Banco Central
(BC) encontrou R$ 1.217,15
na conta de Maristela Temer,
filha do ex-presidente Michel
FOTO: GABRIELA BILÓ/ESTADÃO

Temer. O emedebista teve R$
8,2 milhões confiscados por
ordem do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do
Rio, que deflagrou a Operação Descontaminação, desdobramento da Lava Jato. O
magistrado havia ordenado
o sequestro de R$ 3,208 milhões de Maristela e R$ 62
milhões do ex-presidente.
Temer é suspeito de liderar um esquema de corrupção há mais de 40 anos e de
receber R$ 1 milhão em propinas das obras da usina de
Angra 3. A Operação Lava
Jato suspeita que parte do dinheiro foi lavado em reforma
da residência de Maristela. A
defesa de Temer nega que
ele ou a filha tenham cometido qualquer irregularidade
e classificou a prisão do ex-presidente como “uma barbaridade”.

DA REDAÇÃO - O ex-governador
Geraldo Alckmin foi anunciado como novo colaborador
do programa Todo Seu, da
TV Gazeta, apresentado por
Ronnie Von. Segundo a assessoria da emissora, ele começará na função a partir da
próxima segunda-feira (01º).
FOTO: FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Geraldo Alckmin participará comentando sobre
saúde, dando dicas sobre alimentação natural e práticas
saudáveis, mais como “doutor Alckmin” do que como
um político. Suas participações devem ocorrer quinzenalmente.

7

Petrobras anuncia mudança
no reajuste do diesel
DA REDAÇÃO - A Petrobras
anunciou ontem mudança na periodicidade para
reajustes do óleo diesel. A
partir de agora, o preço do
combustível não poderá ser
reajustado em períodos inferiores a 15 dias.
Até então, o valor do litro
do diesel poderia variar até
diariamente. Segundo a estatal, os preços do diesel nas refinarias da companhia correspondem a cerca de 54% dos
preços ao consumidor final.
A estatal anunciou ainda a criação do “Cartão Caminhoneiro”, que permitirá
a compra do combustível a
preço fixo nos postos com a
bandeira BR. O cartão deve
entrar no mercado em 90
dias. Segundo a empresa, o
cartão “servirá como uma
opção de proteção da volatilidade de preços, garantindo
assim a estabilidade durante
a realização de viagens”.
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PONTO
DE VISTA
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.

Adivinha quem está chegando
em Osasco para somar forças ?
Tudo o que é preciso para alavancar seu negócio!
• Salas exclusivas ou compartilhadas
• Espaço de convivência com copa e café gratuito
• Salas de reunião e atendimento, ideal para
terapeutas e profissionais liberais
• Recepção com gerenciamento de correspondências
e recados
• Bicicletário
• Espaço Gourmet e área verde
• Localização privilegiada
• Ambientes climatizados
•Aluguel, mobiliário, água, Luz, IPTU, Internet banda
larga com wi-fi para Coworkers e visitantes.

e descubra as vantagens de um dos mais
inovadores conceitos em Coworking.
Sumforces I
R. Ari Barroso, 166
Jd. Pinhal, Guarulhos.

Sumforces III
R. Túlio Brancaleone, 114
Centro, Guarulhos.

Sumforces II
R. Cavadas, 43
Vila Endres, Guarulhos.

Sumforces IV
R. João Teixeira Machado, 211
Vila Campesina, Osasco.

O que é segmentação
de mercado e para
que serve?
Olá Amiguinhos cada vez
mais conectados! Continuando
nossa jornada através do conhecimento sobre o seu próprio
negócio, vamos entender agora
como posicionar o seu produto
ou serviço no mercado. Como
já aprendemos desde pequenos,
ninguém consegue agradar a todos, não é mesmo? Por isso, em

Na atualidade, o termo Segmentação está
em alta em função do infinito uso que as
redes sociais fazem deste recurso
marketing, temos o que chamamos Segmentação de Mercado,
que como o próprio nome já diz,
nos ajuda a mapear o mercado
por segmentos, e com base nisso, decidir com qual (ou quais)
deles queremos atuar ou mesmo
quais destes segmentos desejam
consumir meu produto ou serviço.
Na atualidade, o termo Segmentação está em alta em função do infinito uso que as redes
sociais fazem deste recurso, graças à tecnologia dos algoritmos
(que já falamos aqui). Mas o que
quero abordar aqui com você, é
algo muito mais simples e orgânico pois se trata de segmentar o

seu perfil de cliente.
Dentre os inúmeros meios de
segmentar o seu público, podemos destacar alguns dos que são
mais relevantes como por exemplo, por REGIÃO, uma vez que
muitos negócios não conseguem
atender à grandes distâncias. Podemos segmentar também por
GÊNERO, pois uma loja de moda
feminina, dificilmente terá em
sua vitrine, roupas masculinas.
Daí, podemos seguir por uma infinidade de segmentações como
por COMPORTAMENTO, por
IDADE, por RENDA, e por aí vai.
O mais importante é você, sempre que pensar em seu produto,
imaginar o perfil de quem o consome, e literalmente, colocar-se
no lugar dele ou dela.
Faça a si mesmo, as seguintes perguntas: “Como eu gostaria que este produto chegasse
até a mim? Entrega grátis? Ir
retirar na loja? Ou ainda, “Até
quanto estaria disposto a pagar
por este produto?”, ou mesmo
se “Esta região precisa deste
produto?”. Com estas pequenas
perguntas, amiguinho, começamos a fazer de forma simples e
efetiva, a Segmentação de nosso
público-alvo. Com isso pessoal,
desmistificamos mais um termo
complicado do Marketing, mostrando que estratégia em Marketing não é só para empresas
grandes não. Qualquer um que
deseje entender e organizar seu
negócio, é um estrategista em
potencial, bastando apenas, conhecer as ferramentas.
E por hoje á só Amiguinhos!
Se quiser continuar esta conversa comigo é só me mandar uma
mensagem no andre@redpillmkt.com.br que terei o maior
prazer em continuar este debate.
Grande abraço!

ANOTE
A Prefeitura realizará neste sábado
(30), o mutirão do CadÚnico – Cadastro
Único para Programas Sociais e do Bolsa
Família no CEU Ponte Alta, das 9 às 14
horas. As senhas de atendimento já foram
previamente retiradas pelas famílias da
região no último dia 14. O objetivo da
ação da Secretaria de Desenvolvimento e
Assistência Social é cadastrar e atualizar
os dados dos beneficiários de programas
como Tarifa Social de Energia Elétrica, BPC/
LOAS (Benefício da Prestação Continuada/Lei
Orgânica da Assistência Social), Carteira do
Idoso e Bolsa Família.

Nesta quarta-feira (27), a partir das 9h, a
Prefeitura de Guarulhos disponibiliza agendamento
online (dpan.guarulhos.sp.gov.br) para 125
castrações gratuitas de cães e gatos. A campanha
é exclusiva para protetores e ONGs. Para efetivar
o procedimento, é necessário ter cadastro no
DPAN e estar com a documentação atualizada.
As cirurgias serão feitas nesta quinta-feira (28),
no Departamento de Proteção Animal (DPAN),
Bonsucesso. Na data agendada, o animal deve ser
entregue no centro cirúrgico pontualmente às 8h e
retirado às 14:30h. Os tutores devem acompanhar
o envio de informações via email e seguir as
recomendações do pré e pós-operatório.
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Gabriel Jesus desencanta e Brasil
vence República Checa de virada
vantes do time.
Roberto Firmino marcou o
primeiro da seleção contra os
checos e Gabriel Jesus, que entrou durante a partida, fez os
outros dois. Mas bom futebol
mesmo nestas duas partidas,
a equipe só jogou no segundo tempo do amistoso com
os checos, quando foi ofensiva, teve boa movimentação e
variação de jogadas. De toda
forma, Tite pôde fazer observações que serão importantes

para formar o grupo que disputará no meio do ano a Copa
América.
Tite convocará os 23 jogadores que defenderão o Brasil na Copa América no dia
17 de maio. Os jogadores se
apresentam no dia 20 para
um período de treinos, inicialmente na Granja Comary, em
Teresópolis. A seleção estreia
na competição no dia 14 de
junho, às 21h30, contra a Bolívia, no Morumbi.

FOTO: LUCAS FIGUEIREDO/CBF

www.coquetel.com.br
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Professor Produto usado para Forma enevitar o ressecagenheiros
que coordena a e- mento Descrições para a
Embraer
laboração capilar
da tese de
doutorado
Partícula
subatômica

Subdivisão do
poema

Poderoso
explosivo

Tema básico de negociações salariais
Recurso para correção da
miopia ou do astigmatismo

Reflexão
acústica
Tricampeão (red.)
(?) Motta,
cantor
brasileiro
de soul

Gramínea
parasita
de trigais
Aposentos
dos frades
Cartunista
brasileiro

Difuso
Reação em
queimaduras (pl.)

Formação
analisada
pelo Patologista (pl.)
Falecimentos
Tem como
finalidade

Ponto, em
inglês

Pronome
demonstrativo
feminino
Parte
interna
Falador
compulsivo

Vulcão que
arrasou a
cidade
romana de
Pompeia
em 79 d.C.

Sétima
letra do
alfabeto
grego
Ofensor
da Igreja
(?) Raia,
atriz

"(?) dos
Apóstolos", livro
bíblico
Tipo de
chocalho

Errar, em
inglês
Ceder
Doença
que afeta
as aves

A droga da
"geração
lisérgica"
(anos 60)
O solvente
universal
Gato, em
inglês

A cor
natural
da lã
Moeda
dos Flintstones
(TV)

Período equivalente
a 1 bilhão
de anos

O verbo de
ligação
mais usual
(Gram.)
Meta
básica do
investidor

Fernão Dias (?), bandeirante cognominado Caça- Lícitos;
dor de Es- legais
meraldas
(Hist. BR)

Poeta
italiano de
"A Divina
Comédia"

Epístola

68

Solução

GÊMEOS: Você precisará ajustar melhor as suas atitudes
para que possa se encaminhar para um caminho mais
motivador.

SAGITÁRIO: Determinadas formas de pensar irão trazer
para você uma crença de que tudo está bem, porém em
momentos diferentes da sua vida.

CÂNCER: Ficará preso aos sentimentos familiares em
determinados momentos, isso pode lhe prejudicar ferozmente durante o curso deste dia.

CAPRICÓRNIO: Realizar alguns trabalhos será algo muito
complicado para a sua vida, precisará priorizar as boas
coisas da vida.

LEÃO: Haverá uma grande e exagerada insistência.
Utilize o ambiente que você está para favorecer essa sua
renovação.

AQUÁRIO: Você terá alguns momentos de alteração no
andamento do seu dia de forma diferenciada. Conseguirá
algumas informações extremamente importantes.

VIRGEM: Receberá do pequenino Mercúrio uma ajuda
muito importante neste momento para que você ganhe
um fortalecimento das suas capacidades cognitivas.

PEIXES: Muitas coisas tendem a mexer de forma intransigente em uma tentativa sua de desenvolvimento para o
seu universo como um todo.

(
&

ESCORPIÃO: Todas as coisas mais obscuras acontecem
na sua vida farão o seu dia se tornar algo mais dúbio.
Busque uma aproximação com um virginiano.

9

TOURO: As coisas mais dúbias tendem a lhe impulsionar
fortemente para frente neste dia inacreditável. Suas
atividades não podem ser muito agressivas.

%

LIBRA: Não estará tão equilibrado neste dia, o que precisará ser revisto algumas das suas atitudes no decorrer
do tempo.

3

ÁRIES: Se deparará com um forte abalo durante o seu
dia que irá mudar o rumo da sua vida, porém irá atrair
algumas pessoas.

3
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3/cat — dot — err — ota. 5/gosma — lasca.

BANCO

(?) Jorge,
sambista
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DA REDAÇÃO - A seleção brasileira terminou com vitória o giro
amistoso que realizou na Europa. Nesta terça-feira, em Praga,
ganhou de virada da República
Checa por 3 a 1, num jogo em
que teve um péssimo primeiro
tempo, mas que fez uma boa
exibição da etapa final. Um fator positivo para a equipe, que
no último sábado sofreu até
para concluir contra o gol do
Panamá no empate por 1 a 1,
foram os gols dos dois centroa-

PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS
PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS

2 5
/ (
( /
2 7$
' 2
( 6
&
$ 7
0 $
( *
/ $
, 5
$ (
/
& $

10 ESPORTES
Quarta-feira, 27 de março de 2019

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.
*Na compra do óculos completo
QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI

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

TURISMO

www.fmetropolitana.com.br
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CPTM amplia viagens do Expresso Turístico Paranapiacaba

FOTO: DIVULGAÇÃO

Principal destino do Expresso Turístico da
CPTM, a Vila de Paranapiacaba terá o número de viagens
ampliadas aos fins de semana, a partir deste mês. Além
dos passeios aos domingos, a
CPTM também disponibilizará viagens extras no sábado
dia 13 de abril.
Nos meses de junho e julho,
quando acontece o Festival de
Inverno de Paranapiacaba, as
viagens também aumentarão.
No total serão 6 viagens a mais:
três em junho e 3 em julho.
Só em 2018, 8.673 pessoas
embarcaram rumo à cidade
aos domingos. Já a cidade de
Jundiaí recebeu praticamente
a metade: 4.044 turistas aos
sábados, enquanto que Mogi,
com uma viagem mensal, computou 458 viajantes.
Em abril, o serviço Expresso Turístico completará
10 anos de operação. Neste
período, 142.712 turistas já
viveram a experiência de emDA REDAÇÃO -

barcar em uma locomotiva a
diesel, modelo Alco RS-3 de
1952, que conduz dois carros
de passageiros, de aço inoxidável, fabricados no Brasil pela
Budd – Mafersa nos anos 60 e
que foram cedidos pela ABPF
(Associação Brasileira de Preservação Ferroviária).
Criado em 2009 pela CPTM
e pela STM (Secretaria dos
Transportes Metropolitanos), o
serviço já contabilizou 955 viagens aos finais de semana, proporcionando o resgate da memória regional de cada destino
e da história ferroviária durante os trajetos, que têm duração
aproximada de 1h30.
O preço unitário da passagem para qualquer um dos
três roteiros é de R$ 50(ida e
volta), exceto para o embarque
na Estação Prefeito Celso Daniel-Santo André, com destino
a Paranapiacaba, que sai por
R$ 44. No entanto, os descontos podem chegar até 25% na
compra de quatro passagens.

O valor para transporte de bicicletas é de R$ 7,00, lembrando que o serviço é exclusivo do
roteiro para Mogi.
O bilhete é vendido das 9h
às 18h, todos os dias, nas bilheterias das estações da Luz
e Prefeito Celso Daniel-Santo
André. Cabe ressaltar que o
bilhete da CPTM contempla
somente a viagem de trem até
um dos destinos escolhidos.

Roteiros complementares, podem ser consultados nos sites
dos municípios visitados.
O embarque para qualquer
um dos três roteiros ocorre às
8h30 da plataforma 4 da Estação da Luz e o retorno das
cidades visitadas, às 16h30.
No caso de Paranapiacaba,
o trem faz uma pausa para
embarque na Estação Prefeito
Celso Daniel-Santo André.

São 174 poltronas para
acomodar confortavelmente
os turistas, além de espaço reservado para cadeira de rodas
(com cinto de segurança e ancoragem da cadeira). Os interessados podem obter mais informações e conferir a abertura
de novas datas para viagens no
site: http://cptm.sp.gov.br/sua-viagem/ExpressoTuristico/Pages/Vagas-e-Calendario.aspx.

CLASSIFICADOS
EMPREGO
Contrata-se

PINTOR DE
PAREDE

com experiência e
Habilidades em
manutenção Predial.
Benefícios: Vt, Cesta
Básica e Refeição no
local. Gotaquímica Rua
Pascoal Zimbardi, 307
Cumbica - Guarulhos SP (km 219 Dutra
sentido SP. )
FUNILEIRO
p/trabalhar em caminhões,
remunerações a combinar,
Av. Salgado filho nº 2615
tel 4803-1588
FARMACÊUTICO (A)
Para desenvolver produtos.
CV rh@listasinternet.
com.br
MOÇA MAIOR
Precisa p/ trabalhar em
Privê como garota. Fone.
(11) 96655-6443
MECÂNICO
c/ exp. , p/ trabalhar em
Guarulhos . F.: 2412-1481
c/ Márcio.

MOTORISTA CARRETEIRA
Transportadora em
Guarulhos admite,
Motorista Cat. E,
experiência comprovada
em carteira. Comparecer
munidos de documentos
(Carteira Profissional e
Currículo) de 26/03/2019 a
29/03/2019 das 9h as 12h.
Rua: Manuel Fernandes
Garrote, 588, Jardim Novo
Portugal/Guarulhos.
DOMÉSTICA
C/Referência, que more
próx. Vila Galvão F.:
2212-1132 2ª à 6ª horário
comercial

IMÓVEIS
Sítos e Chácaras
VDO CHÁCARA
Morro Grande, 1.000Mts²,
ótima topografia, próx. ao
asfalto Est. Nazaré Pta. F.:
94705-4041

Vende-se
TERRENO 450MTS²
c/ 2 comodos, c/ imposto.
Cabuçu 30 Mil, entrada 16
Mil. F.: 2404-2620

DOCUMENTO P/USO
CAPEÃO
Av. Salgado Filho. F.: (11)
94805-3497.
FLÁVIA FERNADA
2 dorms. + dep., 1 vg.,
portaria.110 Mil á Vista. F.:
94249-5706 whats.
TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há
apenas 2 km da praça
8 de dezembro. peq.
entr. e mensais de R$
720,00 Últimas unid.
não percam. F:49694226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
APTO S. BERNARDO DO
CAMPO
74m² Vendo ou troco/apto.
Guarulhos.2 dorm. sendo
1 suite, wc., social, copa/
coz. lavanderia aquec.
gás, 1 vaga, Bairro Sta.
Terezinha F.:2461.3205/
98111.7603
APTO CECAP
REFORMADO
3 dorms., 240 Mil aceita
financ. ou troco por Casa.
F.: 98919-5686
AGUAS DE LINDÓIA
Apto. 3 dorms., 3 wcs.,
mobiliado, reformado,
ideal p/ 6 pessoas (11) F:
2440-9505

Aluga-se
JD PARAISO
Casa 03 Cômodos e gar.
R$ 750,00. F:97272-7232
whats
APTO. PARAVENTI
2 dorms. + dep., 1 vg.,
portaria. R$ 1.100, Inculso
cond.+ Iptu. F.: 94249-5706
whats.
APTO. GOPOUVA
2 dorms. sacada+ dep.,
1vg. port.24hrs. R$
1.350,00 Inculso cond.+
Iptu. F.: 94249-5706 whats.
APTO. VILA RIO
2 dorms. c/sacada + dep.,
1 vg., portaria. lazer R$
1.250,Inculso cond.+ Iptu.
F. 94249-5706 whats.
JD. BELA VISTA $ 620
Atrás da Pça. Juscelino
K de Oliveira, 1
dorm.,sl,coz.,wc.,lav., s/
gar casal s/ filhos s/animal.
98443-5925

VEÍCULOS

NEGÓCIOS

Auto

Oportunidade

SPIN LT 2014/2014
Mecânica, 5 lugares.
Branca , Valor 29.700 F.:
(11) 95035-6200 Josmar
CORSA SEDAN CLASSIC LS
2011, cinza, KM baixa, vte,
sensor de ré ,sem detalhes
F.: 2461-3205/98111-7603.

VENDO
ESTACIONAMENTO
Ao lado do Inter. Shopping
e Poupatempo , L.L 13 Mil
Seco, valor 350 Mil (11)
96812-0971
VDO CLÍNICA ODONTO
Gru/ Jd São João, SÓ
entra e trab 2 cadeiras valor
29 mil F.: 99146-8292.

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

ATÉ 12X CARTÃO OU
18X NO CHEQUE

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

CURSOS

v

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.
ACESSE O SITE

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

www.elasmassagens.com.br

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

FALE COM NOSSA REDAÇÃO

11 4210-1371

Relax

BELLA 18A. INICIANTE
Rua Cuevas , Nº 18. F.:
2087-2091.
HIROMI ISSEI 20A.
Kirey,daigakusai.
denwa:990257977 selfie no
Whatsapp
KAKAU MASSAGEM
Morena fogosa. Local
discreto. Atendo só. F:
96414-1996 (Whats)
CARLA LOIRA
Massagem sensual...local
discreto.fone 95415-6162.
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