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‘Supernatural’ chegará 
ao fim após 

próxima temporada

Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo
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Disque-Denúncia

EuroDólar

Guarulhos retoma seu crescimento dia após dia, 
o que só é possível graças ao empenho e esforço 
de todos”, Guti, prefeito de Guarulhos
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+2,27%
R$ 3,95

+2,81%
R$ 4,49

Bovespa

-3,57%
91.903

‘Dumbo’ 
estreia hoje nos 
cinemas do país
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TCE suspende licitação
da Zona Azul da cidade
Motivo foram questionamentos apresentados por empresas participantes do certame que teria envelopes com as 
propostas abertos hoje; Guarulhos está sem o serviço de estacionamento rotativo desde março do ano passado
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Obra parada da nova sede da Câmara é 
alvo de relatório do Tribunal de Contas

Pág. 4

Município recebe maior projeto para 
produção de abrasivos do mundo

Coação de flanelinhas a 
motoristas pode gerar multa 
de R$ 1,5 mil em Guarulhos
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Hoje é quinta-feira, dia de 
sessão na Câmara de Verea-
dores de Guarulhos. Não que 
sejam esperadas grandes e 
animadas discussões. O nor-
mal é que, pouco depois da 
chamada não haja quórum. 
Isso já vem acontecendo há 
algum tempo. Nossos repre-
sentantes no Legislativo só 
têm dois compromissos por 
semana, as terças e quintas, 
mesmo assim sempre vão 
pra casa mais cedo.

Só que, hoje, se eles qui-
sessem, teriam um assunto 
sério pra colocar em dis-
cussão. O Ministério Público 
entrará com uma ação para 
forçar os vereadores a dimi-
nuir o número de assessores 
que cada um deles tem direi-
to. São quinze. Imaginem se 
todos eles comparecessem 
também nas sessões junto 
com seus respectivos chefes! 
Não haveria lugar no plenário 
pra tanta gente... 

Essa questão chamou a 
atenção do Ministério Públi-
co que propôs um Termo de 
Ajuste de Conduta, conheci-
do pela sigla TAC, no sentido 
de que, em respeito à socie-
dade guarulhense, essa quo-
ta de assessores seja diminu-
ída pela metade. A proposta 
foi endereçada ao presidente 
da Câmara, oficializada pelo 
Ministério Público do Estado 
de São Paulo, no dia 20 de 
dezembro do ano passado. 
Na época, o cargo era exer-
cido pelo vereador Eduardo 
Soltur. Era uma consulta para 
os vereadores com o objetivo 
de sentir ou não interesse na 

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

proposta. O promotor deu 
um prazo de trinta dias para 
a Câmara se manifestar.

Sem discussão
Adivinhem o que aconte-

ceu?
O presidente Soltur apre-

sentou um projeto estabele-
cendo a redução do número 
de assessores pela metade. O 
projeto de lei foi rejeitado pela 
Casa antes mesmo de seguir 
para as comissões. Não foi 
nem discutido. O vereador 
Professor Jesus, o novo presi-
dente, por sua vez, nem quis 
saber. Ignorou a proposta do 
Ministério Público. Pergunta-
do sobre o assunto num pro-
grama da TV local, disse que 
não havia interesse na dimi-
nuição do número de asses-
sores. Pelo contrário, alegou 
que Guarulhos é uma cidade 
grande e um município como 
o nosso requer na verdade 
um aumento no número de 
pessoas trabalhando, não o 
contrário. 

Como o prazo dado Mi-
nistério Público já se esgotou, 
espera-se que, agora, venha 
mais um processo colocando 
o presidente da Casa na pa-
rede. O Ministério acena para 
sete assessores no lugar dos 
atuais quinze. 

Pra não se desgastar pe-
rante seus pares, o professor 
Jesus só aguarda essa ma-
nifestação do órgão público 
pra tomar alguma providên-
cia. Aí então, poderá dizer 
para seus colegas “não sou 
eu, é o Ministério Público que 
quer”.

R.S.V.P.
Os vereadores João Dárcio 

(PODE) e Paulo Roberto (PP) dis-
seram que não foram na festa da 
prefeiturável porque não foram 
convidados…

Só falta!
Cada vez mais evidente a fun-

ção do secretário Peterson Ruan 
(Governo): apagar incêndios no 
meio político. Espero que ele não 
passe a se vestir de bombeiro 
como o vereador Rafa Zampronio 
(PSB)...

Se posicionando
O advogado Wilson Paiva 

(NOVO) está firmando sua ima-
gem à Direita no espectro polí-
tico. Até em publicações do es-
querdista nacional Guilherme 
Boulous ele tenta mitar críticas 
ácidas…

Feito para você
O prefeito Guti (PSB) conse-

guiu engajar a Fundação Brades-
co a patrocinar atividades educa-
cionais gratuitas em Guarulhos...

Imperdível
O vereador Eduardo Carneiro 

(PSB) resolveu convidar em vez 
de convocar o presidente do CMS, 
Rogério Oliveira. Ele aceitou. A 
participação (ou depoimento?) 
será hoje, às 13h, no plenário da 
Câmara…

Briga boa
O retorno do vereador Eduardo 

Soltur do PSB para o PSD poderá 
se complicar. O ex-deputado fe-
deral Fausto Miguel Martello está 
prestes a conseguir novamente o 
controle do PSD...

E não?
Se eu fosse prefeito e visse 

vereadores fazendo limpeza em 
praças importantes, demitiria al-
guém da zeladoria da Prefeitura…

REMINISCÊNCIAS

PEDRO NOTARO 
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900
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2466-3556
2466-6090

Rua Caiçara, 243 - Jd. São João - Guarulhos/SP

Horário de funcionamento De Terça a Quinta e Domingo 
das 12:00 às 22:00h Sexta e Sábado das 12:00 às 23:00h

#PRATOS DA CASA Peixe do Mineirinho
Curta nossa página

Disk Peixe

COMEMORE SEU 

ANIVERSÁRIO AQUI E 

GANHE O BOLO !

MÍNIMO DE 10 PESSOAS

DE TERÇA À QUINTA

FAÇA JÁ SUA

RESERVA!
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Guarulhos recebe maior projeto para 
produção de abrasivos do mundo

Relatório do TCE aponta nova sede 
da Câmara com obras paradas

FOTO: MÁRCIO LINO

FOTO: RÔMULO MAGALHÃES

DA REDAÇÃO - Guarulhos recebe 
o maior projeto para produção 
de abrasivos do mundo, por 
meio da empresa Saint-Gobain, 
instalada no município há 80 
anos. O prefeito Guti acompa-
nhou ontem a inauguração do 
Maker 2.2, primeiro projeto da 
companhia a utilizar a tecnolo-
gia 3D.

Na oportunidade, o prefei-
to salientou os benefícios que 
as instituições podem receber 
com o fomento das aplicações 
no município e destacou a 
relação de Guarulhos com o 
Governo Francês. “Agradeço e 
parabenizo a todos pelo proje-
to. É uma honra testemunhar 
um investimento de tamanha 
importância em nossa cidade, 
pois sabemos o quanto isso 
impacta positivamente na 
economia local. Sabemos que 

LUCY TAMBORINO - O Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo 
(TCE-SP) divulgou ontem um 
relatório com todas as obras pa-
radas no estado. Dentre elas, o 
destaque está para a nova sede 
da Câmara Municipal de Gua-
rulhos, que deve funcionar no 
imóvel onde abrigou a antiga 
fábrica de Tapetes Lourdes, na 
Vila Augusta.

Segundo o Legislativo, as 
intervenções foram paralisadas 
em novembro de 2018 em vir-
tude da Procuradoria Geral da 
Câmara apontar erros junto ao 
projeto básico apresentado pela 
JA Silva (empresa vencedora do 
processo licitatório), assim hou-
ve a necessidade de rescindir o 
contrato com a Proguaru – em-
presa que executaria a obra.

O contrato tinha valor total 
de R$ 6,7 milhões, sendo R$ 
496,4 mil pagos até o momen-
to. De acordo com o TCE, ape-
nas 7,33% da obra foi realizada, 
conforme medição realizada 
no dia 12 de novembro do ano 
passado.

O prédio foi adquirido em 

2011 pelo ex-presidente da Casa 
de Leis, Eduardo Soltur (PSB), 
por pouco mais de R$ 14 mi-
lhões. Ainda assim, a Câmara 
permanece pagando aluguel 
dos imóveis onde atualmente 
funcionam as instalações do 
Legislativo. Na edição desta 
terça-feira (26), o atual presi-
dente da Câmara, Professor 
Jesus, prorrogou o contrato de 
aluguel do imóvel situado à rua 
João Gonçalves, no Centro.

Atualmente, o custeio com 
aluguéis é de exatos R$ 234,4 
mil para o prédio que acomoda 
toda área administrativa e ga-
binetes dos 34 vereadores, e de 
R$ 46,6 mil para o prédio onde 
fica o plenário para realização 
das sessões, totalizando o valor 
de R$ 281,1 mil por mês.

Além desta, outras cinco 
obras da cidade foram relacio-
nadas pela Corte de Contas nas 
áreas de esgotamento sanitário 
e educação. Em todo o estado 
foram relacionadas 1.677 obras 
paralisadas ou atrasadas, totali-
zando um investimento de R$ 
49,6 bilhões.

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 RETIFICA-
ÇÃO 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 FERNAN-
DES 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

Permetal S.A. - Metais Perfurados
CNPJ nº 61.139.192/0001-06

Convocação
Convidamos os acionistas a se reunirem em AGOE, dia 08/04/2019, 9:00h na sede, à Estrada Velha de São Miguel, nº 717 - Guarulhos/SP, a 
fim de tratar sobre a ordem do dia: Pauta Ordinária: (a) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 
31/12/18; (b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/18; (c) Eleição dos administradores e membros do conselho 
fiscal; Pauta Extraordinária: (i) Alteração dos Estatutos Sociais, para modificação da cláusula que trata da eleição dos administradores (inclusão 
do §3º à cláusula 8ª); e da outorga das procurações (alteração do §4º da cláusula 11ª); (ii) outros assuntos. Guarulhos, 28/03/19. A Diretoria.

sozinhos não fazemos nada 
e vemos o quanto a empresa 
valoriza o trabalhador; o time. 
É fundamental que as pessoas 
estejam unidas e felizes ao exe-
cutar quaisquer funções”, disse. 

“Assumimos uma cidade 
com um déficit de R$ 7,4 bi-
lhões, o que significa que Gua-

rulhos estava mais endividada 
que o estado de Goiás, que de-
cretou calamidade financeira 
com uma dívida de R$ 3,4 bi-
lhões. Aqui não fizemos isso, 
nós trabalhamos. Dois anos 
depois, conseguimos nos livrar 
de mais de 50% dessa dívida. 
Guarulhos retoma seu cresci-
mento dia após dia, o que só é 
possível graças ao empenho e 
esforço de todos. Continuemos 
firmes em prol da nossa cidade 
progresso”, afirmou Guti.

O diretor de Recursos Hu-
manos América do Sul, Pablo 
Alzogaray, destacou o potencial 
dos colaboradores de Guaru-
lhos. “Temos mão de obra espe-
cializada na cidade, o que é difí-
cil de encontrar e formar, e este 
é o ponto de partida, inclusive 
para dar um passo a mais em 
tecnologia. São pessoas expe-
rientes, engajadas, que conhe-
cem o produto e operam com 
competência. Sem uma equipe 
competente não seria possível 
operar uma fábrica desse por-
te”, ressaltou

Cresce em mais de 30% número de homicídios dolosos no município
LUCY TAMBORINO - O número 
de homicídios dolosos em 
Guarulhos aumentou 36% 
nos primeiros dois meses 
deste ano, em comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. É o que de-
monstra os dados das esta-
tísticas de criminalidade do 
Estado de São Paulo, divul-
gados ontem pela Secretaria 

da Segurança Pública (SSP).
Segundo a publicação, de 

11 casos no ano passado de 
homicídios onde há intenção 
de matar, neste primeiro bi-
mestre foram registrados 15. 
Outro índice que também 
apresentou aumento foi o 
de tentativas de homicídio 
saindo de sete ocorrências 
para 15 – significando 114% 

a mais. 
Em todo o estado no acu-

mulado o número de regis-
tros de homicídio doloso se 
manteve igual no ano passa-
do e nesse ano – registrando 
113 casos nos dois primei-
ros meses de cada ano. Já se 
comparado só mês de feve-
reiro, o aumento foi de 21% 
- de 42 registros para 51.
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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

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)

Licitação da Zona Azul é novamente suspensa
FOTO: LUCY TAMBORINO

ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE 

REDAÇÃO - Após um ano desde 
que o contrato com a empresa 
que prestava o serviço de esta-
cionamento rotativo na cidade 
chegou ao fim, a licitação para 
a retomada da Zona Azul foi 
novamente suspensa. 

Segundo o Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo 
(TCE-SP), o certame foi alvo de 
questionamentos por parte de 
empresas interessadas, deixan-
do o processo sem data para 
ser retomado. A informação 
também foi confirmada pela 
Secretaria de Transporte e Mo-
bilidade Urbana. A abertura 
dos envelopes com as propos-
tas deveria ocorrer hoje.

Esta é a segunda vez que 
o certame é suspenso. Ante-
riormente adequações ao edi-
tal também foram solicitadas 
pela Corte de Contas. A Zona 
Azul está suspensa na cidade 
desde o dia 25 de março do 
ano passado.

A perspectiva é que um sis-
tema totalmente digitalizado 
seja implementado na cidade. 
Com um total de 2.994 vagas 
disponíveis, os motoristas po-
derão acessar um aplicativo e 
comprar três períodos: meia 
hora, uma ou duas horas.

Em janeiro, a prefeitura de-
cretou os valores que serão pra-

ticados sendo para veículos de 
passeio e comerciais leves até 
4.000 kg ou até dois eixos: meia 
hora R$ 1,75, uma hora R$ 3,50 
e duas horas R$ 7; veículos aci-
ma de 4.000 kg: meia hora R$ 
3, uma hora R$ 6 e duas horas 
R$ 12; caçamba estacionária co-
letora de entulho ou similar por 
dia de estacionamento R$ 35.

Guti sanciona lei que multa 
em R$ 1,5 mil flanelinha que 
coagir ou ameaçar motoristas
LUCY TAMBORINO - O prefei-
to Guti sancionou o projeto 
de lei que visa estabelecer 
como ato ilícito administra-
tivo a coação exercida por 
guardadores de carros, co-
nhecidos como flanelinhas. 
A multa a ser aplicada será 
de R$ 1,5 mil. Ainda em 
caso de reincidência no pe-
ríodo de cinco anos, o valor 
da multa será dobrado.

A punição será realiza-
da àqueles que ameaçarem 
ou coagirem, de qualquer 
forma, mesmo que velada, 
o motorista a contratar os 
seus serviços ou dar remu-
neração. Ou então sugerir 
qualquer espécie de preço 
tabelado ou que não fique à 
livre escolha do motorista.

Na sanção, publicada no 
Diário Oficial, Guti descarta 

o quarto artigo responsável 
pelo indicativo que a Secre-
taria de Transporte e Mo-
bilidade Urbana (STMU) 
fiscalizaria a aplicação da 
lei podendo, se necessário, 
fazer convênio com outras 
secretarias, órgãos ou entes 
federativos. 

“Cabe esclarecer que à 
STMU, por meio do quadro 
de Agentes de Transportes e 
Trânsito, compete à fiscaliza-
ção de transportes e trânsito, 
nos termos do Manual de 
Descrição de Atribuições de 
Cargos e Empregos Públicos 
do Município de Guarulhos”, 
justificou o prefeito alegando 
ainda vícios de inconstitucio-
nalidade formal e material.

A proposta é de autoria 
dos vereadores Professor Je-
sus e Rafa Zampronio (PSB).
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Por sermos incipientes, nos 
tornamos insipientes, vazios feito o 
vácuo, ouvindo canto de sereia

     O curso de Direito da Universidade 
Univeritas/UNG, realiza nesta quarta-feira 
(27) às 19h30, palestra sobre Reforma 
Trabalhista e a extinção da Justiça do 
Trabalho, no anfiteatro F da unidade Centro. A 
apresentação proferida pelo Dr. Igor Volpatto, 
Juiz auxiliar do trabalho, na 8ª vara do 
Trabalho da Comarca de Guarulhos e professor 
licenciado da Cadeira de Sentença Trabalhista 
do curso Atrium, abordará questões sobre as 
mudanças, com a lei que está ligada ao direito 
material, coletivo e processual do trabalho 
e como o direito do trabalho sofreu grande 
impacto com a Reforma Trabalhista, além da 
extinção da Justiça do Trabalho.

     O Procon Guarulhos informa que os consumidores 
têm o direito de solicitar, num prazo de 90 dias, o 
conserto dos aparelhos que tenham sido danificados 
devido aoss temporais, pois o fornecedor de serviços 
responde, independentemente da existência de 
culpa, pela reparação dos danos causados por 
defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme 
o artigo 14 do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor. Essa solicitação pode ser feita 
diretamente em uma unidade da concessionária, por 
telefone ou internet, reportando os danos causados. 
A concessionária pode fazer a inspeção do aparelho 
no local, solicitar que o consumidor encaminhe para 
assistência técnica autorizada para o orçamento ou 
retirar o equipamento para análise.

ANOTE

Sereias mortas 
com festim

Uma linda sereia, mais bela que 
todos os seus sonhos, prometendo o 
mundo sem nada em contrapartida é 
semelhante ao ser que promete tudo re-
solver sem você mexer uma mecha de 
cabelo. De forma eficiente mostra toda 
a sua deficiência em discernir o real do 
engodo. O mal quase sempre tem uma 
bela face. A fisionomia do bem possuiu 
mais rugas das batalhas diárias. Não se 
engane, sereias não existem, tão pouco 

pão sem suor.
Diariamente absorvemos discursos 

que nos caçam até nos cassar o poder 
de compreender. Ao longo dos tem-
pos perdemos pouco a pouco bagagem 
cultural, que nos alicerçavam ao nosso 
passado e às nossas crenças e assim, 
nos fortaleciam. Hoje somos frágeis. Sa-
bíamos fazer nossas casas, furar nossos 
poços a procura de água, pescar nosso 
peixe e plantar nossa comida. Fazíamos 
viola, rabeca e cordel para cantar as 
noites do sertão. O que sabemos hoje? 
Caso toda a tecnologia suma, voltare-
mos a vigiar as noites do sertão, mas 
sem rabeca, sem viola, sem cantar.

Estamos sem rumo tal qual folha no 
temporal. Belos são os discursos a nos 
convencer a amar a Esquerda e outros 

ainda mais sublimes tentando nos levar 
para a Direita. Sem o passado para nos 
orientar, perdemos o norte.  Por sermos 
incipientes, nos tornamos insipientes, 
vazios feito o vácuo, ouvindo canto de 
sereia.

O dia 31 de março de 1964, deve ser 
parâmetro para nos orientar. Cada de-
talhe ser visto e revisto várias vezes. Os 
prós e os contras precisam ser analisa-
dos sem paixões. Cada um tem sua ver-
são e a verdade costuma receber reto-
ques para favorecer A ou B. Mas o que 
é importante para sua vida, somente 
você sente. Cada um sabe onde o sapato 
machuca o calo. E aquele frenesi nacio-
nalista resultou em feridas profundas. 
O canto se tornou um lamento de dor.

Acredite, quando a liberdade saiu 
pelo portão o bom senso a seguiu, o au-
toritarismo ocupou a casa vazia e nada 
mais era proibido para alguns e nada 
foi permitido para outros. Os parâme-
tros tornaram-se individuais, cada um 
tinha o seu e o usava de acordo com 
suas necessidades e desejos.

Abdicamos do direito de decidir ao 
optar pela segurança do grupo. Somos 
feitos lobos, quando em matilha agi-
mos em onda, seguimos o líder insti-
tivamente, quase sem pensar. Somos 
contagiados e contagiamos uns aos 
outros num frenesi incontrolável. No 
cardume levamos e somos levados, 
atacamos ou fugimos sem raciocinar. 
E quase sempre a manada é induzida 
segundo interesses, os quais nunca nos 
favoreceu.

Melhor deixar a segurança da mati-
lha, parar de nos enganar e admitir que 
nunca houve um Brasil dos sonhos; a 
era dourada nunca existiu: em um po-
rão do tempo vi inocentes matando 
inocentes, irmão torturando seu igual. 
No fim, não sobraram puros. Todas as 
histórias contadas eram falsas. Diante 
de uma realidade tão dura e de tantas 
feridas que nunca fecharam, o canto da 
sereia é sedutor, mesmo sendo falso tal 
qual tiro de festim.

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

VENDE-SE ALUGA-SEVENDE-SE

Rua Cônego Valadão, 591 - Gopouva, Guarulhos 
Tel 2304-6370 / 2304-6369 / 99900-4275

nilson.imoveis@yahoo.com.br

VENDE-SE ALUGA-SEVENDE-SE

Rua Cônego Valadão, 591 - Gopouva, Guarulhos 
Tel 2304-6370 / 2304-6369 / 99900-4275

nilson.imoveis@yahoo.com.br

Terreno de esquina 
residencial Carmela com 
380m², projeto salão 12 
aptos. R$ 320.000,00 mil.

Terreno comercial com 
1.400m² em avenida bem 
movimentada próximo ao 
centro, abaixo do valor de 
mercado. Liga e conferi.

Lindo terreno Vila Augusta 
ótima rua com 284m² 
plano com projeto. R$ 
460.000,00 mil.

Lindo sobrado próximo 
ao João do Pulo- Bela 
Vista, com 02 dorms, 
sala, cozinha planejada, 
varanda, 01 garagem. R$ 
330.000,00 mil aceita apto 
de menos valor.

Lindo apto Vila Rosália 
com 02 dorms, sala, 
cozinha, com suíte, 
60m², 01 garagem. R$ 
255.000,00 mil documento 
ok.

Terreno com casas para 
renda -  bela vista 10 x 27. 
R$ 295.000,00 mil.

Apto Vila Milton com 70m² 
área útil, 01 garagem. 
R$ 230.000,00 mil.

Apto alto padrão classic 
Bosque Maia, 168m² face 
norte. Quitado liga e conferi.

Sobrado Vila Augusta 
ótima rua com 04 dorms, 
suíte, 03 garagem, sótão. 
R$ 650.000,00 mil aceita 
imóveis até 50% do valor.

Apto Jardim Flor da 
Montanha- guarulhos, 
bosque ventura com 
80m², 03 dorms, 01 suíte, 
planejado em todos os 
cômodos, 01 vaga de 
garagem. R$ 480.000,00 
mil aceita financiamento.

Sobrado Vila Rosália com 
250m², 03 dormitórios, 03 
suítes, 02 salas, dispensa, 
lavanderia com espaço 
gourmet. R$ 550.000,00 mil 
aceita financiamento.

Sobrado Alameda Yayá 
com 200m², 03 dorms, 03 
suítes, lavabo, cozinha, 
lavanderia, 02 vagas de 
garagem. R$ 540.000,00 
mil aceita financiamento.

Aptos Condomínio Isla - 
Lago dos Patos com 88m² 
02 ou 03 dorms a partir de 
r$ 520.000,00 mil unidades 
com vista para serra da 
cantareira- fernão dias.

Apto Residencial Vila 
Augusta com 64m², 02 
dorms, 01 banheiro, 
mobiliado, 4º andar, vista 
para parque fracalanza, 01 
vaga de garagem.

Apto Jardins da Riviera 
com 89m², 03 dorms, 
closet, 02 banheiros, 
01 suíte, 03 vagas 
de garagem coberta, 
lazer completo. Ótima 
localização. R$ 520.000,00 
mil aceita financiamento.

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação
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Duração 112min Dub.Leg. 2D/3D/4DX/MacroXE
Horários - 13h - 13h30 - 13h45 (somente sábado e domin-
go) / 14h / 14h15 / 15h / 16h / 16h15 / 16h30 / 17h30 / 
18h10 / 18h30 / 18h45 / 19h / 19h30 / 20h / 21h / 21h15 
(exceto quarta-feira) / 21h30 (somente quarta-feira) / 
22h30 (exceto quarta-feira)

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 28 a 3 de abril de 2019)

O PARQUE DOS SONHOSA CINCO PASSOS DE VOCÊ

Horários - 15h10 / 17h45 / 20h30

Dub. 2D 117min

Horários - 17h15 / 19h30

Dub. 2D 90min

CAPITÃ MARVEL

Horários - 14h15 / 14h45 / 15h20 / 15h30 
/ 17h / 17h45 / 18h20 / 19h45 / 20h45 / 
20h45 – 21h15 (exceto quarta-feira) / 22h30

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

CHORAR DE RIR

Horários - 14h30

Nac. 2D 103min

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
DUMBO
Dumbo é um bebê elefante de um circo que 
nasceu com orelhas enormes. Após ser ridicu-
larizado por seu grupo de amigos, ele se trans-
forma na principal atração de seu circo quando 
descobre que, usando suas orelhas, é capaz de 
fazer o que nenhum outro elefante consegue: 
voar.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

SHAZAM NÓS

Duração 132min Duração 116min Dub.Leg. Dub.
2D/4DX/MacroXE 2D

Horários - 20h / 20h45 - 21h - 21h15 -  
22h45 (somente quarta-feira) / 21h30 (exce-
to quarta-feira)

Horários - 16h45 / 21h45 / 22h15

www.fmetropolitana.com.br

PRÉ-
ESTREIA



ÁRIES: Virá uma grande energia para iluminar o seu 
coração e assim irá além de muitas probabilidades até 
então intangíveis. 

TOURO: A sua rota para uma jornada elegante e reche-
ada de boas condutas fará com que você se encaminhe 
para um lado diferenciado da vida.

GÊMEOS: Haverá muitas dificuldades para que você 
desista de alguns pensamentos divergentes em relação 
aquilo que você imagina.

CÂNCER: Você terá uma carga bem interessante para 
que tudo volte a funcionar da melhor forma possível. 
Precisará aproveitar as coisas boas dos momentos ruins.

LEÃO: O Sol neste dia irá fazer este signo encontrar 
todas as qualidades da constelação mais garbosa entre 
as doze casas do zodíaco. 

VIRGEM: Tudo o que você vinha planejando poderá 
encontrar um bom abrigo no planeta de Mercúrio. Evite 
cometer loucuras para defender algumas de suas ideias. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 42

DAI
TOUCHSCREEN

APOCRIFOFR

ÇNEDNUA
PÃOSVEUSÇ
EDREDONSIÃ

EOLOTORNO
MELHORESDG
DOOAIR

SUBTERRANEA
LUREADV
ASTECAELI
OTEGARIS
SOLBENSS
SAVETEMI

TEATROECINEMA

Salva vi-
da de pes-
soas com
leucemia

Pop-(?),
janela

extra em
sites (ing.)

Órgão
municipal 
de amparo
ao menor

Hospital
Central do
Exército
(sigla)

Ocorrência
funesta 

em ruas e
rodovias

Reginaldo
Faria, ator
e diretor 

fluminense

Tecnologia
da tela 

sensível ao
toque (ing.)

Frâncio
(símbolo)

A região
de origem
do Canga-
ço (abrev.)

Dança dos
sete (?): a

arte de
Salomé

"Checklist"
levado 

ao super-
mercado

Scooby-(?),
amigo do
Salsicha

(TV)

Letra que
não inicia
palavra no
português

Estilo de
moda não 
conformis-

ta (ing.)

Hans Chris-
tian (?),

escritor di-
namarquês

Hepatite
(?): uma
das DSTs
(Med.)

Entidade
infantil da
Umbanda

(bras.)

Santo
(abrev.)

Escola 
de Arte

Dramática
(sigla)

Letra-
símbolo do

Partido
Verde

Astro
adorado

pelo faraó
Akhenaton

"Deus (?)
livre!",

frase de
repulsa

Espaços
de atuação
de Paulo
Autran

Classi-
ficação

zoológica
do faisão

Senti
receio

Sufixo de
"filhote"

Antigo
habitante
do México

Passagem
(?), opção
à passa-
rela na

travessia 
de 

rodovias

Roupas de
cama para
dias frios
Divindade
dos ventos
(Mit. gr.)

"Dias (?)
virão",

frase de
otimismo

perante di-
ficuldades

Falso; 
inautêntico
Alimento
matinal

Transgressão que
rende sete pontos na
carteira de motorista

A eternidade (pl.)

Em (?): 
em volta
Multidão

(pop.)

Red Bull (?) Race,
corrida aérea
Opõe ação (a 

outra contrária)

Itens da
herança
Via oral
(abrev.)

Varredores de rua
(bras.)

(?) Gees, banda 
de "Night Fever"

Prenome
judeu

Prefixo de
"antítese"

Estado da
naturista
na praia

Aplicações

2/up. 3/air — bee — doo — erê. 4/éolo. 5/indie. 11/touchscreen.

LIBRA: Receberá uma grande e forte tendência para au-
xiliar as pessoas mais próximas de você neste momento 
crucial. 

ESCORPIÃO: As coisas que estão para ocorrer no período 
matutino mexerão negativamente com você neste dia 
extremamente curioso e diferenciado para a sua vida.

SAGITÁRIO: Será com bastante dificuldade que você 
logrará melhores funções daquilo que trata-se de uma 
solenidade familiar prestes a ser rompida.

CAPRICÓRNIO: Sua força estará muito ativa durante o 
decorrer deste para com esta constelação tão trabalha-
dora e persistente no que acredita.

AQUÁRIO: No período vespertino você irá encontrar mui-
tas vantagens para sair de um caminho tão engajador. 
Mantenha cuidado.

PEIXES: Alguns balanços farão você se situar em uma 
posição distorcida daquilo que você imaginava ser o 
fundamental para a sua grande evolução.
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DA REDAÇÃO - O ator Jared Pa-
dalecki, de Supernatural, in-
formou no último dia 22, em 
seu Instagram, que a próxi-
ma temporada da série será 
a última. 

Para fazer o anúncio, ele 
publicou uma foto antiga, 
ao lado do outro protagonis-
ta, em foto tirada em 2005: 

‘Supernatural’ chegará ao fim 
após próxima temporada

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

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

“Querida família Supernatu-
ral, eu e o Jensen Ackles da 
1ª temporada queremos que 
vocês saibam que a próxima 
temporada, a 15ª, será a últi-
ma de Supernatural”.

“Sou extremamente grato 
pela família que nós cons-
truímos juntos. Amo todos 
vocês. Estou escrevendo às 

lágrimas, então, por favor, 
me perdoem. Até a próxima. 
Winchesters nunca mor-
rem”, complementou, em 
referência aos irmãos Sam e 
Dean, de Supernatural.

A série conta a histó-
ria dos irmãos Sam e Dean 
Winchester que há 20 anos, 
perderam sua mãe em um 
trágico e misterioso aciden-
te, no qual as forças sobre-
naturais — muito obscuras 
— estiveram envolvidas. Por 
esta razão, seu pai decidiu 
ensiná-los a lidar com a vida 
sobrenatural, ensinando-lhes 
técnicas de defesa contra as 
forças do mal; chegando até a 
ensinar a maneira ideal para 
matar os diferentes tipos de 
demônios. Agora, os irmãos 
Winchester percorrem os Es-
tados Unidos em seu velho 
Chevy travando uma verda-
deira batalha contra a obscu-
ridade e a maldade. Objetos 
amaldiçoados, vampiros, 
bruxas e entidades maléficas 
— incluindo um Papai Noel 
não tão bonzinho — são só 
alguns dos desafios que estes 
dois irmãos têm de superar. 
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IMÓVEIS

CURSOS

Contrata-se

Vende-se

Aluga-se

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

Aluguel de Máquina

Relax

Auto

VEÍCULOS

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

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

CLASSIFICADOS

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

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.

PEDREIRO 
P/ Morar no emprego 
(Pousada) Guarulhos/
Bonsucesso. F.: 99630-
7707 só whats./ 2438-4912

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. 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.

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. )

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

94745-7749
5583-2905

TRABALHE EM CASA

- PARA AMBOS OS SEXOS

- SEM EXPERIÊNCIA

- PARA TODAS AS IDADES

- ACIMA DE 18 ANOS

- SEM LIMITE DE IDADE

Ter 2h livres 
por dia ou

 pode
 ser feito nos

finais de
 semana.

ETIQUETADOR E ENVELOPADOR

Ganhos de até  R$

3.850,00

TRABALHO MUITO SIMPLES E MANUAL 

NÃO É
VENDAS

3508-8616
ATENDEMOS DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08H30 AS 18H10

ENVIAMOS TODO MATERIAL ATÉ A SUA PORTA

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
DOMÉSTICA 
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 
2212-1132  2ª à 6ª horário 
comercial

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.
MECÂNICO 
c/ exp. , p/ trabalhar em 
Guarulhos . F.: 2412-1481 
c/ Márcio.

GIGA SOM CONTRATA 
Motoristas p/Bico (homens 
e Mulheres) Cat de B a E 
p/ dirigir carros de som em 
S.P. e Região. F.:  2425 
2560/zap 94015-4662.

VENDO 
ESTACIONAMENTO 
Ao lado do Inter. Shopping 
e Poupatempo , L.L 13 Mil 
Seco, valor 350 Mil (11) 
96812-0971

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.
APTO CECAP 
REFORMADO 
3 dorms., 240 Mil aceita 
financ. ou troco por Casa.  
F.: 98919-5686
TERRENO 450MTS² 
c/ 2 comodos, c/ imposto. 
Cabuçu 30 Mil,  entrada 16 
Mil. F.: 2404-2620
AGUAS DE LINDÓIA 
Apto. 3 dorms., 3 wcs., 
mobiliado, reformado, 
ideal p/ 6 pessoas (11)  F: 
2440-9505
TERRENO 295,20MTS. 
Pq. Continental l, esquina 
Rua Zélia Emerenciana de 
Alvarenga. Doc. Ok direto 
com prop. F.:  9 9976 2880.
DOCUMENTO PARA USO 
CAPEÃO 
Av. Jucelino, 3820. F.: 
4964-5433
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

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

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
TERRENO PARA GALPÃO 
Bonsucesso  2.200 m² $ 
600 mil  Ac. parte permuta  
99621-0426
APTO. GOPOUVA 58 MTS.² 
2 dorms., suíte, wc, sala, 
coz. planej., área de serv., 
varanda e  gar., c/salão 
festas e jogos, playground 
e espaço p/ crianças. Ót. 
local., próx. ao Anel Viário 
e Av. Emilio Ribas, ônibus 
p/ os metrôs Tucuruvi, 
Penha e Armênia.  265 mil, 
Condomínio e IPTU baixos. 
Tratar c/ Luiz Fernando (11) 
99539-7678

CASA RENATO MAIA 
2 dorms., Demais dep., 
Gar. 3 autos, ao lado do 
Roldão. F.:  99806-2562/ 
2468-0330
CASA ARMINDA DE LIMA 
3 dorms., sla 2 amb., e 
demais dep., gar 5 autos, 
próx. Proguaru. F.: 99806-
2562/ 2468-0330

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA REDAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

MAYARA NASCIMENTO - A calçada 
da rua Jair Soares de Mesquita 
está com mato alto. No local há 
um ponto de ônibus, no qual os 
pedestres são obrigados a cami-
nhar pela rua quando desem-
barcam do transporte coletivo, 
assim correndo o risco de atrope-
lamentos e demais acidentes. Na 
rua Pastor João Nunes, os mora-
dores da região sofrem pelo me-
nos motivos.  A falta de limpeza 
e capinagem se junta ao fato de 

no local não ter um ponto de ôni-
bus adequado. A placa de iden-
tificação de ponto de ônibus é 
fixada a um poste de iluminação 
na via, onde não existe calçada. 

“Ninguém consegue ficar 
no ponto, porque não tem nem 
calçada. A maioria das pessoas 
só desce nesses pontos de ôni-
bus, mas fica difícil de qual-
quer forma para os moradores 
quando está de noite”, comen-
tou Marcelo Oliveira, 43, mora-

Calçadas do Parque Continental II estão
com mato alto e acumulam entulhos

dor do bairro há 12 anos.
No bairro existe o PEV Con-

tinental, que recebe materiais 
de descarte. Segundo Oliveira, 
a população também desres-
peita o local e realiza o descarte 
na calçada fora do horário de 
funcionamento. 

Em nota, a Proguaru infor-
mou que realizará uma vistoria 
nas ruas e em seguida, progra-
mará a execução da limpeza e 
capinagem. 
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