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Bolsonaro publica foto 
defendendo o armamento 

da população

Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

EuroDólar

Defendo a liberdade, com critérios, para cidadãos 
que querem se proteger e proteger suas famílias”, 
Jair Bolsonaro, presidente do Brasil

Variedades Pág. 10

FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM JAIR BOLSONARO

Netflix anuncia retorno 
de ‘La Casa de Papel’ 

no dia 19 de julho

FOTO: DIVULGAÇÃO

+0,67%
96.054

Bovespa

-1,00%
R$ 3,87

Câmara discute hoje demissão voluntária 
e aposentadoria de funcionários do Saae

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

Projetos de lei foram encaminhados pela prefeitura que deverá absorver os servidores que não aderirem aos programas; 
recursos financeiros estão garantidos pelo aporte de R$ 50 milhões realizado pela Sabesp no ano passado Pág. 4

PT de Guarulhos faz vaquinha 
para ato de um ano da prisão
de Lula em Curitiba

Pág. 4

FOTO: RICARDO STUCKERT

Procuradoria pede que ex-presidente 
Michel Temer volte para a prisão
Pág. 7Pág. 4

Secretaria da Saúde da cidade deve 
ganhar alarmes para inibir novos furtos

-2,00%
R$ 4,31
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Uma rápida pesquisa no 
Google dá o significado de 
birra: Substantivo feminino. 
Ação de quem permanece ou 
continua insistentemente num 
mesmo comportamento, opi-
nião, ideia, etc. Teimosia. Con-
trariar alguém por capricho...

Numa entrevista concedi-
da à rádio Jovem Pan, ontem, 
o senador eleito pelo estado 
de Goiás, Kajuru, usou a pala-
vra birra para definir o estado 
de espírito de seus colegas no 
Senado para não aprovar o 
projeto de reforma da Previ-
dência. Segundo o jornalista/
político, conhecido pela irre-
verência que o levou tantas 
vezes a prestar contas na Jus-
tiça, a birra foi provocada pelo 
ministro da economia Paulo 
Guedes ao ser ouvido na Co-
missão de Justiça do Senado.

Foi mal, comentou Kajuru. 
Guedes deu um “cala boca” 
na senadora Katia Abreu que 
ninguém engoliu. Depois ele, 
Kajuru, explicou, “não foi pro-
priamente um ‘cala boca’, ele 
pediu pra que ela o deixasse 
falar...”

 
Reforma não passa
No meio de críticas e acu-

sações pesadas ao ministro 
do Supremo Gilmar Mendes, 
de quem é notório desafeto, 
o senador de Goiás disse ter 
certeza de que a reforma da 
previdência enviada ao Con-
gresso “não chegará nem ao 
Senado, pois não vai passar 
na Câmara”. Tanto senado-
res como deputados, inde-
pendentemente de partidos, 
estão descontentes com o 

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

tratamento dado pelo Pla-
nalto, com a “arrogância” de 
Paulo Guedes e a falta de 
tato da equipe de Bolsonaro, 
quando não, do próprio pre-
sidente, com essa história de 
nova e velha política. Pon-
to de vista insistentemente 
enunciado pelo senador Ka-
juru. Ele próprio não se ma-
nifesta claramente, mas dá a 
entender que também está 
cheio de birra.

Agora, esta história de re-
cusar a reforma da Previdên-
cia, único remédio disponível 
para salvar o país do buraco, 
por capricho e teimosia, é 
dura de engolir. Eles ficam 
com ela, a birra, e nós, brasi-
leiros, com a conta.

 
Espalha Fatos
Foi ao ar ontem pela TV 

Guarulhos, canal 3 da Net, a 
edição inaugural do progra-
ma Espalha Fatos. O progra-
ma, comigo e o companheiro 
Sergio Lessa, será exibido 
diariamente ao meio dia com 
trinta minutos de notícias e 
comentários. Foi muito bom 
falar das coisas da cidade de 
uma maneira descompromis-
sada e coloquial, sem o cos-
tumeiro engessamento do 
noticiário padrão que a gente 
se acostumou a acompanhar 
na TV. Lessa é jornalista ex-
periente e muito bem infor-
mado sobre as atividades da 
política local. O programa, no 
entanto, não se compromete 
apenas com o ambiente po-
lítico. Quer ir um pouco mais 
longe. Guarulhos pode contar 
conosco.

A presidenta do PT de Guarulhos, Genilda Bernar-
des, não possui mais o número do celular de Auriel 
Brito, o qual já foi campeão de votos por mais de uma 
eleição a vereador. Isso fortalece a especulação de que 
Auriel estaria procurando outro partido. 

Aqui não!
Ao perceber uma manobra para encerrar a sessão, 

com toda sua experiência, o vereador Edmilson Souza 
levantou o tom da voz e tentou dar uma intimidada no 
vereador Rafa Zampronio, que naquele momento pre-
sidia a sessão. Zampronio não se deixou intimidar e en-
cerrou a sessão.

Pesos pesados
Nesta segunda-feira estreou na TV Guarulhos o 

programa Espalha Fatos, sob o comando do experiente 
jornalista Hermano Henning e com a participação peso 
pesado do também jornalista Sergio Lessa. De segunda 
a sexta-feira, do meio dia ao meio dia e meia, pelo canal 
3 da net e pelas redes sociais do programa.

Casal símbolo
Depois de encerrar seu mandato de deputado es-

tadual, Gileno Gomes está colado na esposa, vereadora 
Sandra (PSL). Em todos os eventos é comum ver o casal 
transitando em diversos eventos.

No Planalto Central
Mauricio Brinquinho, vereador pelo PT e presidente 

do Sincoverg, esteve em Brasília na última quarta-feira 
conversando com deputados do PT e de outros parti-
dos sobre a Reforma da Previdência, o ataque aos direi-
tos dos trabalhadores e também aos sindicatos.

Abrindo o leque
A viagem rendeu bons frutos, tanto que, ele volta 

hoje para Brasília dando prosseguimentos às conversas. 
Além das pautas ligadas ao mundo do sindicalismo, 
Mauricio Brinquinho, conversou sobre a conjuntura de 
Guarulhos para 2020 com deputados petistas e de ou-
tras legendas.

Sem agenda
Para alguns poucos, ser presidente de Partido Po-

lítico sempre foi um bom negócio, principalmente na 
hora de discutir apoios. Em Guarulhos, a quase totali-
dade das legendas não mantêm uma agenda de tra-
balho contínua quando estão distantes das eleições. O 
trabalho se intensifica somente a um ano das eleições.

Se fundindo
Dos atuais 35 partidos, 14 não conseguiram passar 

pela cláusula de barreiras. Patriota, PHS, PC do B, PRP, 
REDE, PRTB, PMN, PTC, PPL, DC, PMB, PCB, PSTU, 
PCO. O Podemos, do vereador João Dárcio, encam-
pou o PHS do atual secretário Edmilson Americano. O 
PC do B e PPL se fundiram para assim ultrapassar a 
cláusula de barreira e assim terem direito a tempo de 
televisão e dinheiro do Fundo Partidário.

Troca-troca
Desde a última sessão ordinária, o vereador Ge-

raldo Celestino se tornou líder do PSDB na Câmara de 
Guarulhos. O revezamento é uma prática comum nos 
partidos. A vaga estava com Lauri Rocha há um ano.

JB na área
O grupo que apoiava o ex-deputado e ex-vereador 

Auriel Brito já escolheu um substituto para disputar as 
eleições de 2020. Trata-se de João Batista de Lima, co-
nhecido como JB. Ele trabalhava com o deputado esta-
dual Enio Tato e veio para Guarulhos para coordenar a 
campanha do então vereador Auriel. Caso o grupo tra-
balhe com a mesma eficiência, JB dará muito trabalho.

Riscou o nome da agenda

DIRETO 
E RETO

ROBERTO SAMUEL 
tblcomunicacao@gmail.com
www.facebook.com/
tribuna.robertosamuel
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Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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PT Guarulhos organiza vaquinha 
para ir à Curitiba em apoio a Lula

Prefeitura encaminha à Câmara projetos de demissão 
voluntária e aposentadoria de funcionários do Saae
FOTO: MAYARA NASCIMENTO

FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - O prefeito 
Guti encaminhou à Câmara 
dois projetos de lei sendo o pri-
meiro o que institui o Progra-
ma de Desligamento Voluntá-
rio (PDV) e o outro o Programa 
de Aposentadoria Incentivada 

para os servidores públicos do 
Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (Saae) de Guarulhos. Os 
textos devem ser deliberados 
na sessão de hoje. 

Segundo o PL, o incentivo 
de adesão ao Programa de Apo-

sentadoria Incentivada corres-
ponde à indenização de 10% 
da remuneração mensal, para o 
cálculo do incentivo financeiro, 
por ano de efetivo exercício na 
administração pública munici-
pal a serviço do Saae. 

Conforme a justificativa do 
projeto, a idade média dos ser-
vidores da autarquia é de 52 
anos, segundo estudo recente. 
No texto é defendido que prin-
cipalmente os servidores que 
atuam na área operacional, 
apresentam redução da capaci-
dade laborativa em função do 
grande esforço físico exigido 
nas atividades de campo.

Já ao servidor que aderir ao 
PDV será concedida indeniza-
ção, correspondente a 1,4 vezes 
o valor da remuneração mensal 
por ano de efetivo exercício na 
administração pública munici-
pal a serviço do Saae.

Os recursos financeiros 
para a realização dos progra-
mas estão garantidos pelo 
aporte de R$ 50 milhões rea-
lizado pela Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp) no final do 
ano passado. Os servidores que 
não aderirem aos programas 
devem ser absorvidos pela pre-
feitura.

Atualmente o quadro de 
pessoal do Saae é de 1.045 ser-
vidores, sendo 345 estatutários 
e 700 celetistas, destes aproxi-
madamente 200 estão aposen-
tados pelo Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS.

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 - EDITAL - INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO 
EXECUTORIO ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MANUEL SANCHES DE 
ALMEIDA, Primeiro Oficial de 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, em especial ao Sr. AUGUSTO CESAR DE CAMPOS RAMOS, brasileiro, solteiro, maior, 
comerciário, RG n. 48.055.578-3–SSP/SP, CPF/MF: 418.655.238-01 residente na Rua Doutor Brandão Veras, 
n. 102, Apto 22, Vila Tijuco, em Guarulhos, que atendendo ao requerido por RODOBENS ADMINISTRADORA 
DE CONSÓRCIOS LTDA., (prenotado sob n. 332.960) foi instaurado o procedimento executório administrativo, 
em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob 
n. 12, na matrícula n. 26.068, desta serventia, pela qual AUGUSTO CESAR DE CAMPOS RAMOS, transmitiu-
-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Praça São Judas Tadeu, n. 9, Vila Tijuco, 
Guarulhos/SP- CEP: 07091-152. Com o intuito de proceder à intimação pessoal do devedor, foram efetuadas 
diligências nos seguintes endereços: a) Rua das Adálias, n. 9 (faz frente com a Praça São Judas Tadeu), (no 
endereço do próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado haver 
obtido informações no local que: “...o Sr. Augusto Cesar de Campos Ramos, mudou-se do endereço indicado, 
para local incerto e não sabido” (conforme certidão de fls. 29); b) Rua Doutor Brandão Veras, n. 102, Apto n. 22, 
Vila Tijuco, Guarulhos/SP- CEP: 07091-150 (no endereço do devedor constante no registro aquisitivo), tendo o 
escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: “o Sr. Augusto Cesar de Campos 
Ramos, mudou-se do endereço indicado para local incerto e não sabido” (certidão de fls. 38). Diante desse 
quadro, a credora exequente requereu a intimação por edital do devedor: AUGUSTO CESAR DE CAMPOS 
RAMOS, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor 
seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se 
em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência 
e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital 
publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca 
de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da 
ultima publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 52, 53 e 54. Assim, pelo 
presente, fica o referido fiduciante (AUGUSTO CESAR DE CAMPOS RAMOS), intimados para que, NO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias 
consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de 
Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 
as 16:00h), para quitar o seu débito para com a credora fiduciária e proprietária supra, que em 11/03/2019 
perfazia o valor de R$21.678,43 (vinte e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos), 
corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente convencionados, 
devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento; b) 
Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam 
da planilha apresentada pelo exequente, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As 
despesas ocorridas com o procedimento executório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo 
supramencionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR 
FIDUCIÁRIO Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual 
será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação deste Município. Guarulhos, 25 de março de 
2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA- Oficial Delegado

LUCY TAMBORINO - O diretório 
municipal do Partido dos Tra-
balhadores (PT) em Guarulhos 
está organizando uma vaqui-
nha online para levar apoio po-
lítico ao ex-presidente Luís Iná-
cio Lula da Silva – preso desde 
o dia 07 de abril de 2018 em 
Curitiba (PR). A iniciativa que 
começou na segunda-feira (25) 
já atingiu a meta de R$ 4 mil, 
valor equivalente ao ônibus 
para transportar os militantes, 
mesmo assim segue aberta 
para doações de apoiadores.

A ação não é um fato isola-
do, mas sim um complemento 
ao protesto que está sendo or-
ganizado nacionalmente pelo 
PT para acontecer no domingo 
(07). “Juridicamente nós não te-
mos força, mas temos o dever 
de nos posicionar politicamen-
te. Nós queremos dizer para o 

Lula que estamos com ele”, ex-
plicou à Folha Metropolitana a 
vereadora e presidente do PT 
Guarulhos, Genilda Bernardes. 
De acordo com ela, Lula foi pre-
so sem provas e evidências, que 
tem deixado claro a sua prisão 
de cunho político. 

Apoiadores e militantes de-
vem sair de Guarulhos no dia 
5 de abril direto para o Acam-
pamento Lula Livre. Eles irão 
dormir no acampamento e no 
domingo participarão do ato 
em defesa da liberdade do ex-
-presidente.

No site onde a arrecadação 
acontece, os organizadores de-
fendem Lula como um preso 
político, que poderia ter saído 
do país e pedido proteção a go-
vernos estrangeiros, mas que 
preferiu enfrentar as injustiças 
ao invés de deixar o seu povo. 

Secretaria da Saúde deve ganhar alarmes para inibir novos furtos
LUCY TAMBORINO - A sede 
da Secretaria de Saúde, no 
Gopoúva, deve receber a 
instalação de sistemas de 
alarmes. O objetivo é coi-
bir novos furtos como o re-
gistrado na madrugada do 
último sábado (30) quando 
foram subtraídos três CPUs 
e cinco monitores de com-
putadores do setor de ar-
quitetura.

A pasta vem sendo cons-
tantemente alvo de ações de 
vândalos e de ladrões. Em fe-
vereiro o prédio foi arrombado 
e um indivíduo foi preso. Os 
demais fugiram levando qua-
tro caixas de ferramentas e um 
monitor de computador. Em 
janeiro, os cabos de fibra ótica 
de um poste que dá acesso à 
secretaria foram cortados e dei-
xaram a pasta sem comunica-

ção com as unidades médicas 
da cidade, sem acesso à rede 
e implicaram diretamente no 
atendimento à população. Até 
internações de emergência e 
transferências de hospitais fo-
ram prejudicadas. 

Além disso, somente nes-
te ano UBSs foram alvos de 
cortes de cabos de fibras óp-
ticas e outras ações de vân-
dalos.
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Secretaria nega informações que Metrô 
deve chegar em 2028 em Guarulhos

Município dá início ao programa Academia na Praça 60+

Sindicato dos Taxistas Autônomos de Guarulhos realiza eleições em julho 

Estado deve contratar instituto 
para analisar obras do Rodoanel
FOTO: MAYARA NASCIMENTO

FOTO: CRIS CASTELLO BRANCO

LUCY TAMBORINO - A Secretaria 
de Transportes Metropolitanos 
(STM) afirmou que desconhe-
ce o relatório divulgado sobre 
investimentos da pasta na qual 
a Linha Linha-2 Verde chegaria 
em Guarulhos no ano de 2028.

Segundo informações vei-
culadas ontem, a obra teria um 
custo total de mais de R$ 5 bi-
lhões, o segundo trecho, entre 
Penha e a Guarulhos (estação 
Dutra) deveria operar a partir 
de 2028, pela estimativa de 
uma apresentação da STM re-
alizada em março. Ao todo é 
previsto 5,9 quilômetros e cin-
co estações. É esperada uma 
demanda pelo novo trecho de 
437 mil passageiros por dia. Na 
semana passada, em um rela-
tório integrado com a previsão 
orçamentária para este ano, o 
Metrô reservava para a conti-
nuação da Linha-2 Verde R$ 
121 milhões para este projeto.

LUCY TAMBORINO - O governo do 
estado deve contratar o Institu-
to de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT) para analisar as obras do 

A pasta também negou a 
expansão da Linha 13-Jade da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) a re-
gião de Bonsucesso até 2024, 
conforme informações veicu-
ladas ontem. Segundo a STM, 
os projetos e obras da secretaria 
estão em fases de reconheci-
mento pela nova gestão para a 
definição de prioridades. 

Segundo informações do 
site Diário do Transporte, o ra-
mal seria estendido em etapas 
com custos em torno de R$ 1,6 
bilhão, 9,5 quilômetros e qua-
tro estações, com a previsão de 
atender a uma demanda de 233 
mil passageiros. A primeira en-
trega deve acontecer em 2022 
com o início do funcionamento 
da Estação Aeroporto Terminal 
2. Em sequência, pelo mapa da 
linha, a São João, depois a Pre-
sidente Dutra e por último o 
terminal em Bonsucesso.

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 - O projeto Acade-
mia na Praça 60+, iniciativa 
que faz parte do plano mu-
nicipal de Envelhecimento 
Ativo da prefeitura, foi inicia-
do oficialmente pelo prefeito 
Guti ontem no Parque Linear 
Transguarulhense, Parque 
Continental. 

Com a proposta de ativi-
dades físicas voltadas à saúde, 
qualidade de vida e integração 

LUCY TAMBORINO  -  O Sindica-
to dos Taxistas Autônomos 
de Guarulhos deve realizar 
eleições de sua diretoria em 
julho. As chapas têm até o 
próximo dia 14 para se ins-
creverem ao pleito.

Um dos concorrentes a 
presidência é Eduardo Ramos 
de Moura, taxista a mais de 
20 anos e com atuação em de-
fesa da classe também no seu 
programa de rádio. Ele contou 
a Folha Metropolitana que a 
ideia de concorrer a presidência 
do sindicato veio do incentivo 
dos ouvintes e também pela 
vontade de trazer melhorias 
para categoria. “Eu quero fazer 

trecho Norte do Rodoanel. A 
análise pelo IPT se torna neces-
sária para avaliar o estado real 
da obra nos seis lotes que com-

preendem as cidades de São 
Paulo, Guarulhos e Arujá. O 
contrato será formalizado nas 
próximas semanas.

Em paralelo com a inspe-
ção, o governo deve formular 
novas licitações para adiantar 
a entrega das obras, que tive-
ram início em março de 2013. 
Oficialmente o trecho norte do 
Rodoanel está com cerca de 
85% de obras concluídas, po-
rém a inspeção deve revelar se 
o novo contrato irá atender os 
15% restantes ou se será neces-
sário refazer parte da obra. 

O trecho norte do Rodoanel 
foi previsto para ser entregue 
em 2014, com investimentos 
de R$ 6,5 bilhões. Hoje o custo 
atual é de R$ 10 bilhões.

uma gestão diferente que não é 
feita há 40 anos”, declarou. 

Entre as propostas, Mou-
ra pretende ofertar um médi-
co para renovação de alvará 
no próprio sindicato para os 
associados, além de guin-
cho. Parcerias com uma as-
sessoria jurídica e empresas 
de manutenção de veículos 
também fazem parte do seu 
planejamento.

Com o ideal de gestão 
transparente, o taxista critica o 
estatuto atual do sindicato. “Ele 
é engessado e tem muita coisa 
obscura e eu pretendo mudar 
isso”, destacou. Para ele, o ideal 
é tornar claro o estatuto, além 

das pessoas idosas, a Academia 
na Praça 60+ acontecerá em 
dez praças e espaços públicos. 
As aulas acontecerão três vezes 
por semana, orientadas por 
profissionais de educação física 
habilitados e especializados em 
atividades para pessoa idosa.
Guti enalteceu o projeto, agra-
deceu as parcerias e destacou 
o bem para a saúde da popu-
lação. “Quando a gente faz um 

projeto como Academia na 
Praça 60+, estamos falando de 
saúde pública. O projeto é para 
todos, mas focamos na melhor 
idade para que as pessoas pos-
sam envelhecer com qualida-
de de vida”, disse. Na oportu-
nidade, o prefeito apresentou 
os professores, coordenadores 
e acompanhou a animação da 
aula que reuniu participantes 
de outras praças.

de buscar reduzir custos de 
serviços aos associados, já que 
hoje existe a concorrência com 
os aplicativos de transporte. 
FOTO: LUCY TAMBORINO
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Prefeitura reforma sistema 
de drenagem no Bonsucesso

FOTO: JACKSON ARGOLO/PMG

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - A prefeitura ini-
ciou nesta terça-feira (26), a 
reforma do sistema de drena-
gem da rua Joaquim Pedro de 
Oliveira, no Jardim Santa Pau-
la, região de Bonsucesso. No 
local, o desgaste da tubulação 
ao longo do tempo, ocasionou 
o afundamento do solo.

O trabalho, que inclui repa-
ros nos tubos e reforços estru-
turais do sistema, é realizado 

DA REDAÇÃO - A prefeitura 
iniciou na semana passada a 
reforma do Ponto de Entrega 
Voluntária (PEV) Paraventi, 
localizado na rua Apolônia 
Vieira de Jesus. O trabalho é 
executado pelo Departamen-
to de Manutenção e Conser-
vação da Secretaria de Servi-
ços Públicos.

Servidores trabalham 
na construção de um muro 

com 120m de comprimento 
que vai substituir a cerca de 
alambrado já desgastada. As 
próximas etapas são a reade-
quação do piso interno, in-
cluindo construção de uma 
área de 24m² para estaciona-
mento de caçambas do tipo 
roll on, e edificação de apoio 
de 20 m². Durante o período 
de reforma, o atendimento 
à população ocorre normal-

mente no local.
O secretário de Serviços 

Públicos, Edmilson America-
no, comenta que a prefeitura 
tem se empenhado na me-
lhoria dos Pontos de Entrega 
Voluntária. “Desde 2017, já 
reformamos os PEVs Gopoú-
va; Ponte Grande; Jurema; 
Santos Dumont e estamos 
agora construindo uma nova 
unidade do serviço no Jar-
dim Presidente Dutra. Nosso 
objetivo é melhorar a presta-
ção de serviço à população, 
mas para que o alcancemos, 
é importante que as pesso-
as colaborem descartando 
corretamente seus materiais 
sem utilidade”.

pelos servidores da Adminis-
tração Regional Bonsucesso 
da Secretaria de Serviços Pú-
blicos, em parceria com a Pro-
guaru.  O objetivo é melhorar 
o escoamento das águas das 
chuvas e assim aumentar a 
segurança de quem reside ou 
transita pelo local. A recom-
posição do asfalto da via será 
feita pela Proguaru, após o tér-
mino da reforma.

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 

ESPÓLIO DE HENE MANSUR SADEK e FRANCISCO PEREIRA GOMES, expedido no 
procedimento administrativo de Retificação de Registro Imobiliário (art.213 da lei 6.015/73) 
requerido por MARIA LUCIA CASTELLO e CARLOS ROBERTO CASTELLO. 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 o ESPÓLIO DE HENE MANSUR 
SADEK e FRANCISCO PEREIRA GOMES que, por requerimento prenotado sob n.315.316 em 
12/12/2017, neste Serviço de Registro de Imóveis (localizado na Rua Dona Olinda de Albuquer-
que, n.157, Jardim São Paulo, Guarulhos). MARIA LUCIA CASTELLO e CARLOS ROBERTO 
CASTELLO 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 Rua Eugênio Celeste, n.208, Ponte Grande, nesta cidade, objeto da Transcrição 
n.5.150, 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.315.316. 
Como o imóvel retificando confronta com aqueles que são objetos da Transcrição n.29.305, do 
12º SRI de São Paulo (de propriedade do ESPÓLIO DE HENE MANSUR SADEK), e da matrícula 
n.22.308, desta Serventia (de propriedade de FRANCISCO PEREIRA GOMES), o § 2º do art.213, 
da Lei n.6.015/73, exige sua prévia notificação. As diligências efetuadas pelo Oficial de Títulos e 
Documentos desta comarca e pelos 1º, 4º e 6º Oficiais de Títulos e Documentos de São Paulo/SP, 
objetivando as notificações pessoais, restaram infrutíferas, por não terem sido encontrados em 
nenhum dos endereços, razão pela qual, por este edital, ficam os mesmos (ESPÓLIO DE HENE 
MANSUR SADEK e FRANCISCO PEREIRA GOMES), notificados 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, 28 de fevereiro de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado

Reforma do PEV 
Paraventi é iniciada

Pavimentação de rua no Jardim Scyntila é concluída

Poupatempo realizou mais de um milhão
de atendimentos no município em 2018

DA REDAÇÃO - A prefeitura 
concluiu nesta semana a pa-
vimentação da rua Inhaú-
ma, no Jardim Scyntila. O 

LUCY TAMBORINO - O Poupa-
tempo Guarulhos prestou 
um total de 1,3 milhão de 
atendimentos em todo ano 
passado na unidade do In-
ternacional Shopping, a 
única na cidade.  Dos nú-
meros, três documentos li-
deram a emissão: Registro 

trabalho foi coordenado 
pela Secretaria de Serviços 
Públicos, através da Divisão 
Técnica do Projeto Mãos à 

Obra. A via recebeu um to-
tal de 400m de guias e sar-
jetas e, com ajuda dos mora-
dores aos finais de semana, 
foram assentados 800 m² de 
piso intertravado.

Outro endereço onde 
em breve os moradores da-
rão adeus ao barro é a rua 
Conceição do Rio Verde, no 
Sítio dos Morros. No local, 
também através do Mãos a 
Obra, a prefeitura iniciou a 
execução de 220m de guias 
e sarjetas, para posterior 
assentamento de 770 m² de 
piso intertravado.

Geral (RG), Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) e Car-
teira de Trabalho e Previdên-
cia Social (CTPS), com 184,8 
mil, 160,9 mil e 41,7 mil res-
pectivamente.

Em 2017, o número de 
atendimentos na unidade foi 
ainda maior, significado 1,4 

milhão. Destes, novamente 
os mesmos três documen-
tos foram os mais emitidos, 
sendo 185,6 mil RGs, 179,9 
mil CNHs e 45,8 mil CTPSs. 
O Poupatempo Guarulhos 
funciona de segunda-feira a 
sexta-feira, das 7h às 19h, e 
aos sábados, das 7h às 13h.
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Procuradoria pede que Temer volte para a prisão

Doria assegura manutenção 
integral do Projeto Guri

Bolsonaro publica foto com arma em Israel 
defendendo armamento da população

Crivella é alvo do 2º 
pedido de impeachment

FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM JAIR BOLSONARO

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DA REDAÇÃO - O Ministério Pú-
blico Federal (MPF) recorreu 
ao Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região (TRF2) pedindo 
a restauração da prisão preven-
tiva do ex-presidente Michel 
Temer, do ex-ministro Moreira 
Franco e outros seis denuncia-
dos por crimes ligados a contra-
tos de Angra 3, usina da Eletro-
nuclear em construção. 

A Procuradoria Regional 
da República da 2ª Região res-
saltou que “as solturas afetam 
a investigação de crimes, a 
instrução do processo, a apli-
cação da lei e a recuperação 
de valores desviados”. Após a 

DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro publicou ontem 
uma foto em rede social segu-
rando uma submetralhadora. 
Marcando sua localização em 
Jerusalém, Israel, onde desem-

barcou neste domingo, 31, para 
viagem oficial, Bolsonaro escre-
veu na legenda da foto texto fa-
vorável ao decreto assinado em 
janeiro que flexibiliza o posse 
de armas de fogo no Brasil. 

“O que torna uma arma no-
civa depende 100% das inten-
ções de quem a possui. Defen-
do a liberdade, com critérios, 
para cidadãos que querem se 
proteger e proteger suas famí-
lias”, escreveu o presidente. 

Rebatendo críticas de es-
pecialistas a respeito da fraca 
fiscalização possibilitada com o 
novo decreto, além da opinião 
pública que aponta aumento 
do índice de violência com a 
legalização da posse, Bolsona-
ro conclui o texto afirmando 
que “Leis de desarmamento só 
funcionam contra aqueles que 
respeitam as leis; quem quer 
cometer crimes já não se preo-
cupa com isso”.

Operação Descontaminação, 
o MPF denunciou Temer, Mo-
reira Franco e outros sete alvos 
por corrupção passiva, pecula-
to e lavagem de dinheiro. As 
informações foram divulgadas 
pela Procuradoria Regional da 
República da 2ª Região.

Além de Temer e Moreira 
Franco, o TRF2 julgará recur-
sos do MPF contra a soltura do 
operador financeiro João Bap-
tista Lima Filho (coronel Lima), 
Maria Rita Fratezi, Carlos Al-
berto Costa, Carlos Alberto 
Costa Filho, Vanderlei de Nata-
le e Carlos Alberto Montenegro 
Gallo.

Bardella S/A Indústrias Mecânicas
CNPJ/MF 60.851.615/0001-53 - NIRE 35 300 037 294

Companhia Aberta - Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem no dia 30/04/2019, às 15 horas, na Avenida Antonio Bardella, 525, Guarulhos/
SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício social fi ndo em 31/12/2018; II) Proposta do Conselho de Administração sobre a não distribuição de dividendos; III) Eleição 
dos membros do Conselho de Administração e fi xação da remuneração para o Conselho de Administração e Diretoria; O percentu-
al mínimo da participação do capital social votante necessário à requisição do sistema de voto múltiplo é de 5%, em conformidade 
com a Instrução Normativa CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98. Estão à disposição dos acionistas na sede da 
Companhia cópias dos seguintes documentos relativos ao exercício social fi ndo em 31/12/2018: I) Relatório da administração; II) 
Demonstrações Financeiras; III) Parecer dos auditores independentes; IV) Proposta do Conselho de Administração sobre a não dis-
tribuição de dividendos; V) Proposta do Conselho de Administração para remuneração do Conselho de Administração e Diretoria. 
Ficam suspensas as transferências de ações 5 dias antes da data da Assembleia Geral, em conformidade com o disposto no artigo 
26, § 2º do Estatuto Social da Companhia. Os Senhores Acionistas poderão ser representados na Assembleia por procuradores 
constituídos na forma do artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei das Sociedades Anônimas. Os instrumentos de mandato deverão ser deposi-
tados na sede da Companhia até 3 dias úteis antes da realização da Assembleia, aos cuidados do Diretor de Relações com Investi-
dores, conforme disposto no artigo 26, § 1º do Estatuto Social. Conforme previsto na Instrução CVM 481/09, os acionistas poderão 
utilizar o procedimento de voto à distância através do Boletim de Voto à Distância, disponibilizado pela companhia juntamente 
com os demais documentos a serem discutidos na assembleia, cujo Boletim pode ser enviado pelo acionista até 7 dias antes da 
data da assembleia, por meio da instituição fi nanceira contratada pela companhia para prestação dos serviços de escrituração das 
ações ou diretamente à companhia. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas, o boletim de voto 
à distância e as instruções para o exercício do voto à distância, encontram-se à disposição na sede social da Companhia, no site 
da Companhia (www.bardella.com.br), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão (www.b3.com.br).
Guarulhos, 29/03/2019. Claudio Bardella - Presidente do Conselho de Administração.              (30-02-03)

DA REDAÇÃO - Foi protocolado 
ontem na Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro mais um pe-
dido de impeachment do pre-
feito Marcelo Crivella (PRB). 
É o segundo em quatro dias 
- o primeiro, apresentado na 
quinta-feira (28), foi recusado 
pelo presidente da Câmara, 
vereador Jorge Felippe (MDB).

O segundo pedido foi pro-
tocolado por um funcionário 
da prefeitura - Fernando Lyra 
Reys, fiscal da secretaria mu-
nicipal de Fazenda. Ele acusa 
Crivella de ter praticado cri-
me de responsabilidade em 
dezembro de 2018, quando a 
prefeitura renovou um con-
trato com duas empresas que 
fornecem mobiliário para a 
administração.

Segundo a acusação, o 
contrato firmado em 1998 
previa que a prefeitura pagas-
se pelo material durante 20 
anos. Depois disso, o mobiliá-
rio passaria a pertencer à pre-
feitura. A renovação do con-
trato representa prejuízo para 
a administração pública, diz o 
fiscal, para quem, caso fosse o 
caso de contratar uma empre-
sa para fornecer o mobiliário, 
seria preciso haver licitação.

DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria anunciou ontem 
a decisão de descontingen-
ciar R$ 20,7 milhões para a 
manutenção do Projeto Guri, 
maior programa sociocultu-
ral brasileiro, que promove 
iniciação e formação musical 
para crianças e adolescentes.

No anúncio foram apre-
sentadas as medidas previs-
tas para que serviços essen-
ciais, como o Projeto Guri, 
não sejam interrompidos. 
“Não haverá nenhuma inter-
rupção no Projeto Guri, que 
continuará operando regu-
larmente como está, atenden-
do 64 mil crianças e adoles-
centes em todo o Estado, sem 
redução de alunos e profes-

sores. Neste ano, temos um 
investimento previsto de R$ 
94,7 milhões para o Projeto 
Guri”, disse Doria.

Segundo estudo do IDIS 
(Instituto para o Desenvolvi-
mento do Investimento So-
cial) publicado em fevereiro 
- e baseado no impacto do 
Projeto Guri na capital duran-
te os últimos três anos -, o va-
lor do impacto social gerado 
pelo Projeto Guri corresponde 
a seis vezes o valor investido.

Em 382 polos, incluindo os 
polos Fundação Casa destina-
dos a jovens em cumprimento 
de medidas socioeducativas, 
são atendidos aproximada-
mente 64 mil crianças e ado-
lescentes por ano.

Ministro do STF suspende lei que 
proibia fogos de artifício em SP
DA REDAÇÃO - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), determinou ontem a suspensão da lei que 
proibiu manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifí-
cio na cidade de São Paulo.

Sancionada pelo prefeito Bruno Covas em 2018, a lei chegou 
a ser suspensa pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mas depois 
voltou a valer e agora, com a decisão de Moraes, ficará suspensa 
até o plenário do STF analisar o caso.

Na avaliação do ministro do Supremo, que atendeu a um pe-
dido da Associação Brasileira de Pirotecnia, a lei municipal não 
poderia impor restrições maiores do que a legislação federal.

FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO



8 Terça-feira, 2 de abril de 2019
OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

Ao longo dos tempos nota-se que 
inovação gera a sobrevivência das 
empresas e organizações

     Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp) informa que hoje 
realizará uma manutenção programada no 
sistema de abastecimento de Guarulhos que 
afetará o fornecimento de água em 19 bairros 
do município. São eles: Conjunto Padre Bento; 
Jardim do Papai; Jardins Eugênia, Gopoúva, 
Novo Ipanema, Tranquilidade, Paulista e Rosa de 
França; Parques Continental I e Santo Antônio; 
Vilas Aliança, Capitão Rabelo, Galvão, Rosália, 
Sabatina, São Judas Tadeu, Sirena, Tibagy e 
Tijuco. O abastecimento deve ser interrompido 
às 9h e a normalização ocorrerá de forma 
gradativa após a conclusão do serviço no 
início da noite, lembrando que os imóveis que 
possuem caixa d’água com reserva mínima para 
24h, como prevê a norma da ABNT, não sentirão 
o período de intermitência.

     A Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
(SDU) receberá até o próximo dia 18 as 
inscrições para o comércio eventual de flores 
em 16 bairros de Guarulhos, dada à procura do 
produto em razão das comemorações do Dia 
das Mães. As informações foram publicadas no 
Diário Oficial do Município na última sexta-feira 
(29), por meio do edital nº 003/2019-SDU04.02. 
De acordo com o SDU, estão disponíveis 32 
vagas, que serão preenchidas por sorteio nos 
seguintes bairros: Vila Galvão, Parque Cecap, 
Jardim Jurema, Jardim São João, Cumbica, 
Cocaia, Macedo, Jardim City, Parque Primavera, 
Vila Rio de Janeiro, Jardim Palmira, Jardim 
Presidente Dutra, Vila Barros, Ponte Grande, 
Gopouva e Taboão. As inscrições devem ser 
feitas na Rede Fácil - Central de Atendimento ao 
Cidadão.

ANOTE

Inovação e 
empreendedorismo 
para crescer

Ao longo das últimas décadas, mui-
tos dos principais pensadores têm en-
fatizado a importância da inovação. 
Hitendra Patel, um dos maiores experts 
no assunto, incentiva os empreendedo-
res a pensar e investir em inovação de 
forma constante. 

As empresas que não souberem se 
adaptar aos sinais correm um grande 

risco. Empresas como a Kodak, império 
com mais de 144 mil colaboradores em 
seu auge e com o domínio de 80% de 
todo o papel fotográfico vendido global-
mente, não observou e sucumbiu ante o 
mercado digital. Quem imaginaria que 
uma organização que não possui um 
veículo sequer em seus ativos, pudesse 
tornar-se referência em serviços de mo-
bilidade urbana em nível mundial?

Ao longo dos tempos nota-se que 
inovação gera a sobrevivência das 
empresas e organizações em diver-
sos setores, mas o que as torna mais 
inovadoras que outras? Algumas 
lições passadas por Hitendra Patel 

parecem significativas:
1 – Quanto mais pontos, maior a 

inovação - “Inovação é como você pe-
gar diferentes ideias e as relacionar de 
formas diferentes”. Para explicar seu 
raciocínio de maneira bem didática, 
Patel usa a geometria como metáfora. 
Se você possui três pontos, obterá pou-
cas formas ao ligá-los, um triângulo ou 
uma linha reta, por exemplo. Se você 
tiver quatro pontos, poderá fazer um 
quadrado, um retângulo e linhas em 
diferentes formatos e, assim, maiores 
serão as suas possibilidades de ligação 
e, consequentemente, de inovação.

2 – Conectar os pontos de maneira 
diferente - Se você tem quatro pontos, a 
primeira forma que pensa deve ser um 
quadrado ou um retângulo. Para Patel, 
o ideal é que se faça um exercício, pen-
sando em como poderia uni-los de ou-
tras maneiras, buscando sempre novos 
modos diferentes de resolvê-lo.

3 – Plantar hoje para colher amanhã 
- A maioria das empresas só pensa em 
fazer inovação de fato quando encontra 
algum problema que ainda não tem so-
lução. Mas é preciso começar a pensar e 
investir em inovação hoje, para colher 
os frutos quando o problema surgir.

4 – A colaboração acelera a inova-
ção - Patel destaca que muitas vezes ou-
tra empresa pode ter a solução de um 
problema que você está procurando, da 
mesma forma que você pode ter a solu-
ção para algo que essa mesma empresa 
ainda não conseguiu resolver.

5 – O caminho para o sucesso não é 
uma linha reta - Você teve uma grande 
ideia, ligou os pontos, pensou de manei-
ra inovadora e chegou a hora de botar a 
mão na massa. Mas a principal questão 
é: entre ter uma ideia e alcançar o retor-
no financeiro, o caminho é longo.

Por fim, Patel resume a inova-
ção em três “P”: paixão, persistên-
cia e paciência.

PONTO
DE VISTA

especialista em 
Internacionalização, Logística e 
Vendas. É diretor de Comércio 
Exterior da ACE-Guarulhos e 
coordenador do Núcleo de 
Comércio Exterior do Ciesp

JOSÉ ROBERTO VITORELLI

VENDA VENDA LOCAÇÃO
APTO – AV. FARIA LIMA – 

(PROX PREFEITURA) –
 R$ 215.000 (REFORMADO) 

– REF -02
2 - DOMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 1 VAGA, ELEVADOR, 
PORT 24 HORAS, AREA DE 
LAZER AC – FINAC/FGTS

APTO – AO LADO 
SHOPING MAIA – 

R$ 255.000 (VAGO)
 – REF - 02

3 – DORMTS, SALA 2 AMBS 
COM SACADA, 1 VAGA, 

AREA DE LAZER
RICO EM ARMARIOS AC – 

FINAC/FGTS

CASA TERREA 

CONTINENTAL  I – 

R$ - 270.000 – (REF 12)

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 2 VAGAS, EDICULA 

AC – FINAC/FGTS

CASA TERREA - 

JD ROSA DE FRANÇA – 

R$ 1.200 (REF – 07)

2 - DOMTS, 1 SUITE, SALA, 

COZ, QUINTAL, GARAGEM

APTO – ANEL VIARIO – 
(VILA AUGUSTA) – R$ 

185.000 – (REF 12)
2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, AREA DE 
LAZER, ELEVADOR
AC – FINAC/FGTS

APTO – DORALY I –

 (PROX VILA GALVÃO) 

– R$ 160.000 – REF - 07

2 - DORMTS, SALA, COZ, 1 

VAGA, PORT 24 HOARS

AC – FINAC/FGTS

APTO – COND ITALIA (MÃE 
DOS HOMENS)

 – R$ 215.000 (VAGO)-
 REF - 04

2 – DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 1 VAGA, AREA DE 
LAZER, POR 24 HORAS

AC- FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL III – 

R$ 600.00 (REF – 12)

1 DORM, SALA, COZ, 

APTO – PROX SHOPING 
MAIA – R$ 180.000 (VAGO) 

– REF - 0
2 - DORMTS, SALA, COZ,

1 VAGA, ELEVADOR,
 POR 24 HORAS
AC-FINAC/FGTS

KIT NET – PICANÇO 

– R$ 700.00 (REF – 12)

COND + IPTU - INCLUSO

APTO VILA MILTON –  

198.000 – (REF 04)

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, ELEVADOR 

AC – FINAC/FGTS

APTO – GOPOUVA – 

R$ 1.600 (REF – 07)

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS 

COM SACADA, AREA LAZE, 

COM  PLANEJADOS

INCLUSO – COND  + IPTU



 

9IMÓVEIS
Terça-feira, 2 de abril de 2019

www.fmetropolitana.com.br

Financiamento imobiliário sobe 37,8% e vai a R$ 4,87 bilhões em fevereiro
FOTO: DIOGO MOREIRA/GOVERNO DE SÃO PAULO

DA REDAÇÃO - Os financia-
mentos para compra e cons-
trução de imóveis, com re-
cursos do Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo 
(SBPE), atingiram R$ 4,87 
bilhões em fevereiro de 
2019, queda de 4,5% em re-
lação ao mês anterior e alta 
de 37,8% comparativamente 
a fevereiro de 2018. Os da-
dos foram divulgados nesta 
sexta-feira, 29, pela Associa-
ção Brasileira das Entidades 
de Crédito Imobiliário e 
Poupança (Abecip).

No primeiro bimestre 
de 2019, foram aplicados 
R$ 9,96 bilhões, elevação de 
34,9% em relação ao mesmo 
período do ano passado. No 
acumulado de 12 meses, os 
empréstimos foram de R$ 
59,96 bilhões, uma elevação 
de 34,8% em relação ao apu-
rado nos 12 meses anteriores.

Em termos de quantidade 
de imóveis, os financiamen-
tos de fevereiro atenderam 

19,4 mil unidades, resultado 
2,7% inferior ao de janeiro e 
48% maior do que em feve-
reiro do ano passado.

Nos primeiros dois me-
ses de 2019, os recursos 
viabilizaram a aquisição e a 
construção de 39,3 mil imó-
veis, apontando elevação de 
36% em relação a igual perí-
odo de 2018.

Nos últimos 12 meses fo-
ram 238,8 mil imóveis, alta 
de 33,3% em relação aos 12 
meses anteriores.

O Bradesco liderou o volume de concessão de financiamentos em fevereiro no País, com R$ 1,379 bilhão em desem-
bolsos. Na sequência, vieram Caixa Econômica Federal (R$ 1,225 bilhão), Itaú Unibanco (R$ 935 milhões), Santander (R$ 
846,8 milhões) e Banco do Brasil (R$ 334,4 milhões).

Já em termos de quantidade de unidades financiadas, a Caixa foi líder do mês, com 5.965 imóveis atendidos. Isso 
mostra o foco do banco estatal em financiamentos destinados a imóveis de menor valor, voltados, principalmente, para 
população de média e baixa renda.

Em seguida vieram Bradesco (5.352 unidades), Itaú Unibanco (2 928), Santander (2.508) e Banco do Brasil (1.556).
O crédito para a compra e a construção de imóveis no País deve atingir R$ 126 bilhões em 2019, o que, se confirmado, 

representará um crescimento de 7,0% em comparação com 2018, de acordo com estimativa divulgada no início desde ano 
pela Abecip.

Ranking bancário



ÁRIES: Irá ter alguns problemas para conseguir expor 
aquilo que você está maturando já faz um tempo. O Sol 
virá com uma força diferenciada neste dia genial.

TOURO: Muitas coisas virão a acontecer pelo fato de 
você valorizar alguns elementos de menor importância. 
Sentirá alguns elementos mais sombrios.

GÊMEOS: Tudo ficará exatamente aonde está, pois 
as adulterações não tendem a ocorrer de forma tão 
evidente. 

CÂNCER: Você sentirá muita incomodação neste dia, 
dificultando e muito a sua relação durante parte deste 
período. 

LEÃO: Sentirá se esvair muito do seu charme para con-
seguir as coisas que você tanto queria nesta caminhada. 
Faça o possível para melhorar este quadro.

VIRGEM: Transigirá neste momento com bastante 
energia para um novo ideal na sua vida. Demonstrará um 
entendimento equivocado sobre determinadas pessoas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31

HRM
QUARENTENA

RLOEGUN
SE

TEMBROO
CAROUUFB

MOLABOR
MAF

IOSOSRA
VILASANS

OIGOUNOD
V

ERSÃOSISO
TLSRS

MANDACARU
BASEFMOR

USUAROF
PARTUR

IENTE

Pasta de
arquivos
com vírus
(Inform.)

Constelação
com sete
estrelas

principais

Esportistas
do levan-
tamento
de peso

Difícil de
entender
(p. ext.)

Uma 
das três
camadas
da psique

Mês do
atentado
de 2001,
nos EUA

O produto
de grife,
por seu
preço

Aparelhos
como o
micro-
ondas

Reduzir a
pequenos
pedaços

Fábio
Barreto,
cineasta
brasileiro

Bandidos
de grupo
criminoso
da Sicília

Oswald de
Andrade,

poeta
paulistano

Tarefa
árdua e

demorada

Registro
Acadê-
mico

(abrev.)

Ouro, em
inglês

Autarquia 
que regula
os planos
de saúde

Charles 
(?): compôs

a "Ave
Maria"

Atividade
turística

da savana
africana

Opção de
alimento 
do gado 

no Sertão

Pioneiro
da indus-
trialização
brasileira

Ninho, 
em inglês

O último
dente a 

se desen-
volver

Raiz, em
inglês

Cosmético
usado pa-
ra igualar

a pele

"Falso", na
resposta
de testes

A mulher
que está
prestes a
dar à luz

Obter algo 
com muito

esforço
(pop.)

Sucesso
de Dorival
Caymmi
(MPB)

Povoado
Forma de
contar a
história

Capitão-
(?), título
Marcha 
do carro

Pistola, 
em inglês

Vias
públicas

Oersted
(símbolo)
Vogais de

"dedo"

Valem pontos nas
provas de Gabriel
Medina (esport.)

Em trajes de Adão

3/ans — gun. 4/gold — mauá — nest — root. 6/gounod.

LIBRA: Será muito importante para você neste dia, 
aprender a diferenciar as coisas ruins das coisas boas na 
sua vida.

ESCORPIÃO: Você não apresentará muitas qualidades no 
controle do stress durante boa parte do seu dia. De forma 
ansiosa irá conduzir alguns campos da sua vida.

SAGITÁRIO: Verá algumas coisas passarem na sua vida 
sem que possa agarrar, pois não estará preparado para 
este momento.

CAPRICÓRNIO: Você precisará produzir um pouco mais 
de conhecimento sobre as coisas novas na sua vida. 
Utilize da razão na hora de escolher alguém para auxiliar.

AQUÁRIO: Tente comportar-se da melhor maneira 
possível e evitar constrangimentos. De dentro do planeta 
Mercúrio virá a luz para a sua vida.

PEIXES: Deixe as coisas mais simplórias no estado em 
que estão, pois somente desta forma chegará aonde você 
realmente quer.
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DA REDAÇÃO - A Netflix divul-
gou nesta segunda-feira, 1º, 
novas fotos e um teaser da 
próxima temporada de La 
Casa de Papel. A série estreia 
no dia 19 de julho.

Em novembro, a série le-
vou o Emmy Internacional 
na categoria de Melhor Série 
Dramática durante a cerimô-
nia da 46ª edição de premia-
ção, que reconhece os melho-
res programas de televisão 
produzidos e transmitidos 

‘La Casa de Papel’: série volta 
à Netflix no dia 19 de julho

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

fora dos Estados Unidos.
A série conquistou o 

mundo e virou febre no 
Brasil. Ela conta a história 
de um homem misterioso 
que atende pelo nome de El 
Profesor (“Professor”), está 
planejando o maior assalto 
do século. A fim de realizar 
o ambicioso plano ele recru-
ta oito pessoas com certas 
habilidades e que não têm 
nada a perder. O objetivo é 
se infiltrar na Casa da Moe-

da da Espanha, de modo que 
eles possam imprimir 2,4 
bilhões de euros. Para fazer 
isso eles precisam de onze 
dias de reclusão, durante os 
quais vão ter que lidar com 
sessenta e sete reféns e as 
forças da Polícia de elite, 
com cenas de muita ação e 
planos brilhantes de El Pro-
fesor, que acaba se apaixo-
nando pela policial que está 
encarregada no caso do as-
salto a casa da moeda.

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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CURSOS

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

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

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

CORSA SEDAN CLASSIC LS 
2011, cinza, KM baixa, vte, 
sensor de ré ,sem detalhes 
F.: 2461-3205/98111-7603. ANUNCIE AQUI 

97380-7685

MOÇA MAIOR 
Precisa  p/ trabalhar em  
Privê como garota. Fone. 
(11) 96655-6443
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.
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.
DOMÉSTICA 
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 
2212-1132  2ª à 6ª horário 
comercial
MECÂNICO 
c/ exp. , p/ trabalhar em 
Guarulhos . F.: 2412-1481 
c/ Márcio.

TAPERA GRANDE 
1000 m². Ótimo local, R$ 
40 Mil. F: 96314-2035

JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. 
R$ 750,00.  F:97272-7232 
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
CASA RENATO MAIA 
2 dorms., Demais dep., 
Gar. 3 autos, ao lado do 
Roldão. F.:  99806-2562/ 
2468-0330

TERRENO 295,20MTS. 
Pq. Continental l, esquina 
Rua Zélia Emerenciana de 
Alvarenga. Doc. Ok direto 
com prop. F.:  9 9976 2880.
ATENÇÃO CONSTRUTOR 
Terreno jd pres dutra alta 
10x25 escritura 215.000 
Carlos 98204 3992
DOCUMENTO P/USO 
CAPEÃO 
Av. Salgado Filho. F.: (11)  
94805-3497.
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

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

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.
VENDE-SE 
Banca jornal, Frente 
Padaria Barão Cecap. F: 
2884-8660 c/ Izabel

ARUMY E SAYURI 
19 e 20 anos, lindas e 
estudantes. F.: 96613-0558 
Whats

Sítios e Chácaras

MOÇAS MAIORES

2093-1177 MT.CARRÃO

2082-2050 

WHATS 

97268-2789 WHATS

,

Simpáticas, não precisa ser bonita.
Ganhe muito, horários flexíveis.

Se não trabalhar recebe.
 
.

97197-2861

CENTRO PENHA 

P/ PRIVÊ

Fornecemos café manhã, almoço, janta.

93225-5820 WHATS 
93146-9635 WHATS

Contrata-se

Vende-se

Aluga-se

Oportunidade

Aluguel de Máquina

Relax
Auto

CASA ARMINDA DE LIMA 
3 dorms., sla 2 amb., e 
demais dep., gar 5 autos, 
próx. Proguaru. F.: 99806-
2562/ 2468-0330
ALUGA-SE 
Quartos p/ rapazes, amb. 
familiar F.: 2304-6721.

TERRENO PARA GALPÃO 
Bonsucesso  2.200 m² $ 
600 mil  Ac. parte permuta  
99621-0426
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. 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
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

DESIGNER DE 
SOBRANCELHAS 
Experiência com linha. 
Centro de Guarulhos 
Comissão F.:97476-9439

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.
BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
KAKAU  MASSAGEM 
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)
CARLA LOIRA 
Massagem sensual...local 
discreto.fone 95415-6162.

‘Abaporu’ volta a SP para exposição 
de Tarsila do Amaral no Masp

‘Todos carregamos uma cruz’, diz ator de 
‘Todo Mundo Odeia o Chris’ sobre doença

FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM DA REDAÇÃO - “Abaporu”, o 
mais famoso e valioso qua-
dro de Tarsila do Amaral 
(1886-1973), volta a São Pau-
lo, dessa vez emprestado para 
a exposição Tarsila Popular, 
que será aberta ao público na 
próxima sexta-feira (05), no 
Museu de Arte de São Paulo 
(Masp). A obra, que perten-
ce ao Malba (Museu de Arte 
Latino-americano de Bue-
nos Aires), esteve na capital 

DA REDAÇÃO - Tyler James 
Williams, que conquistou su-
cesso ao interpretar o prota-
gonista da série Todo Mundo 
Odeia o Chris, usou as redes 
sociais neste domingo (31), 
para desabafar sobre seu es-
tado de saúde. Visivelmen-
te mais magro, o ator disse 
que, há três semanas, teve o 
primeiro surto relacionado à 
síndrome de Crohn em mais 
de dois anos.

“Este foi particularmente 
ruim. É uma loucura como 
me lembrei de uma dor que 
eu não sentia há muito tem-
po e, em seguida, repassei 
todas as emoções que foram 
trazidas por esta lembrança 
infeliz. A coisa mais louca na-
quele momento foi o medo. 
Não da dor, mas do que vem 
depois”, afirmou.

Tyler James Williams rela-
tou que chegou a perder um 

quilo por dia. A síndrome 
de Crohn é uma doença que 
ataca o sistema digestivo. “Eu 
estava no hospital por cinco 
dias e não tinha permissão 
para comer por todo esse pe-
ríodo enquanto meu estôma-
go se acalmava e se curava. 
Pergunte a qualquer paciente 
com Crohn, manter o peso 
pode parecer um trabalho em 
tempo integral”, relatou o ator.

Os principais sintomas 
da doença são dor abdomi-
nal, diarreia, febre, perda de 
peso, enfraquecimento e fal-
ta de apetite. “A doença de 
Crohn vai derrubá-lo sempre 
que tiver a chance também. 
Tudo bem, desde que você 
se levante e continue empur-
rando”, declarou Tyler, que 
pretende voltar para a acade-
mia assim que possível para 
o trabalho de fortalecimento 
dos músculos.

paulista pela última vez em 
2008, durante uma mostra 
especial da Pinacoteca. 

Com curadoria de Adria-
no Pedrosa e Fernando Oli-
va, Tarsila Popular reunirá 
cerca de 120 trabalhos da ar-
tista, que teve importância 
central no movimento mo-
dernista brasileiro enquanto 
uma das responsáveis pela 
Semana de Arte Moderna 
de 1922.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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