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Legislativo realiza hoje pregão para equipamentos da TV Câmara
Propostas das empresas interessadas devem ser conhecidas a partir das 10h no plenário da Casa de Leis; desde o ano passado transmissão dos trabalhos foi interrompida
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ESPAÇO - Após pressão do governo americano, a Nasa deve voltar à Lua em 2024 e levar humanos a Marte em 2033
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Cresce o movimento para 
tirar o ex-presidente Lula da 
sala da superintendência da 
Polícia Federal em Curitiba 
onde cumpre pena por cor-
rupção e lavagem de dinheiro 
e levá-lo para prisão domi-
ciliar numa chácara em São 
Bernardo do Campo. É o mes-
mo imóvel que Lula frequen-
tava nos fins de semana com 
os amigos e correligionários 
antes de aparecer o sítio de 
Atibaia. Mesmo na época em 
que exercia seu mandato em 
Brasília, o ex-presidente pas-
sava bons momentos ali com 
a família e não raro brindava 
os amigos com a especialida-
de dele na cozinha, o coelho 
ensopado.

 
Jogando a toalha
Lula até bem pouco tem-

po não queria nem falar 
de prisão domiciliar. Assim 
como alguns líderes de seu 
partido, achava que aceitar 
o benefício da Justiça enfra-
quecia a estratégia de víti-
ma, se apresentando como 
prisioneiro político. O enten-
dimento era o de que estar 
preso em Curitiba era a ma-
neira do sistema – as elites? - 
afastá-lo da disputa pela pre-
sidência. Entendimento este, 
é claro, vendido com sucesso 
para a opinião pública, para 
a imprensa internacional e o 
mundo exterior.

Esta fase passou. Ago-
ra já não faz muito sentido e 
depois de tantos dissabores 
na prisão, culminando com a 
morte do neto, Lula parece ter 
jogado a toalha.

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

 Nosso Guia
Essa ideia da volta pra casa 

ganhou ontem uma adesão im-
portante. E inesperada. Em sua 
coluna nos jornais O Globo e 
Folha de S. Paulo, o conhecido 
e prestigiado jornalista Elio Gas-
pari defendeu com todas as le-
tras a prisão domiciliar para Lula 
expondo uma série de motivos 
que, segundo ele, “sobrepõem-
-se aos aspectos jurídicos”.

Ele elenca vários líderes 
mundiais que, após cair em 
desgraça, receberam o bene-
fício da prisão domiciliar. E o 
mesmo deveria acontecer com 
Lula. “Esses precedentes”, se-
gundo Gaspari, “mostram que 
seria melhor, em algum mo-
mento, a transferência de Lula 
para o regime de prisão domi-
ciliar”.  Ele diz que, o “comis-
sariado”, referindo-se à cúpula 
petista, não cometeu desde 
que foi eleito Bolsonaro, ne-
nhuma trapalhada, “noves fora 
arroubos de Gleisi Hoffmann”. 
Gaspari diz que “prevalecem 
vozes equilibradas” no partido.

E termina afirmando que 
“Lula em casa seria um gesto 
de pacificação histórica”.

Há controvérsias.
 
TV Câmara
Será realizada hoje na 

Câmara, reunião pública de 
procedimento licitatório, para 
prestação de serviços de loca-
ção de equipamentos de na-
tureza técnica para a Diretoria 
de Comunicação, Rádio e TV 
da Câmara Municipal de Gua-
rulhos. São os equipamentos 
necessários para pôr a emisso-
ra no ar. Agora vai...

Wilson Paiva (NOVO) como vice 
ideal em 2020. Pela sua personali-
dade, considero improvável…

Sinuca política
No PT, todos reconhecem que Elói 

Pietá é o prefeiturável mais compe-
titivo do partido. Entretanto, para 
o deputado federal petista Alencar 
Santana, ser candidato em 2020 é 
bom negócio. Mesmo se vier a per-
der, ele sai ganhando, projetando o 
nome…

Mapas astrais
Há duas pesquisas eleitorais em 

andamento em Guarulhos. Será inte-
ressante compará-las... 

O predileto
O secretário Rodrigo Barros (De-

senvolvimento Científico, Econômi-
co, Tecnológico, Inovação - ufa! - e 
Esotérico?) cada vez mais cotado 
para vice de Guti em 2020. Detalhe: 
ele não é filiado a nenhum partido. 
Ainda…

Alguém sabe?
Empresário que tem bom perfil 

para vice: Júnior Araújo presidente 
da ASEC (Associação dos Empresá-
rios de Cumbica). Está filiado a al-
gum partido?...

Tensão
O secretário Ibrahim Kadi preten-

de mudar ao menos três diretores da 
Fazenda. Que são ligados ao ex-se-
cretário Peterson Ruan, hoje na Se-
cretaria de Governo. A decisão final 
será do prefeito Guti (PSB)...

Imperdível
Alvo de críticas do Conselho Mu-

nicipal de Saúde, o vereador Eduar-
do Carneiro (PSB) vai reagir hoje no 
programa “Radar”, às 7h. Mais tarde 
o vídeo estará disponível em várias 
plataformas…

Tempo ao tempo
Toda eleição é marcada por trai-

ção. Fico imaginando quem será a 
grande decepção do prefeito Guti 
(PSB) em 2020. Pensando bem, 
acho que já sei…

A conferir
Algumas pessoas (ou prefeitu-

ráveis?)  idealizam o empresário 

REMINISCÊNCIAS

PEDRO NOTARO 
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900
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Prefeitura entrega 
escola na Vila Carmela

Vereadores realizam diligência no aterro no Cabuçu

FOTO: LUCY TAMBORINO

DA REDAÇÃO - A prefeitura en-
tregou ontem a 143ª escola 
da rede municipal, a EPG Ni-
colina Bispo, na Vila Carme-
la. A unidade homenageia a 
professora e poetisa Nicolina 
Bispo, condecorada com o tí-
tulo de cidadã guarulhense 
notória por ser a autora do 
Hino a Guarulhos.

“Estamos apostando no 
futuro de Guarulhos por 
meio da educação. É muito 
especial e motivo de muito 
orgulho quando consegui-
mos entregar uma escola, 
porque ela não é somente 
importante para o tempo 
presente e, sim, para o futu-
ro e para toda a sociedade. 
Crianças bem informadas 
e bem educadas vão poder 
modificar o mundo; não te-

nho dúvidas. Fico muito fe-
liz com essa conquista e não 
vamos medir esforços para 
que a cidade tenha mais es-
colas, porque entendemos 
que este é o caminho da 
transformação, da melho-
ria da qualidade de vida e 
de perspectivas mais pro-
missoras na vida de nossas 
crianças”, comentou o pre-
feito Guti, durante a inau-
guração da escola.

A prefeitura prevê ainda 
para o primeiro semestre de 
2019 a entrega de outras cin-
co unidades escolares, que 
beneficiarão crianças em 
idade de creche e pré-escola 
de bairros como Vila Gal-
vão, Vila Alzira, Parque Ui-
rapuru, Parque Primavera e 
Jardim Maria de Lurdes.

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

LUCY TAMBORINO - Os vereado-
res das comissões de Trânsito 
e Transportes e Desenvolvi-
mento Urbano e Desenvolvi-
mento Econômico (Dude) da 
Câmara Municipal, realiza-
ram ontem uma diligência no 
aterro sanitário, localizado no 
Cabuçu, para averiguar a situ-
ação do local após o desliza-
mento ocorrido em dezembro.

“Temos o compromisso 
da total transparência na 
prestação de informações à 
sociedade sobre o andamen-
to da situação no aterro do 
Cabuçu. Desde o incidente, 
a prefeitura tem cumprido à 
risca as determinações da Ce-
tesb, bem como empenhado 

ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE REDAÇÃO - O Legislativo recebe hoje as propostas das empresas 
interessadas em fornecer os serviços de locação de equipamentos de natureza técnica para 
a Diretoria de Comunicação, Rádio e TV. O pregão presencial deve ocorrer às 10h.

A TV da Câmara, que está fora do ar desde julho do ano passado, teve a licitação ante-
rior cancelada após o vereador Professor Jesus assumir a presidência da Casa de Leis. Se-
gundo o parlamentar, o certame apresentava problemas. A época Jesus afirmou que colocar 
a TV no ar era uma prioridade de sua gestão. 

LUCY TAMBORINO  - Mesmo com 
o decreto em vigor desde o ano 
passado para quem desperdi-
çar água potável e multa de 
mais de R$ 200, o vereador Zé 
Luiz Lula (PT) propôs um pro-
jeto de lei sobre o assunto. “O 
decreto pode ser revogado e 
modificado, por isso apresentei 
essa proposta de aprovar por 
lei o que garante uma pereni-
dade”, defendeu o parlamentar. 

O PL também deve instituir 

máximo esforço para agilizar 
o andamento dos processos 
administrativo e judiciário 
necessários para a prossegui-
mento do trabalho de recupe-
ração e reativação do serviço 
o mais rapidamente possível”, 
afirmou o Diretor do Depar-
tamento de Limpeza Urbana, 
Maurício Monteiro. 

O vereador Laércio Sandes 
(DEM), que preside a Dude, 
destacou a importância dos 
parlamentares se deslocarem 
até o local para dar encami-
nhamento à investigação. 
“Nós também vamos cobrar 
da Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo qual a 
constatação que ela fez até o 

momento”, destacou. 
Em razão da ruptura por 

escorregamento de parte do 
corpo do aterro sanitário, de 
60 a 90 mil metros cúbicos 
de resíduos, o município de-
cretou estado de emergência. 
O acidente também aumen-
tou a produção de chorume, 
que está sendo contida com 
uma bomba a mais para tra-
tamento. 

O líder da oposição, Ed-
milson Souza (PT) propôs um 
projeto de lei na Câmara para 
a proibição de novos aterros 
na cidade.  De acordo com ele, 
é um problema de sustenta-
ção do meio ambiente da ci-
dade como um todo.

FOTO: MÁRCIO LINO 

Mesmo com decreto, parlamentar propõe lei contra desperdício de água

Legislativo recebe hoje propostas de interessadas em 
fornecer equipamentos para volta da TV Câmara

novos valores e dividi-los em 
três classes: residências, comer-
ciais e industriais, com multa, 
se aprovado este ano, de R$ 
248,91; R$ 331,88 e R$ 995,64, 
respectivamente, calculando-se 
a partir de Unidades Fiscais de 
Guarulhos (UFG). 

Para o parlamentar é es-
sencial essa diferenciação por 
consumidor. “As empresas pos-
suem uma arrecadação e uma 
responsabilidade fiscal maior”, 

defendeu. 
A proposta do vereador 

recebeu parecer contrário da 
Comissão do Meio Ambiente 
da Câmara. Em justificativa, a 
comissão afirmou que a norma 
não pode ter uma exigência tão 
pesada. Destacando ainda que 
os abusos devem ser coibidos, 
mas não é adequado proibir 
as pessoas de usufruírem da 
água, por se trata de questão de 
saúde pública.
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

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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Sem receber salários, médicos do Hospital 
Stella Maris ameaçam paralisação

Vacinação contra a gripe começa dia 10

Em operação, Corpo de Bombeiros realiza 
fiscalização de edificações no muinicípio

DA REDAÇÃO - A Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
a Influenza (gripe) começa no 
próximo dia 10 (quarta-feira) 
com algumas novidades. Além 
de iniciar a imunização pelo 
público infantil, gestantes e 
puérperas (mulheres que tive-
ram filho nos últimos 45 dias), 
em vez dos idosos como era fei-
to anteriormente, a 21ª campa-
nha ampliou a faixa etária das 
crianças contempladas. Neste 
ano, poderão tomar a vacina 
pelo SUS aquelas com idade 
entre seis meses até cinco anos, 
11 meses e 29 dias (menores de 
seis anos). Em Guarulhos, as 
doses poderão ser encontradas 
em todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS). A estratégia 
adotada pelo Ministério da Saú-
de de vacinar primeiramente 

crianças, gestantes e puérperas, 
entre os dias 10 a 19 de abril, se 
deve à dificuldade de imunizar 
esses grupos, os quais vêm re-
gistrando baixa cobertura nas 
campanhas anteriores. 

Na sequência, a partir de 22 
de abril, serão imunizados os 
profissionais de Saúde; profes-
sores das redes públicas e pri-
vadas; pessoas com idade igual 
ou superior a 60 anos; povos in-
dígenas; jovens de 12 a 21 anos 
sob medidas socioeducativas; 
população privada de liberda-
de e funcionários do sistema 
prisional; além das pessoas 
portadoras de doenças crônicas 
mediante prescrição médica. 

A campanha contra a In-
fluenza se estende até 31 de 
maio, com a realização do Dia 
D no sábado (4 de maio).

FOTO: PEDRO LACERDA

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DA REDAÇÃO - Novamente os 
médicos do Hospital Stella Ma-
ris (HSM) ameaçam cruzar os 
braços devido a falta de paga-
mento. Desde o início do ano 
a Folha Metropolitana vem 
acompanhando a situação dos 
profissionais que constante-
mente ficam com os vencimen-
tos prejudicados. De acordo 
com o que a reportagem apu-
rou, nesta segunda-feira (01º) 
algumas cirurgias eletivas che-
garam a ser canceladas devido 
a falta de pagamento ao corpo 
clínico. Os médicos retornaram 
o atendimento com a promessa 
de que a situação seja regulari-
zada nesta sexta-feira (05). 

Os profissionais sofrem há 
muito tempo com atrasos de 
pagamentos e isso afeta dire-
tamente no atendimento aos 
pacientes que, com a desmoti-
vação por parte dos trabalha-
dores da saúde, enfrentam filas 
e longo tempo de atendimento 
na unidade. Em 2018 a prefei-
tura repassou mais de R$ 35,1 
milhões para o HSM. 

Em nota, a diretoria do 

hospital informou que “assim 
como todos os hospitais filan-
trópicos do Brasil que depen-
dem de recursos do SUS, vem 
sofrendo há anos acúmulos 
de déficit operacionais, sem 
contrapartida do poder públi-
co”. Além disso, ressaltou que 
o “hospital está passando por 
uma profunda reestruturação e 
saneamento financeiro inclusi-
ve, em relação aos contratos de 
prestação de serviços dos médi-
cos”. Desde a semana passada 
a diretoria está tomando pro-
vidências e dialogando, caso a 

caso, para solucionar a questão 
dos pagamentos dentro de um 
prazo que equacione seu fluxo 
de caixa e a necessidade do 
prestador do serviço médico.

Por fim, destacou que o 
HSM “vem buscado, através 
dos representantes da popula-
ção nas Câmaras dos Vereado-
res, Deputados e na Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo, outras fontes de recursos 
através de emendas parlamen-
tares, afim de contribuir e ace-
lerar nosso processo de restru-
turação.

DA REDAÇÃO - Com o objetivo 
de aumentar a proteção a vida 
e as medidas de prevenção 
contra incêndios em edifica-
ções e áreas de risco, o Corpo 
de Bombeiros da Polícia Mili-
tar do Estado de São Paulo rea-
lizará o serviço de fiscalização 
desses locais.

Segundo a corporação, nos 
últimos cinco anos foram aten-
didas 166.026 ocorrências de 
incêndios estruturais, em edi-

ficações, indústrias, comércios, 
entre outros, que vitimaram 
4.658 pessoas, além dos danos 
ao meio ambiente e prejuízos 
econômicos imensuráveis.

O serviço de fiscalização 
tem o objetivo de verificar o 
cumprimento das medidas 
contra incêndios, se a edifica-
ção possui licença válida e se 
os sistemas de proteção contra 
incêndios estão em perfeitas 
condições de funcionamento.

Acusado de matar a 
namorada em Guarulhos 
é preso em Atibaia
DA REDAÇÃO - O Setor de 
Homicídios de Guarulhos 
deteve ontem o suspeito de 
matar a namorada Elaine 
Aparecida Gomes, de 52 
anos, em seu apartamento 
no dia 13 de março. Evan-
dro Silveira Santos, de 39 
anos, estava em um alber-
gue em Atibaia.

Gomes era ex-morador 
de rua e usuário de drogas. 
A vítima o conheceu na 
igreja em que frequentava.  
O acusado foi interrogado 
na Delegacia Seccional de 
Guarulhos e permanece à 
disposição da Justiça.

Elaine foi encontrada 
morta pelo filho, em seu 
apartamento no Condomí-
nio Alegria, na região cen-
tral da cidade.

Centros de Atendimento da 
Fundação Casa devem receber 
scanners corporais para revista 
DA REDAÇÃO - Os três Centros 
de Atendimento em Guaru-
lhos – Casa Guarulhos, Guayi 
e Serra da Cantareira –devem 
receber instalação de scan-
ners corporais com tecnologia 
de raios-X para revista de fa-
miliares. A medida faz parte 
de um acordo judicial entre 
a Defensoria Pública de São 
Paulo e a Fundação Casa. 

Segundo relatava a ação, 
visitantes das unidades no 
município eram submetidos 
à revista íntima e vexatória, 
na qual eram encaminhados 
a uma sala onde, diante de 
agente do estabelecimento, 
deviam despir-se e agachar-se 
por uma ou mais vezes, para 
que se verificasse a inexistên-

cia de itens proibidos nos ór-
gãos genitais. 

A Defensoria argumentou 
que o procedimento viola a 
dignidade das pessoas visi-
tantes e, por consequência, o 
direito à convivência familiar 
e comunitária dos adolescen-
tes, já que muitas pessoas não 
aceitavam se submeter a tais 
constrangimentos.

Diante disso, o acordo foi 
homologado na última terça-
-feira (02) pelo Desembarga-
dor Renato Genzani Filho, re-
lator do processo na Câmara 
Especial do Tribunal de Jus-
tiça (TJSP) – que teve início 
com o ajuizamento de uma 
ação civil pública pela Defen-
soria em Guarulhos.

FOTO: DIOGO MOREIRA/A2IMG
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     O Orquidário Municipal oferece novas turmas 
durante o mês abril para quem quer aprender a 
cultivar orquídeas. Nas próximas quartas-feiras, 
dias 3, 10, 17 e 24, e sábados, dias 6 e 20, sempre 
das 10h às 11h, serão realizadas oficinas para 
iniciantes com noções básicas de manutenção 
da espécie. Já para quem quiser conhecimentos 
mais aprofundados e também aprender a cuidar 
de orquídeas doentes, a oficina SOS Orquídeas 
acontece às quintas-feiras, dias 4, 11, 18 e 25, em 
dois horários: das 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 
15h30. Inscrições antecipadas mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone: 2482-1667.

     Clássicos renomados, interação entre os 
participantes e performances ao vivo. Neste 
domingo (7) e também no próximo dia 21, 
sempre a partir das 10h, o Teatro Padre Bento 
apresenta a Roda de Choro, evento gratuito 
e quinzenal que recebe nomes expressivos 
do gênero em Guarulhos. A classificação é 
livre. Característica de encontros de músicos 
e interessados por esse universo musical, as 
rodas de choro são marcadas pela informalidade 
e descontração. A ordem de apresentação 
e performances dos músicos é definida 
previamente. 

ANOTE

Comparado com nossa realidade, 
os anos 70 me parecem bem 
arcaicos, pré-históricos mesmo

Só quem viu é 
que pode contar

Havia um medo excessivo no ar, 
um respeito além do necessário, ha-
via temor. Todos tinham o direito de 
ficar calados e quietos, desde que esse 
silêncio não irritasse alguém podero-
so. Me lembro das C14 cinzas e das 
baratinhas vermelhas e pretas vigian-
do nossos passos. O mundo não era 
mais seguro por isso; é que os margi-
nais não eram organizados e arrojados 
como os de hoje. Eu morava no Jardim 
Japão naquela época. Era comum ou-

vir de madrugada dois ou três policiais 
a cavalo passando pelo bairro. Nós, as 
crianças e os mais pobres, não sabía-
mos o que estava realmente aconte-
cendo, mas sentíamos que algo estava 
fora da ordem, fora do lugar.

Nos anos 70, os metalúrgicos con-
seguiram agitar a cena política do Bra-
sil com algumas paralisações. O país 
foi amadurecendo aos poucos para 
receber tempos com mais liberdade. E 
isso assustava muita gente da socieda-
de. Os adultos ensinavam as crianças a 
terem medo da polícia. Eu e meus ami-
gos nos escondiam até a viatura poli-
cial (baratinha) sumir lá pela avenida 
Osaka. Os mais velhos me contavam 
histórias de pessoas que levaram uns 
safanões porque estavam na rua de-
pois da meia noite. O mundo parecia e 

era bem menor nos anos 70. Vivíamos 
a era dos televizinhos, viajando no te-
le-espaço pelo tubo cheio de chuvisco 
de uma TV Telefunken.

Comparado com nossa realidade, 
os anos 70 me parecem bem arcaicos, 
pré-históricos mesmo. O rádio era o 
veículo de comunicação mais ligeiro. 
Em São Paulo tinha as TVs: Globo, 
Tupi, Record e a Bandeirantes, que 
começavam a transmitir depois das 
14h. Havia pouca variedade de pro-
dutos nas mercearias e nos empórios. 
Nessa época apareceu um jeito novo 
de comprar: os Peg Pag. Eu achei bem 
esquisito, eu mesmo pegando as coi-
sas nas prateleiras.

Foi uma era de heróis anônimos, 
de vilões anônimos, de fotonovelas e 
muitas mentiras. Era muito artificial, 
um mundo de plástico. Nada era real, 
a não ser a angústia de quem não ti-
nha voz nem informação para com-
preender. A ignorância foi um bálsa-
mo. A importância e a coragem dos 
sindicalistas dos anos 70 não deve 
ser ignorada tão pouco esquecida. Foi 
um marco para uma virada histórica 
na política nacional. Se no final dos 
anos 70 a roda da liberdade começava 
a girar, as greves do ABC, foram o im-
pulso que faltava.

O presidiário de Curitiba teve pa-
pel importante naqueles anos. Quem 
poderia prever que um retirante nor-
destino pudesse fazer tanto barulho. 
Como imaginar um peão de chão de 
fábrica peitando os milicos? Depois 
ele pode ter se perdido na caminhada, 
andou com más companhias, mas nos 
anos 70 ele encarnou a vontade e a voz 
do trabalhador.

Há um ano encarcerado ele ainda 
arrasta muita gente com seu discurso. 
Acredito que daquele metalúrgico de 
São Bernardo pouco ou quase nada 
mais restou. Eu, que um dia acreditei 
cegamente em suas palavras, também 
quase nada mais possuo daquele me-
nino que tinha medo da polícia e acre-
ditava em heróis.

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

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

 CONCURSO DE FISCAL DE RENDAS

100
ÚLTIMAS  VAGAS
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Duração 132min Dub.Leg. 3D/4DX/MacroXE
Horários - 13h (somente sábado e domingo) / 13h45 / 
14h30 / 15h / 16h / 16h45 / 17h30 / 18h / 18h30 / 19h 
/ 19h45 / 20h30 / 21h / 21h30 / 22h / 22h45 (somente 
sexta-feira e sábado)

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 4 a 10 de abril de 2019)

DUMBOA CINCO PASSOS DE VOCÊ

Horários - 14h15 / 17h / 19h45 (exceto quarta-
-feira) / 22h20

Dub. 2D 117min
Horários - 13h10 (somente sábado e domingo) 
/ 14h45 / 15h45 / 17h15 / 17h45 / 20h15 / 
20h30

Dub.Leg. 2D/3D/4DX 112min

CAPITÃ MARVEL

Horários - 14h / 16h / 16h45 / 19h30 / 21h45 
(exceto quarta-feira) / 22h15

Dub. Leg. 2D 128min

NÓS

Horários -13h15 (somente sábado e domingo) 
/ 19h

Leg. 2D 116min

O PARQUE DOS SONHOS

Horários - 13h20 (somente sábado e domingo)

Dub. 2D 90min

CHORAR DE RIR

Horários - 14h30
Nac. 2D 103min

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
SHAZAM!
Todos temos um super-herói dentro de nós; só é preciso um pou-
co de magia para que ele ganhe vida. No caso de Billy Batson, 
basta gritar uma palavra – SHAZAM! – para que o jovem malandro 
de 14 anos se transforme no super-herói adulto Shazam, cortesia 
de um antigo mago. Shazam começa a testar os limites de suas 
habilidades com a despreocupação típica de uma criança. Contu-
do, ele precisará dominar estes poderes rapidamente para lutar 
contra as forças do mal controladas pelo Dr. Thaddeus Sivana.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

AFTER CINE HOLLIUDY 2 –
 A CHIBATA SIDERAL

Duração 105min Duração 101min Dub.Leg. Nac.
2D/4DX/MacroXE 2D

Horários - 19h45 - 21h45 (somente sexta-
-feira e sábado) 

Horários - 15h30 / 18h15 / 20h45

www.fmetropolitana.com.br



ÁRIES: Estará mais prazeroso através deste dia. Possuirá 
grandes obstáculos para atingir os indivíduos que são 
diferentes de você principalmente pelo gênero. 

TOURO: É recomendado afastar-se do soberbo desejo 
material para que evolua no campo emocional e centre-
-se nos aspectos emocionais.

GÊMEOS: A potência que carrega estará mais vívida 
e com isso você exporá um maior know-how para 
desenvolver-se. 

CÂNCER: Cintilará uma forte chama da afeição no de-
curso de hoje, este envolvimento irá aparentar bem mais 
aos que estão perto de você. 

LEÃO: Você terá uma generosa ação advinda do nosso 
astro rei para com este seu signo. Constatará um nível 
convicção muito maior.

VIRGEM: O nosso grande satélite Lua restituirá a influir 
na sua feição mais disciplinada. Irá constituir a sua 
capacidade de modificar-se no máximo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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FFB
OLEAGINOSA
ROLIGFL

GONZAGUINHA
PANGARESN
ROIMSÇ

MIRRANAFTA
VESOONED
INTERJAVE
LAISPASEP

CENTEIONR
GERITROSE
IOGESPC
ABRIRELI
DRPIPERS

BOAREPUTAÇÃO

(?) cultu-
ral, tipo

de Teatro
de arena

"Errando
(?) que se
aprende"

(dito)

Os menores
estados 

da Região
Nordeste

Prefixo de 
"gigabyte"
(Inform.)

Desenho
da alta-
costura

A linhaça,
por seu
teor de
gordura

Zona 
Norte

(abrev.)

Cantor de
"O Que É, 
o Que É"
(MPB)

Letra a
que se

apõe til no
espanhol

Cavalos
ordinários

(bras.)

(?)
Calheiros,
senador
alagoano

Letra do
dígrafo de

"barro"

Cat (?),
cantor 

de "Wild
World"

Resina da
qual se
fabrica
incenso

Edgar
Duvivier, 

saxofonista
carioca 

Time
gaúcho 

na Série B
em 2017

Um dos
nomes de
Deus na
Bíblia

(?) Souza,
ex-ginasta
paulista

"O Apa-
nhador no
campo de
(?)", livro

Causa
transtorno
nas vias
públicas

Eu, em
italiano

Coloraçao
vermelha 

em doenças
de pele

Espanhol
(abrev.)

Tipo de
leite de

qualidade
inferior

(?) garra-
fas, fun-

ção do sa-
ca-rolhas

Juiz que
sucedeu
Sansão
(Ant.)

Conceito
positivo

sobre uma
pessoa

Curta-
metragem
da Disney

(2016)

Elemento
da chuva

ácida
(símbolo)

Direito da 
autoridade

pública,
estimula a 
impunidade

em um
judiciário

lento

Feitio do
bambolê

Sistema 
financiador
de imóveis

Aparelho para pesar
alimentos

Folha
(abrev.)

Carlos (?),
repórter

Orixá conhecida 
como Rainha do Mar

Iran Malfi-
tano, ator
Derivado 

do petróleo
usado na 

fabricação
de fertili-

zantes
Logo, em

inglês
Técnico da

Seleção

Recipiente
para água
Benefício 

trabalhista

Rasgar, 
em inglês
Plutônio

(símbolo)

Nelson Rodrigues,
dramaturgo

Obra como "Carmen",
de Bizet (Mús.)

2/io. 3/rip — sfh. 4/soon. 5/piper. 7/stevens. 8/eritrose.

LIBRA: O nosso quarto planeta fará com que meditar lhe 
deixe menos vulnerável. Já sem Saturno as coisas podem 
favorecer um lado mais benévolo e humanitário. 

ESCORPIÃO: Existirá muitas disfunções para você emitir 
muito do seu entusiasmo. A fadiga irá gerar uma potente 
exaustão das suas forças. 

SAGITÁRIO: Você estará mais amparado no momento 
para operar fortemente diante das pedras que aparece-
rão no seu caminho.

CAPRICÓRNIO: A autenticidade no sentido astrológico 
irá valorizar o seu lado mais despojado. Não receberá 
ajuda do seu planeta em exaltação nesta jornada.

AQUÁRIO: As ponderações que você faz serão pontos 
chave do seu dia. A necessidade de arrancar o melhor 
dos espinhos deve ser enaltecida por você.

PEIXES: Condutas desacertadas dirigem-se para macular 
uma proba trajetória. Não pronuncie qualquer coisa sem 
ao menos realizar alguma profunda cogitação.
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DA REDAÇÃO - Com estreia 
marcada para o dia 3 de ou-
tubro, o filme “Coringa” traz 
Joaquin Phoenix na pele 
de sarcástico vilão. Para ter 
uma ideia de como será essa 
história, a Warner liberou 
o primeiro trailer, que vem 
carregado de emoção, pois é 
embalado pela canção “Smi-
le”, de Charles Chaplin.

Na conta oficial do filme 
no Twitter, a chamada cita 
uma das frases do longa, 

Primeiro trailer de 
‘Coringa’ é divulgado
Primeiro trailer de 
‘Coringa’ é divulgado

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

que Arthur Fleck (Phoenix) 
diz ser um conselho de sua 
mãe: “Faça uma cara feliz”.

Dirigido, produzido e 
coescrito por Todd Phillips, 
longa tem ainda Robert De 
Niro e Zazie Beetz no elen-
co. Dante Pereira-Olson, 
de Happy!, interpretará 
o jovem Bruce Wayne e 
Douglas Hodge foi escala-
do para o papel de Alfred 
Pennyworth. O filme conta 
a história desse vilão, que 

é um homem desprezado 
pela sociedade e chega ao 
seu limite.

“Coringa” gira em torno 
do icônico arqui-inimigo de 
Batman e sua história origi-
nal e individual, nunca vista 
antes nas telas grandes. A 
exploração de Arthur Fleck 
um homem despejado pela 
sociedade, não é apenas um 
estudo de personagem som-
brio, mas também um conto 
de alerta abrangente.

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a
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IMÓVEIS

CURSOSSERVIÇOS

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

DOMÉSTICA 
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 
2212-1132  2ª à 6ª horário 
comercial
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.
DESIGNER  DE 
SOBRANCELHAS 
Experiência com linha. 
Centro de Guarulhos 
Comissão F.: 97476-9439
INSTALADOR 
De Som e Acessórios. F.: 
(11) 4386-4279
MOÇA MAIOR 
Precisa  p/ trabalhar em  
Privê como garota. Fone. 
(11) 96655-6443
AGENTE DE PRODUÇÃO 
p/trabalho em casa, 
etiquetar e envelopar malas 
diretas. Ambos os sexos 
acima de 18a. Ganhos 
R$ 1.150,00. Enviamos 
todo serviço até sua porta. 
F:4210-2322.
VENDEDOR 
p/loja Material de construção 
, c/ exp. entregar CV. Av. 
Bom Clma 38 h/c c/ Carlos

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Seu Computador Quebrou, 
esta c/ Virus e não entra na 
Internet ? At. Domicilio.Tx. 
Única R$ 50, F:96287-3240 
whats/ 2026-1845 ac. 
cartões.

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

MASSAGEM TERAPÊUTICAKAKAU  MASSAGEM 
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (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

EDITAL
PHIBRA CASH SECURITY LTDA - CNPJ: 
00.347.905/0001-32, com sede a rua Volta 
Grande, 137 , Cumbica Guarulhos SP, faz 
saber que inexistem funcionários, prepos-
tos ou mandatários de qualquer natureza 
ou instrumento com poderes para 
representa-la diante do mercado em geral, 
especialmente diante de bancos, fornece-
dores, clientes e colaboradores,  portanto 
tornar-se-á nulo e inoperante qualquer ato 
que não seja praticado pelo sócio gestor 
da mesma Marco Fabio Spinelli – 
CPF:000.929.298-50.

94745-7749
5583-2905

AUXILIAR DE ESTOQUE 
p/loja Material de construção 
, c/ exp. entregar CV. Av. 
Bom Clma 38 h/c c/Carlos

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

APTO. GOPOUVA 
2 dorms. sacada+ dep., 1vg. 
port.24hrs. R$ 1.350,00 
Inculso cond.+ Iptu. F.: 
94249-5706 whats.
JD. BELA VISTA $ 620,00 
Atrás da Pça. Juscelino 
K de Oliveira, 1 
dorm.,sl,coz.,wc.,lav., s/ 
gar  casal s/ filhos s/animal. 
98443-5925
JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. 
R$ 750,00.  F:97272-7232 
whats
CASA RENATO MAIA 
2 dorms., Demais dep., Gar. 
3 autos, ao lado do Roldão. 
F.:  99806-2562/ 2468-0330

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
TERRENO 295,20MTS. 
Pq. Continental l, esquina 
Rua Zélia Emerenciana de 
Alvarenga. Doc. Ok direto 
com prop. F.:  9 9976 2880.

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
FLÁVIA FERNADA 
2 dorms. + dep., 1 vg., 
portaria.110 Mil á Vista. F.: 
94249-5706 whats.
TERRENO PARA GALPÃO 
Bonsucesso  2.200 m² $ 
600 mil  Ac. parte permuta  
99621-0426

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.
APTO. PARAVENTI 
2 dorms. + dep., 1 vg., 
portaria. R$ 1.100, 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.

COMPRO RÉPLICA DE 
AVIÃO 
Esquadrilha da Fumaça 
FAB F.: 2408-9590 Roberto 
96875-8401 c/ Rubini Jr.
VENDE-SE 
Banca jornal, Frente Padaria 
Barão Cecap. F: 2884-8660 
c/ Izabel

FOTO: SIDNEI BARROS

DA REDAÇÃO - Acionada pelo 
telefone 153 da Central de 
Atendimento da Guarda Ci-
vil Municipal (GCM), a Ins-
petoria de Patrulhamento 
Ambiental apreendeu na úl-
tima segunda-feira (01º), na 
região do Cabuçu, 29 pássa-
ros de diferentes espécies. A 
denúncia levou os guardas a 
uma residência, aonde encon-
traram 20 pássaros, sendo 14 
coleirinhos, um bigodinho, 
quatro pixarros e um sabiá-
-laranjeira. Desse total, 14 
aves possuíam anilhas, mas 
todas adulteradas. A anilha é 
um pequeno anel que serve 
para identificar e monitorar 
animais tanto criados em ca-
tiveiro como livres na nature-

za. Os pássaros apreendidos 
estavam em gaiolas em pre-
cário estado sanitário e com 
sinais de maus tratos.

Numa outra residência 
na mesma região, os GCMs 
encontraram mais nove 
pássaros, sendo seis sabiás-

GCM Ambiental apreende 
29 pássaros no Cabuçu

UBS Piratininga 
muda de endereço
MAYARA NASCIMENTO - A Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) 
Piratininga mudará de endere-
ço. Atualmente localizada na 
rua Landri Salles, 400, passará 
a atender na Estrada da Água 
Chata s/n. “O pessoal do pró-
prio posto de saúde nos avisou 
e uma equipe de saúde de Ita-
quaquecetuba passou de casa 
em casa para perguntar quan-
tas pessoas usavam o posto. 
Todo mundo está apavorado, 
porque o posto presta um bom 
serviço para a comunidade”, 
comentou Ariosto Moreira da 
Rocha, assessor jurídico da As-
sociação dos Moradores do Par-
que Piratininga (Ampapi).

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Guarulhos, o boato 
não procede e reafirmou que a 
UBS apenas mudará de endere-
ço. A partir do mês que vem os 
serviços serão oferecidos em um 
prédio próprio da prefeitura.

-laranjeira, um pássaro-
-preto, um bem-te-vi e um 
sanhaço-comum. Os donos 
das aves foram conduzidos 
à Delegacia de Investigação 
de Crimes contra o Meio 
Ambiente, onde foi lavrada 
ocorrência para abertura de 
inquérito policial e assinado 
Termo de Compromisso para 
liberação dos autores. Os pás-
saros foram encaminhados 
ao Centro de Recuperação de 
Animais Silvestres – CRAS, 
situado no Parque Ecológico 
do Tietê, onde foi emitida a 
ficha de controle de entrega 
de animais, com o registro 
de sinais de maus-tratos e 
tentativa de adulteração de 
anilhas.
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