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É muito importante que a família realize visitas frequentes 
e, em casos suspeitos, denuncie”, Valeska Aubin Zanetti 
Mion, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde
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Bovespa

‘Vingadores: Ultimato’ 
estreia hoje nos 
cinemas do país
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Encontro de Dança 
movimenta o Adamastor 

neste domingo

+1,63%
R$ 3,98
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Dólar

-0,92%
95.045

Câmara cria comissão e inicia 2ª 
etapa para reforma da Previdência

FOTO: RENATO COSTA/ESTADÃOFOTO: FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL
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Linha 13-Jade registra a queda de 17 
pessoas nos vãos das estações Pág. 6

FOTO: ALEX SILVA/ESTADÃO

Pág. 3

Paneque participa da 
sanção da ‘Empresa 
Simples de Crédito’, 
em Brasília

Pág. 4

Recursos do Minha Casa 
Minha Vida acabam em 
junho, diz ministro do 
Desenvolvimento

O colegiado será composto por 49 membros e 49 suplentes conforme ato de criação lido durante 
a sessão de ontem; proposta foi aprovada pela CCJ na noite da última terça-feira (23) Pág. 4

Ibope aponta que 35% avaliam governo 
Bolsonaro como ótimo ou bom

+1,00%
R$ 4,45
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TURISMO - Belíssima fonte de água atrai turistas ao estado da Pensilvânia nos Estados Unidos
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A terça-feira foi um dia 
especial. E muito movimen-
tado. Em Brasília, na Comis-
são de Constituição e Justiça 
da Câmara dos Deputados 
era aprovado o relatório da 
Reforma da Previdência de-
pois de nove horas de dis-
cussões acaloradas. O pri-
meiro passo para o projeto 
do governo que mexe na 
aposentadoria de todos os 
brasileiros chegar ao plená-
rio. Muita briga.

Também em Brasília, no 
edifício sede do Superior 
Tribunal de Justiça, os minis-
tros que compõem a Quinta 
Turma decidiam se anula-
vam ou não o processo que 
levou o ex-presidente Lula à 
prisão. Foram votos intermi-
náveis que terminaram por 
consolidar as condenações 
impostas pelas primeira e 
segunda instâncias.

A TV transmitiu direto e 
ao vivo os dois eventos.

Em Guarulhos, não a te-
levisão – a TV Câmara está 
fora do ar – mas a internet, 
operada por um jornalista 
dedicado, transmitiu tam-
bém ao vivo um encontro 
que reuniu os principais po-
líticos da cidade, pelo menos 
em tese. Nossos trinta e qua-
tro vereadores.

Enquanto o destino de 
Lula e da nova previdência 
eram discutidos na Capital 
Federal, aqui no prédio da 
João Gonçalves, na sessão 
legislativa, discutia-se, e com 
muita veemência, o novo 
ponto de retorno aberto na 
avenida Paulo Faccini.

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

Foram quase duas horas 
de discussão. Praticamente 
todos os vereadores entra-
ram na briga. Uns contra, 
outros a favor do ponto de 
retorno na via pública que, 
a partir de agora, vai pro-
porcionar aos motoristas, 
vindos do viaduto de acesso 
à cidade, entrar à esquerda. 
Com isso, pode-se alcançar 
com mais facilidade as ruas 
do Centro sem precisar ir até 
o fim de Paulo Faccini, lá no 
Bosque Maia.

A obra mexeu com o brio 
de nossos vereadores. Foi tão 
feia a briga que Janete Lula 
Pietá, do PT, confessou estar 
tão transtornada que preci-
saria consumir uma tonela-
da de sorvete ao chegar em 
casa pra poder compensar os 
“momentos de tensão”.

 
Assunto nosso
Essa história comprova o 

ponto de vista de que o as-
sunto doméstico toca mais 
a gente. Quanto mais perto 
de nós, mais importante ele 
é. Nada contra a atuação dos 
vereadores. Pelo contrário. É 
evidente que houve um cer-
to exagero, mas eles estão lá 
pra isso. Discutir os assuntos 
da cidade. As coisas que nos 
interessam mais de perto. 
Nenhum deles na sessão de 
terça-feira sequer comentou 
o que estava acontecendo 
com a reforma da Previdên-
cia. Da condenação do ex-
-presidente então, nem se 
fala. O que estava interes-
sando, na verdade, era o re-
torno da Paulo Faccini.

Está explicado!
O prefeiturável Wagner Freitas 

afirma que a nomeação do tesou-
reiro do PTB na Prefeitura teria sido 
indicação dos dois vereadores do 
partido. E que o PTB apoia o prefei-
to Guti (PSB). Ah, bom…

Efeito colateral
Com a migração de 25 mil funcio-

nários da Prefeitura para o Brades-
co, as agências da instituição estão 
mais cheias. Principalmente as duas 
Prime, exclusivas aos correntistas 
mais seletos. O banco vai ter de in-
vestir fisicamente em novas agên-
cias…

Alguma sugestão?
Prefeiturável, o ex-prefeito Elói 

Pietá nem cogita sair do PT. Não é 
a favor de prévias em setembro. E 
deseja vice de outro partido, com 
perfil de centro…

Sejam bem-vindas!
O prefeito Guti (PSB) conseguiu 

no Ministério da Saúde a doação 
de quatro ambulâncias SAMU para 
Guarulhos. No valor de R$ 690 mil. 
A data da entrega está para ser de-
finida…

Rixa de vizinhos
O vereador Geraldo Celestino 

(PSDB) e o comerciante Décinho 
Pompeo se estranharam na terça-
-feira, em eleição para o condomí-
nio em que moram. Celestino im-
pugnou Décinho, que tentava ser 
conselheiro. Se disputa para síndico 
já está assim, imaginem em 2020…

Vai esperando
Novo truque de alguns políticos: 

foto de fila de banco arquivada no 
celular. Se quiser se livrar de algum 
telefonema, é só mandar a foto por 
WhatsApp dizendo que não pode 
atender e que ligará em seguida…

E agora?
Conforme eu desconfiava: no site 

do Corpo de Bombeiros, não cons-
ta AVCB válido para o endereço da 
Rodoviária de Guarulhos, na Alame-
da dos Lírios, S/N, Parque Cecap…

REMINISCÊNCIAS

PEDRO NOTARO 
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900
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Aeroporto de Guarulhos 
é o 1º em satisfação 
dos passageiros 

Paneque participa da sanção da Empresa 
Simples de Crédito, em Brasília

FOTO: DIVULGAÇÃO/ACE

DA REDAÇÃO - O presidente 
da ACE-Guarulhos, William 
Paneque, participou, on-
tem, de evento no Palácio 
do Planalto, em Brasília 
(DF), no qual o presidente 
da República, Jair Bolsona-
ro, sancionou o Projeto de 
Lei Complementar 135/2018 
que cria a Empresa Simples 
de Crédito (ESC).

Paneque, que também é 
o vice-presidente da RA3 (re-
gião administrativa da Re-
gião do Alto Tietê) da Facesp 
(Federação das Associações 
Comerciais do Estado de 
São Paulo), cumprimentou 
pessoalmente o idealizador 
da ESC, o assessor especial 
do Ministério da Economia 
Guilherme Afif Domingos, 
ex-presidente da ACSP.

“A sanção da Empresa 
Simples de Crédito é uma 

LUCY TAMBORINO - O GRU 
Airport – Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo, em 
Cumbica, alcançou o pri-
meiro lugar na satisfação 
de passageiros, na categoria 
de terminais que movimen-
tam acima de 15 milhões 
de passageiros por ano.  Os 
dados são da Pesquisa de 
Satisfação do Passageiro e 
Desempenho Aeroportuário 
do primeiro trimestre deste 
ano, realizada pela Secreta-
ria de Aviação Civil do Mi-
nistério da Infraestrutura.

Na classificação geral o 
terminal conquistou a 14ª 
posição, com nota 4,33, de 
uma escala que vai até cin-
co. Os aeroportos mais bem 
avaliados foram de Viraco-
pos, Curitiba e Confins com 
nota de 4,77; 4,73 e 4,65, 
respectivamente. A meta do 
governo é quatro. 

vitória para a economia na-
cional e, principalmente, 
para as locais. É um grande 
benefício para as pequenas 
e médias empresas brasilei-
ras e o Afif foi o responsá-
vel por essa ferramenta ser 
concretizada hoje”, afirmou 
Paneque.

O presidente da Facesp, 
Alfredo Cotait Neto, concor-
da. “A ESC atende à urgen-
te necessidade de oferta de 
crédito sem intermediações, 
uma vez que intermediação 
eleva o custo do crédito”, 
disse. “Essa ferramenta vem 
no momento em que o Bra-
sil mais precisa e ampliará 
a oferta de crédito, além de 
tornar mais favoráveis as 
condições de empréstimo”.

Na prática, a Empre-
sa Simples de Crédito irá 
proporcionar, para quem 

tem reserva de recursos, a 
possibilidade de aplicar a 
reserva com rentabilidade 
melhor do que a do merca-

do financeiro. “As duas par-
tes ganham: quem adquire 
o crédito e quem empresta”, 
completa Paneque.
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Juiz dá 8 dias para Lula se 
manifestar em ação do sítio

Pesquisa aponta que 35% avaliam 
governo Bolsonaro como ótimo ou bom

FOTO: ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

DA REDAÇÃO - Pesquisa de opi-
nião CNI/Ibope divulgada 
ontem mostra que 35% dos 
brasileiros entrevistados ava-
liam o governo do presidente 
Jair Bolsonaro como ótimo 
ou bom; 31% como regular; 
27% como ruim ou péssimo; 
e 7% não sabem ou não res-
ponderam à pergunta. Essa 
é a primeira pesquisa CNI/
Ibope sobre a avaliação do 
governo Bolsonaro. 

A maneira de governar do 
presidente é aprovada por 51% 
dos entrevistados e desapro-
vada por 40%. Segundo a pes-
quisa, 9% não sabem ou não 
responderam à pergunta. Em 
relação à confiança, 51% dos 
entrevistados afirmaram con-
fiar no presidente Jair Bolsona-
ro, enquanto 45% não confiam.

A perspectiva de 45% dos 

DA REDAÇÃO - O juiz federal 
Luiz Antônio Bonat, da 13ª 
Vara Federal, abriu prazo de 
8 dias para que as defesas se 
manifestem na ação penal em 
que o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva foi condenado a 
12 anos e um mês de prisão 
por supostas reformas no sítio 
de Atibaia. Após a manifesta-
ção das defesas sobre o recurso 
da força-tarefa, o magistrado 
vai enviar o caso ao Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região.

A decisão de Bonat repre-
senta mais um passo para que 
o petista seja novamente jul-
gado pela segunda instância, 
desta vez, no caso que envolve 
as reformas no imóvel de R$ 1 
milhão feitas pela OAS e a Ode-
brecht.

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

Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento)
Rua Olivanca, 221 - Pimentas - (Travessa com Avenida Jurema)
Av. Tiradentes, 4273 - Vila Flórida (esq. c/ Droga Raia)

Tel.: 2401-0387 / 96892-4724 - Falar com Renato

VENDO 3 ÓTICAS, 
COM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO E FATURAMENTO

DA REDAÇÃO - O ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Gustavo Canuto, afirmou on-
tem que a pasta só tem recur-
sos para arcar com o programa 
Minha Casa Minha Vida até 
junho. Em audiência pública 
na Câmara dos Deputados, o 
ministro afirmou que a pasta 
precisa de uma ampliação do 
limite orçamentário. Ele disse 
ainda que os deputados têm 
que ajudar neste processo com 
a aprovação da reforma da Pre-
vidência, porque ela melhora-
ria o ambiente econômico. 

“Só temos recursos orça-
mentários para seguir até ju-
nho, uma vez que nosso limite 
de empenho foi reduzido. A 
situação é emblemática e por 
isso estamos trabalhando junto 
ao Ministério da Economia e 
Casa Civil para seguirmos com 
o programa. Precisamos de 
ampliação do limite orçamen-
tário”, disse. 

De acordo com Canuto, a 
pasta teve um aporte de R$ 
800 milhões neste ano para 
garantir a execução do progra-
ma em abril, maio e junho - já 

FOTO: FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AG.BRASIL

‘Minha Casa Minha Vida’ só tem 
recursos até junho, diz ministro

entrevistados é que o restan-
te do governo Bolsonaro seja 
ótimo ou bom, 25% esperam 
que seja regular, 23% acredi-
tam que vai ser ruim ou pés-
simo e 7% não sabem ou não 
responderam.

FOTO: ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

havia recebido R$ 900 milhões 
para as contratações feitas até 
novembro de 2018. O ministro 
disse ainda que a pasta precisa 
de um aporte de R$ 1,5 bilhão 
para garantir o funcionamento 
do MCMV até o fim do ano. 

Canuto reclamou também 
que o ministério foi criticado 
por que teria parado de fazer 
novas contratações, mas res-
saltou que a pasta não tem 
recursos suficientes. “Somos 
uma gestão responsável. Seria 
imprudente fazer novos con-

tratos sem ter disponibilidade 
orçamentária”, disse. 

Em uma explicação mais 
ampla, Canuto afirmou que 
foram identificados problemas 
na Faixa 1, como a venda ile-
gal dos lotes ou a construção 
de condomínios em áreas do-
minadas por organizações cri-
minosas, e na Faixa 1,5, onde 
há alta inadimplência. Ele in-
formou ainda que a pasta está 
trabalhando em uma reformu-
lação do programa junto ao mi-
nistério da Economia.

Câmara cria comissão especial para 
discutir reforma da Previdência

DA REDAÇÃO - O presidente da 
Câmara, deputado Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), determinou 
a criação da comissão espe-
cial que vai analisar a Propos-
ta de Emenda à Constituição 
da reforma da Previdência 

(PEC 6/19). O colegiado será 
composto por 49 membros e 
49 suplentes. O ato de criação 
da comissão foi lido durante 
a sessão do plenário de on-
tem pela deputada Geovânia 
de Sá (PSDB-SC), segunda su-
plente da Mesa Diretora.

Inicialmente, foram 
anunciados 34 membros e 34 
suplentes, mas a composição 
foi ampliada para incluir um 
número maior de partidos na 
comissão especial.

Aprovado na noite de 
terça-feira (23), por um pla-
car de 48 votos a 18, o texto 
do relator Delegado Marcelo 
Freitas (PSL-MG) pela admis-
sibilidade segue agora para 
análise da comissão especial.
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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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Prefeitura busca parcerias para 
ampliar oferta de vagas de emprego 
e de cursos de qualificação

Cidade fecha mais de 100 vagas de emprego em março STMU completa obras da ciclofaixa do Parque Cecap

Linha 13 contabiliza a queda de 
17 pessoas nos vãos das estações
FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

LUCY TAMBORINO - Um total de 
17 usuários da Linha 13 – Jade 
da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM) 
caíram no vão entre e a pla-
taforma nas estações no ano 

DA REDAÇÃO - A secretária do 
Trabalho, Telma Cardia, re-
presentou a prefeitura nessa 
terça-feira (23) em reunião no 
Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas de São 
Paulo e Região (SETCESP), 
com o presidente da institui-
ção, Tayguara Helou e mem-
bros da diretoria.

O objetivo do encontro 
foi firmar novas parcerias 
para oferta de vagas nas 
unidades do Centro Integra-
do de Emprego, Trabalho e 
Renda (CIET), e obter sub-
sídios para melhoria contí-
nua dos serviços de inter-
mediação de mão-de-obra 

passado. O número representa 
2% de todas as ocorrências.

Já em todas as linhas da 
CPTM, 782 usuários caíram 
entre o vão. A linha campeã 
em quedas foi a 11-Coral, res-

ponsável por 35% dos casos; 
em seguida, a Linha 9-Esme-
ralda, com 21%; e, em terceiro, 
a Linha 12-Safira, com 18,7%.

Em nota, a CPTM infor-
mou que instalou borrachões 
de proteção nas plataformas 
das estações e intensificou as 
orientações de segurança aos 
passageiros nas estações e re-
des sociais. A companhia ain-
da destacou que o espaço entre 
o vão e a plataforma se deve 
ao compartilhamento das vias 
com os trens de carga, que são 
mais largos do que as compo-
sições de passageiros. A ques-
tão deverá ser amenizada com 
a segregação das vias para o 
transporte de carga, por meio 
da implantação do Ferroanel. 

e qualificação profissional, 
além de divulgar ações da 
Pasta voltadas ao setor de 
transporte e logística.

Outro ponto importante 
da reunião deu-se durante 
a apresentação dos dados 
do Observatório Municipal 
do Trabalho de Guarulhos 
(OMT-GRU) sobre a atuação 
do setor de transporte e lo-
gística no município que, 
em fevereiro de 2019, era 
responsável por 55.852 pos-
tos de trabalho formal, sen-
do o terceiro setor que mais 
emprega na cidade, atrás so-
mente da indústria de trans-
formação e do comércio.

Rádio Raiz Fm 93,3
Programa Coração Sertanejo com Eduardo de Moura

De segunda à sexta 20h00 às 22hoo

Ouça, participe 9-4119-5830

O fluxo de usuários em estações da Linha 13-Jade da CPTM vem aumentando, mesmo que 
ainda esteja abaixo do projetado de 100 mil usuários por dia. Hoje a linha carrega cerca de 13 mil 
passageiros diariamente. De acordo com um relatório de movimentação de passageiros, na com-
paração dos acessos às estações entre junho de 2018 com março desde ano, as paradas chegaram 
a registrar aumento de até 101% nas entradas de usuários.

A campeã foi a Estação Guarulhos Cecap, que em junho do ano passado transportou 1.491 pas-
sageiros, já no mês passado foram 3.011 usuários – aumento de 101,95%. Em sequência a Estação 
Engenheiro Goulart e a Estação Aeroporto Guarulhos. A primeira saltou de 4.833 usuários para 
6.283 – um aumento de 30%, já a segunda de 3.319 passageiros para 6.285 (+89,36%).

LUCY TAMBORINO - O emprego 
formal em Guarulhos, seguin-
do a tendência nacional, apre-
sentou queda no mês de mar-
ço – registrando 162 vagas a 
menos. O resultado deve-se a 
8.865 admissões e 9.027 desli-
gamentos. Os dados foram di-
vulgados ontem pelo Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), do Ministé-
rio do Trabalho.

A pesquisa demonstra que 
no acumulado a cidade regis-
trou 1.168 vagas a mais em 
todo esse ano. Significando um 
total de 29.071 novas vagas de 
trabalho e 27.903 desligamen-
tos. O destaque para aberturas 
de vagas se concentraram em 
três setores: Indústria de Trans-
formação, Serviços e Constru-
ção Civil – com 1.059; 862 e 81 

DA REDAÇÃO - A prefeitura 
completou as obras na ciclo-
faixa da avenida Ministro 
Evandro Lins e Silva, no Par-
que Cecap, nesta terça-feira 
(23). A intervenção, realiza-
da pela Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Urbana 
(STMU), atende aos pedidos 
de ciclistas, pedestres e de 
pessoas com mobilidade re-
duzida.

A ciclofaixa conta com 
1.5 quilômetro de extensão e 
ganhou um retorno, e foram 
ampliados os rebaixamentos 
de guias que agora permitem 
a volta completa pelo circui-
to, com segurança aos usuá-
rios.  A revitalização também 
incluiu toda sinalização ho-
rizontal, com pintura do as-
falto, além da construção de 
rampa de acessibilidade.

novas vagas, respectivamente. 
No Brasil, o mercado de tra-

balho formal apresentou saldo 
negativo de 43.196 empregos 

FOTO: PEDRO VENTURA/AGÊNCIA BRASÍLIA

com carteira assinada em mar-
ço. No total foram registradas 
1.216.177 admissões e 1.304.373 
demissões no período.
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Guarulhos ganha 2 serviços para população 
em situação de rua na Ponte Grande

Casa de repouso é interditada após apresentar 
condições precárias no Jardim Vila Galvão

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - Todo cuidado é 
pouco na hora de contratar 
uma ILPI - Instituição de Longa 
Permanência para Idosos (casa 
de repouso). O alerta é da Se-
cretaria de Saúde de Guarulhos 
que, por meio uma operação 
conjunta com o Ministério Pú-
blico Estadual, Polícia Militar e 
Secretaria de Desenvolvimento 
e Assistência Social, interditou 
no último dia 12 uma unidade 
situada no Jardim Vila Galvão. 
Dos 18 internos que estavam 
no local, quatro tiveram de ser 
hospitalizados, quatro retorna-
ram para as famílias e os de-
mais foram transferidos.

As condições encontradas 
no estabelecimento constam 
de um relatório que já está em 
poder do Ministério Público 
Estadual. Idoso dormindo no 
chão ao lado de poças de urina, 
em cômodo com a luz apagada, 
trancado e sem acesso à chave; 
internos com amputação de 
membro e úlceras abertas sem 
material para efetuar curativo; 
alimentos com data de validade 
vencida desde 2014; e pessoas 
desnutridas que não sabiam 
relatar quando se alimenta-
ram pela última vez. Esse foi o 
cenário que as autoridades en-
volvidas na ação se depararam 

quando adentraram na institui-
ção.

Segundo informações da 
Vigilância Sanitária Municipal, 
somente neste ano outras três 
foram interditadas na cidade 
por condições semelhantes. 
Ocorre que, por se tratar de ins-
tituições clandestinas, os pro-
prietários se mudam de endere-
ço e até de cidade e continuam 
atuando da mesma forma com 
um agravante: cobram das fa-
mílias para manter os idosos 
nessas condições.

“É muito importante que 
a família realize visitas fre-
quentes e, em casos suspeitos, 
denuncie. Só assim vamos ga-
rantir a segurança dos nossos 

idosos. Se as pessoas não con-
tratarem instituições irregula-
res, que muitas vezes se valem 
da boa-fé alheia para cometer 
esses atos desumanos, elas não 
mais existirão”, disse a diretora 
do Departamento de Vigilância 
em Saúde, Valeska Aubin Za-
netti Mion.

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA 
DE GUARULHOS/SP - 1º OFÍCIO

Edital para CONHECIMENTO de TERCEIROS INTERESSA-
DOS. Prazo: 20 dias. Proc. nº 3026940-07.2013.8.26.0224
O Dr. RODRIGO TELLINI DE AGUIRRE CAMARGO, Juiz de 
Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
Guarulhos/SP, na forma da lei. 
FAZ SABER que por este Juízo e respectivo Cartório trami-
tam os autos da ação de DESAPROPRIAÇÃO proposta pelo 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM contra 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS QUADRA DE ÁS S/C 
LTDA. E OUTROS, tendo por objeto um imóvel situado no 
Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, com área de 
201.356,70 m2 e eventuais remanescentes indenizáveis, 
na Estrada do Saboó, s/nº, Jardim São João, matrícula 
88.865 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos, 
Inscrição Municipal nº 063.52.79.0001.00.000, declarado 
de utilidade pública através do Decreto Estadual nº 57.930 
de 30/03/2012, para implantação do empreendimento 
rodoviário Rodoanel Metropolitano de São Paulo – Trecho 
Norte. E para levantamento da quantia depositada ou a ser 
depositada, foi determinada a expedição do presente 
edital nos termos e para os �ns do art. 34 do Decreto-Lei 
3365/41, o qual será a�xado e publicado na forma da lei. 
Guarulhos, 28 de fevereiro de 2019.

DA REDAÇÃO - O prefeito Guti en-
tregou ontem dois importantes 
serviços para a população em 
situação de rua: o Se Pop - Rua 
“Bom Samaritano” (com capaci-
dade para atender até 80 pesso-
as, entre jovens, adultos, idosos 
e famílias em situação de rua) 
e o Serviço de Acolhimento 
Institucional Adulto Masculino 
“Beato João Marinoni” (que dis-
ponibiliza 20 vagas a adultos 
do sexo masculino em situação 
de rua), na Ponte Grande (rua 
Isabel Spinna Perella, 46). Am-
bos são serviços de execução 
indireta em parceria com a Or-
ganização da Sociedade Civil 
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(OSC), Associação SOS Família 
São Geraldo, selecionada no 
ano passado por meio de edital 
de chamamento público.

A situação financeira do 
país e sua consequência para 
algumas pessoas foram abor-
dadas pelo prefeito. “A ques-
tão econômica do Brasil assola 
muita gente e muitas pessoas 
não têm outra opção e acabam 
perdendo o emprego, a casa. Aí 
o poder público tem que assis-
tir e ajudar. Estes serviços são 
de extrema valia e necessidade 
para Guarulhos”, disse Guti, 
destacando também a qualida-
de do trabalho da instituição.
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     O Conselho Municipal do Orçamento 
Participativo (CMOP) se reuniu na manhã 
desta terça-feira (23) com o prefeito Guti e o 
secretariado, no Auditório do Paço Municipal, 
no Bom Clima, para a promoção do diálogo 
conjunto, recebimento de demandas e 
discussão de melhorias para os bairros, já 
que os conselheiros têm a missão de serem 
representantes da cidade. Na reunião, foram 
pontuados assuntos voltados às pastas 
de Educação, Obras, Governo e Chefia de 
Gabinete.

       O CIET divulgou nesta terça-feira (23) a 
abertura de nove vagas de emprego exclusivas para 
pessoas com deficiência (PCD). Para concorrer, os 
interessados devem comparecer a uma das cinco 
unidades do CIET até o próximo dia 30, munidos 
de documentação atualizada e currículo. Entre as 
oportunidades, está a única vaga de camareira, que 
requer ensino médio completo. O salário é de R$ 
1.570,00 e entre os benefícios estão vale transporte, 
convênio médico e odontológico, seguro de vida, 
reembolso de 50% em medicamentos, previdência 
privada e participação nos resultados.

ANOTE

Oh meu Deus! Esse ônibus 
sempre lotado e esse 
povo que não anda

Pelo amor de Deus! 
Tenha paciência

Antigamente quem plantava ta-
mareiras, não comia os frutos que dali 
nasceriam, pois, a frutificação ocorria 
depois de quase 90 anos. Hoje até isso 
mudou com a engenharia genética: 
atualmente as tâmaras já nascem em 
plantas de apenas 10 anos de idade. As 
tamareiras davam uma grande lição: 
pensar nas próximas gerações, planejar 
o futuro.

A paciência é uma lição milenar, que 
não aprendemos. Em tempos de ultra 

velocidade é uma ofensa desperdiçar 
tempo com algo sem finalidade espe-
cífica e sem imediaticidade. O estresse, 
o mau humor, a violência contra nosso 
semelhante é o resultado da impaciên-
cia em não conseguir acelerar o carro no 
trânsito caótico das cidades, em não ver 
resultados práticos nas reuniões de pla-
nejamento, na demora do garçom que 
não veio ainda nos atender. Meu Deus, 
o serviço daqui está cada dia pior.

Quando vejo os bairros em locais 
que todo ano sabidamente inunda, as 
nossas ruas estreitas, as casas amon-
toadas uma, literalmente em cima da 
outra ou penduradas em barrancos que 
irão deslizar com certeza, desconfio que 
nossa cidade não foi bem planejada por 
prefeitos eleitos há 50, 60 anos. Oh meu 
Deus! Esse ônibus sempre lotado e esse 
povo que não anda. Eu vou descer no 

próximo, gente!
Salvo uma ou outra voz bem iso-

lada, (Rodrigo Barros da SDCETI, por 
exemplo) não tenho ouvido ninguém 
falar em planejamento de longo e lon-
guíssimo prazo. Os que pretendem um 
dia ocupar a cadeira de Alcaide ou de 
parlamentar, investem seu tempo e 
seus dobrões apenas para autopromo-
ção narcísica. Sua missão é nos conven-
cer que somente eles têm capacidade 
e beleza suficiente para acabar com os 
males do povo e da cidade. Caramba! 
Não tenho moedas! Não posso parar o 
carro que já vem gente pedindo dinhei-
ro. Que coisa chata!

Alguns deles tem em mente os nú-
meros que retratam e revelam a cidade? 
Qual o valor da folha de pagamento dos 
servidores, quanto se gasta em educa-
ção, saúde, infraestrutura e segurança? 
Será que sabem mesmo como funciona 
e quanto leva uma licitação e quais os 
entraves burocráticos? Depois de uti-
lizadas as verbas carimbadas, quanto 
sobra para investimentos? Quantas va-
gas de hospitais, de escolas, de creches, 
precisaremos daqui a 10 anos? E essa 
fila que não anda. Ei! Não vai furar a fila 
não, seu cretino!

Essa falta de planejamento está na 
alma de muitos brasileiros. Eu mesmo 
não planejo muita coisa, a vida acaba me 
levando. Mas quando se trata de uma 
empresa, de uma cidade, a visão sobre o 
futuro é uma ferramenta indispensável. 
Planejar é gastar apenas uma vez, é não 
desperdiçar. A velocidade nem sempre 
é amiga dos bons resultados.

Por não conhecer os problemas da 
cidade, por não ter acesso aos núme-
ros administrativos e por saber que a 
grande maioria não os possui também, 
as críticas são formuladas sem a res-
ponsabilidade com o futuro. A ideia é 
atrapalhar o máximo possível e corro-
er a imagem de quem está preocupado 
em realizar. Assim, alguns tentam cons-
truir seus sonhos sobre os escombros 
dos seus opositores, em vez de plantar 
tamareiras. Aleluia! Finalmente a fila 
andou.

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

Rua 13 de Maio, 188 - Vila Galvão
Guarulhos/ SP

tel.: (11) 3428-5477 - (11) 96632-4944

>> Exame de vista grátis, na compra de seu óculos

>> Fábrica de óculos
  >> Preços imbatíveis

VENHA CONHECER NOSSOS DIVERSOS 
MODELOS DE ARMAÇÃO E LENTE!

PROMOÇÕES DE INAUGURAÇÃO

ACEITAMOS TODOS CARTÕES

Óticas Pretti
F á b r i c a  d e  Ó c u l o s

VENDA VENDA LOCAÇÃO
APTO – 

PROX SHOPING MAIA –
 R$ 275.000 (VAGO) – 

REF - 0
3 – DORMTS 1 SUITE, SALA 

2 AMBS COM SACADA, 
AREA DE LAZER COMPLETA 

A/C – FINANC/FGTS

APTO – PROX CARREFOUR 
– R$ 185.000 (VAGO) – 

REF - 0
2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 1 VAGA, ELEVADOR, 

PORT 24 HORAS 
A/C – FINANC/FGTS

 CASA TERREA –

 CONTINENTAL I - 

R$ 270.000 – REF - 12

2 - DORMTS, SALA, COZ, 2 

VAGAS, EDICULA 

A/C – FINANC/FGTS

APTO – PROX SHOPPING 

INTERNACIONAL –

 R$ 1.100 – REF -07

2 DORMTS, SALA, COZ, 

LAV, COM PLANEJADOS, 

2 VAGAS

APTO – PICANÇO –

 R$ 165.000 (REFORMADO) 

– REF - 04

1- DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO – VILA ROSALIA – 
R$ 290.000 - (VAGO) –

 REF - 04
2 – DORMTS, 1 SUITE, SALA 
2 AMBS COM SACADA, 2 
VAGAS, AREA DE LAZER 

COMPLETA
A/C – IMOVEL DE MENOR 

VALOR

APTO – PROX SHOPPING 
MAIA – R$ 255.000 (VAGO) 

– REF 02
3 - DORMTS, 1 SUITE, SALA 
2 AMBS COM SACADA, 1 

VAGA 
A/C – FINAC/FGTS 

V CASA CONTINENTAL III 

– R$ 600 – 

REF 12

1 – DORMT, SALA, COZ

CASA - CONTINENTAL II – 

R$ 850.00 – REF - 12

2 – DORMTS, SLA, COZ, 1 

VAGA, LAVANDERIA 

CASA – PROX CLUB VILA 

GALVÃO – R$ 800 – REF 12

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA

APTO – COND ITALIA – 
GOPOUVA – R$ 200.000 

– REF 02
2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, AREA DE 
ALAZER, PORT 24 HORAS 

A/C – FINANC/FGTS

APTO – ATIVA (VL ENDRES) 

– R$ 1.600 – REF 07

3 DORMTS, 1 SUITE, SALA, 

COZ, 1 VAGA, AREA DE 

LAZER

LOCAÇÃO
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Duração 183min Dub.Leg. 2D/3D/4DX/MACROXE

Horários - 11h45 - 12h -12h15 (somente sábado, domingo e 
quarta-feira) / 13h / 13h10 / 13h30 / 14h / 14h15 / 14h45 / 
15h30 (exceto sexta-feira) / 15h45 / 16h / 16h45 / 16h50 
/ 17h15 / 17h45 / 18h / 18h30 / 19h20 / 19h30 / 19h45 / 
20h30 / 20h45 / 21h / 21h30 / 21h45 / 22h15 / 23h - 23h15 
- 23h30 (somente sexta-feira e sábado)

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 25 a 01 maio de 2019)

A MENINA E O LEÃOSHAZAM

DE PERNAS PRO AR 3 SUPERAÇÃO – O MILAGRE DA FÉ 

Horários - 13h45 – (somente sábado e domin-
go)

Horários - 14h / 19h10

Horários - 16h15 / 21h15Horários - 13h45 (exceto sábado e domingo) 
/ 18h45

Dub.Dub. 

Nac.Dub. 

2D2D

2D2D

100min132min

109min116min

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
VINGADORES: ULTIMATO
As consequências devastadoras dos atos de Thanos, 
que dizimaram metade das criaturas do universo e 
destruíram os Vingadores, leva os heróis remanescen-
tes a tomarem uma atitude final na grande conclusão 
da sequência de vinte dois filmes da Marvel Studios, 
“Avengers: Ultimato”.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

A MALDIÇÃO DA CHORONA

Duração 93min Dub. 
2D
Horários - 17h / 22h

www.fmetropolitana.com.br



ÁRIES: Você irá se sentir muito melhor do que antes, e 
dessa forma poderá ir além do óbvio durante este dia. 
Marte irá passar pelo seu signo com muita energia.

TOURO: Tudo tende a acontecer da melhor maneira pos-
sível, as coisas irão vingar sem muita pressão neste dia. O 
planeta Urano deixará você um pouco mais pressionado.

GÊMEOS: Algumas modificações irão vir ocorrer na sua 
corrida por um novo e próspero caminho. Despertará um 
grande interesse por determinados objetos. 

CÂNCER: Você pensará muito dentro da família sobre 
determinadas coisas que estão acontecendo sem 
preconceitos.

LEÃO: Tende a focar um pouco mais naquilo que ocorre 
normalmente no seu seio familiar. Ficará um pouco mais 
frágil neste momento complicado da sua vida. 

VIRGEM: Se mostrará um pessoa com ideias bem orga-
nizadas e definidas para o sucesso profissional e para o 
diálogo familiar. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 55

CV
DECAPITAÇÃO

MALDOSOT
PDMMPO

URSOSIPAD
EICANAPE
ERALAUC
NECROSADO
DNEDEAN

TEENAGERF
DEJAPCI

AOLEUROCHA
RUSTALIN
EFTTLÇ

ESTREBARIA

Forma de e-
xecução no
terrorismo
islâmico

Permissão
para dirigir
em outro 

país (sigla)

Gato que
persegue
o Jerry

(TV)

Romance
de José 

de Alencar
(1865)

Mordaz;
cáustico

Famoso
presídio

do Distrito
Federal

Polar,
pardo e
malaio
(Zool.)

Dispositivo
sonoro 

de ambu-
lâncias

Estado do
Boi-de-
Mamão
(sigla)

Origem e
destino do

corpo
(Bíblia)

Esporte
Interativo

(sigla)

Aperitivo
pequeno

de origem
francesa

(?) Vargas:
sucedeu a
República

Velha

(?) sala-
rial, nego-
ciação de
trabalho

O tecido 
que sofreu

morte
celular

Débora
Nascimen-

to, atriz 
brasileira

Necessi-
dades 

Educativas
Especiais

(?) Cain,
ator de

"Amor Por
Acaso"

Pimenta- 
malagueta,
em inglês

Adoles-
cente
(ing.)

Lya (?),
escritora 
de "Perdas
e Ganhos"

Glauber
(?),

cineasta
baiano

Espaço
para

abrigo de
cavalos

(?)/2: o
oficial da
reserva
(Mil.)

O lado
oculto de
uma pes-
soa (pop.)

Consoantes
de "laço"

A esmo

Rutênio
(símbolo)

Xamã
indígena
Colômbia
(abrev.)

Aero-
náutica
(abrev.)

Tablet da
Apple

Saudação
telefônica

(?) verde, sopa com
folha da couve

Agentes do desenvol-
vimento econômico

Tipo de proposta do
governo, no

parlamentarismo
Sílaba de "traço"

Líder
soviético

na 2a

Guerra

3/pid. 4/dean — ipad — luft. 5/chili. 6/stalin. 8/teenager.

LIBRA: Você terá menos dificuldade para conseguir 
decidir sobre os assuntos mais pertinentes, não precisa 
tentar manipular a situação. 

ESCORPIÃO: As suas ideias mais vingativas estarão bem 
a flor da pele neste momento curioso da sua vida, mas 
faça o possível para escapar de situações complicadas.

SAGITÁRIO: A sua forma de agir desligada dos com-
promissos mais importantes irá lhe prejudicar neste 
momento evolutivo da sua vida. 

CAPRICÓRNIO: Muitas pessoas podem vir a se aproximar 
de você demonstrando interesses escusos em algumas 
vertentes mais interessantes da sua vida. 

AQUÁRIO: Com muita paciência poderá sair de pequenas 
dificuldades com algumas atitudes mais claras e objeti-
vas. 

PEIXES: O planeta de Vênus irá aumentar este seu lado 
voltado para o lado das emoções profissionais, resguarde 
tudo isso para quando for executar de fato.

10 Quinta-feira, 25 de abril de 2019
VARIEDADES www.fmetropolitana.com.br

DA REDAÇÃO - Com ritmos 
para todos os gostos e di-
versas atrações, o Dia In-
ternacional da Dança será 
celebrado neste domingo 
(28), durante o Encontro de 
Dança de Guarulhos 2019, 
no Adamastor Centro. A pro-
gramação inclui workshops, 
mostra de dança e apresenta-
ções em palco aberto.

Conforme explicam os or-
ganizadores, o propósito do 
evento é ampliar a partilha 
entre praticantes de dança de 
Guarulhos e região, oferecen-
do espaço às academias e gru-
pos independentes de dança, 
para que possam apresentar 
seus trabalhos. A iniciativa 
é do Núcleo de Dança Luana 
Rodrigues em parceria com a 
Cia Khalina Aymelek. A Pre-
feitura e diversas escolas de 
dança apoiam.

O encontro é dividido em 
dois períodos, sendo a parte 
da manhã, das 9h às 13h, re-
servado aos workshops Pilates 
para Bailarinos e Ballet Clássi-
co (Luana Rodrigues e Danilo 
Firmo), Repertório Ballet (Jol-
les Salles), Flamenco Cigano 
(Don André), Contemporâneo 

Encontro de Dança movimenta 
o Adamastor neste domingo

HORÓSCOPO

(Milton Coatti) e Oriental Ára-
be (Khalina Aymelek).

Já no período da tarde, das 
17h às 21h, acontece uma ma-
ratona de Mostra de Dança 
com dezenas de apresenta-
ções nos mais variados ritmos. 
Até o momento cerca de 500 
bailarinos confirmaram par-
ticipação no Encontro e no 
domingo o público estimado 
é de 1500 pessoas. A partici-
pação nos workshops é con-
dicionada a doação de 1 kg de 
alimento. Já o ingresso para as 
apresentações custa promo-
cionalmente R$ 10,00.

A programação inclui apre-

sentações de dançarinos vincu-
lados às escolas e companhias 
de dança Studio Diva Moreno, 
Magia Cigana Mahin, Casa 
Jovem, Experimental Ballon-
né, Mario Bombassei Filho, 
G3  Dance, Genesis, Feeling, 
Hachi, Zazu, Rita Camilo, Pres-
biteriano, Corpo Urbano em 
Movimento, Yara Ciccone, Ho-
liness Cristina, Estúdio Lucas 
Boaventura, Educadança, The 
Force, Imprudance, Alerquim, 
Lihra Neffer El Helwa, Studio 
M, Laih Qamah, DDance, Mi-
guel Oliver, além do Núcleo de 
Dança Luana Rodrigues e Cia 
Khalina Aymelek.

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 - Av. Tiradentes, 4273 - Vila Flórida (esq. c/ Droga Raia) Tel: 3428-3328

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.

FAÇA SEUS ÓCULOS CONOSCO E GANHE UM VALE DESCONTO
PARA VOCÊ PRESENTEAR SEUS AMIGOS E FAMILIARES

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

FOTO: DIVULGAÇÃO
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IMÓVEIS

CURSOS

SERVIÇOS

NEGÓCIOS VEÍCULOS

BOLETO, CHEQUE
E CARTÃO!!!

Parcelamos Todos 
os débitos 

do seu veículo

EM ATÉ 12 X BOLETO 
OU CARTÃO OU ATE 

18 X NO CHEQUE
Tel.: 2440 6425 / 4963 0569

Whatsapp: 9 4728-4689 

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

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Aluga-se

Vende-se

Sítio e Chácaras

Oportunidade

Relax

COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

SUPERVISOR DE 
TELEVENDAS 
P/ criação de equipe nova, 
contratação, treinamento. 
Gerenciar vendedores. Exp. 
c/ produtos de limpeza para 
empresas é um diferencial. 
Fixo + VR + VT. Seg. à 
Sexta das 8:00 às 17:48. F.:  
2088-4242  c/a Jo
EMP.DE MEDICINA DO 
TRABALHO 
Contrata: Auxiliar 
Administrativo. F: 4964-
1222 - CV p/ deltamed@
deltamed.med.br
ADMITE 
Auxiliar de Escritório 
c/conhecimento em 
atendimento ao cliente 
e faturamento. Residir 
próximo Vila Galvão - 
Guarulhos. Curriculum para 
dmpabril@gmail.com.
PROFº E ESTÁGIARIO 
ED. FÍSICA 
p/ Academia, enviar CV. p/ 
wervesonbrito@bol.com.br

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se

VAGAS URGENTE 
Auxiliar Administrativo 
(Feminino)  c/exp.
em administração 
de condomínio com 
disponibilidade de horário.  
Comparecer no endereço 
Avenida Salgado Filho,252/
sala 1611 (Falar com Talita) 
Das 09:00 às 15:00.

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
CASA V. FÁTIMA 
3dorms. + 3 cômodos, 
terreno 10 x 30, gar. p/ 
3 autos R$ 320 Mil F.: 
98919-5686
APTO. CECAP 
Reformado 3 dorms.,  R$ 
230 Mil, Aceito Financ. F.: 
98919-5686

CAMBUI MG 20.000Mts² 
plaino, agua corrente, 
80 Mil . 1.000mts² casa 
simples só 45 Mil. Rod. 
F.Dias 150km SP. F. 96215-
6802
TAPERA GRANDE 
1000 m². Ótimo local, R$ 
40 Mil. F: 96314-2035

JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. 
R$ 700,00.  F:97272-7232 
whats
APARTAMENTO 
1 dorm., Ótima localização 
Próx. Timóteo Penteado - 
V. Galvão Valor a partir de  
R$ 650,00 c/ Condomínio. 
Informações F.:  (11) 2455-
1002  --
QUARTO NO CENTRO 
Valor R$ 500,00 . F.: 99526-
0903 whats.

KAORI NISSEI 22A. 
Linda e estudante.
At. na minha 
residência.96613-0558 foto 
Whats

11 4210-1371

FALE COM
NOSSA REDAÇÃO

97380-7685
ANUNCIE AQUI

SEÇÃO DE
ESPORTES

FINAL DE
SEMANA

T

Gastronomia

oda 6ªFeiraToda 6ªFeira

94745-7749
5583-2905

Barracos em Área de 
Proteção Ambiental 
no Continental IV 
são demolidos

Moradores denunciam abandono das 
obras do Rodoanel desde dezembro

FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - Os mora-
dores da região do Santos 
Dumont próxima a obra do 
trecho Norte do Rodoanel 
denunciam abandono das 
intervenções desde dezem-
bro. A Folha Metropolitana 
esteve no local ontem e não 
localizou nenhum traba-
lhador nem máquinas na 
área.

Como se não bastasse 
isso, o local acumula mato 
alto, poeira e virou ponto 
de descarte de lixo. “Tem 
tanto pó que a gente não 
aguenta. Meus filhos não 
podem brincar na rua só 
dentro de casa. Se a obra 
fosse finalizada ia melho-
rar muita coisa no trânsito 
também”, lamentou a reci-
cladora Laís Garcia, de 31 
anos, que mora na região 
há três anos. 

DA REDAÇÃO - A equipe de 
fiscalização da Secretaria 
de Meio Ambiente (Sema), 
com apoio da Proguaru, 
Guarda Civil Municipal, 
GCM Ambiental e da Se-
cretaria de Justiça, reali-
zou nesta terça-feira (23), a 
demolição de cerca de dez 
barracos localizados em 
Área de Proteção Ambien-
tal (APA), no final da rua 
Gaivota Preta, Parque Con-
tinental IV.

Para evitar problemas, 
a prefeitura recomenda a 
não aquisição de terrenos 
ou imóveis na região antes 
de consulta cuidadosa so-
bre a situação dos mesmos 
junto aos órgãos oficiais 
competentes. Todo cidadão 
pode denunciar delitos am-
bientais, através do Disque 
Denúncia: 0800-772-2006. 
Não precisa se identificar.

A Secretaria de Logísti-
ca e Transportes (SLT) re-
afirmou apenas que, para 
efetivamente assegurar o 
bom uso dos recursos pú-
blicos, decidiu contratar o 
Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas (IPT) para a rea-
lização de um estudo com-
pleto sobre a atual situação 
dos seis lotes que compõem 
o trecho Norte, o que, de 
acordo com a pasta, será 
formalizado nas próximas 
semanas. 

Já a Desenvolvimento 
Rodoviário S/A (Dersa) in-
formou que o trecho conta 
com uma média de 86% das 
obras totais concluídas. Em 
janeiro, era previsto que 
os lotes que cortam Gua-
rulhos seriam entregues 
ainda esse ano, prazo que 
depende agora da análise 

do IPT. A obra foi orçada 
inicialmente em R$ 6,5 bi-

lhões. Hoje o custo é de cer-
ca de R$ 10 bilhões.
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