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O que se percebe de forma clara é que os casos de alcoolemia 
estão diminuindo cada vez mais após a implantação das 
blitze”, Paulo Carvalho, secretário da STMU
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Sesc Guarulhos recebeu 24 
mil visitantes em seu fim de 

semana de inauguração
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Iron Maiden anuncia 
shows em São Paulo 
depois do Rock in Rio
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DólarBovespa

Ministério da Saúde pretende contratar dois mil profissionais brasileiros para trabalharem em 790 municípios considerados 
vulneráveis; cidade possui 10 vagas não preenchidas após saída de médicos cubanos, mas não será contemplada
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Guarulhos é excluída de novo 
edital do programa Mais Médicos
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Michel Temer é transferido para o Comando 
de Policiamento de Choque da PM de SP
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Fórum no ‘Experimenta Educação’ debaterá
o impacto das novas tecnologias no ensino
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Vereadores devem votar 
novo Plano Diretor hoje
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CACHORRÍNEO - O pug Bartholomeu vestido de Mario Bros pronto para mais um dia de aventuras
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O vereador Maurício Brin-
quinho, do PT de Guarulhos 
e presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores no Transporte 
de Passageiros, que congrega 
motoristas e cobradores das 
empresas de ônibus que ope-
ram na cidade e no município 
vizinho de Arujá, está aliviado. 
Terminou bem o movimento 
que objetivou correção nos sa-
lários da categoria sem neces-
sidade de se chegar às vias de 
fato, leia-se, greve. E no setor 
onde, como sempre, a popula-
ção é que se dá mal.

De saldo, só restou uma 
multa de cem mil reais ao sin-
dicato, provocada por uma 
assembleia que paralisou o 
serviço na semana passada, 
trazendo prejuízo para a po-
pulação no final da tarde, ho-
rário de pico. É muito dinheiro, 
nesta época de grana curta, 
mas, ele, Brinquinho, diz que já 
entrou com recurso.

 
PT já tem candidato
Saindo do sindicato, en-

trando na política, o petista 
não diz, mas dá a entender 
que a agremiação já tem um 
rumo para a eleição do ano 
que vem. Perguntado sobre os 
planos do partido, podia sim-
plesmente dizer que é muito 
cedo, resposta padrão de todo 
político que comparece ao 
programa Espalha Fatos, da 
TV Guarulhos.

Nesta segunda-feira, numa 
agradável conversa transmitida 
ao vivo, o vereador foi sucinto: 
“não posso dizer”, quando fa-
lou sobre a escolha dos petis-
tas para enfrentar o prefeito 

Guti. Guti, até agora, a rigor, é 
o único candidato declarado 
ao pleito de 2020. Candidato à 
candidato, diga-se.

Fiquei curioso pra saber 
o porquê do Brinquinho, do 
nome. E ele responde, bem-
-humorado: “Era do tempo do 
início, no sindicato. Eu usava 
um brinco em uma das ore-
lhas, no tempo em que isso 
era raro nos homens. O apeli-
do ficou...”.

Não dá pra saber se Mau-
rício Brinquinho está com o 
ex-prefeito Elói Pietá ou com 
Alencar Santana, deputado fe-
deral. Um dos dois, sem dúvi-
da, será o candidato a prefeito 
lançado pelo PT.

 
Moro no Supremo?
O anúncio de Bolsonaro, 

dizendo que o ex-juiz da Lava 
Jato já está escolhido para o 
cargo de ministro do Supremo 
Tribunal Federal ocupando a 
primeira vaga a ser aberta na 
corte, ano que vem (só acon-
tece em novembro a apo-
sentadoria do ministro Celso 
de Mello) veio muito cedo. 
Ninguém duvida que isso era 
algo explícito desde a decisão 
do então juiz Sergio Moro de 
aceitar o cargo de ministro da 
Justiça. Mas pegou mal por-
que reforçou a impressão de 
que aconteceu um troca-troca 
nessa história. Será que Bolso-
naro queria isso? Trazer esse 
assunto agora?

Moro cada vez mais se tor-
na a bola da vez no Congresso. 
Coleciona inimigos, como eu já 
disse aqui. Só que, nas ruas, é 
o preferido do povão.

a vereador para as eleições de 2020 já está 
colocando para trabalhar os articuladores 
dos partidos políticos de Guarulhos. Neste 
último sábado, o antigo PPS, atual Cidada-
nia, realizou no Hotel Matiz, seu primeiro 
encontro para apresentar alguns de seus 
novos filiados. Marcaram presença o prefei-
to Guti e o deputado federal Alex Manente.

Médico e pedreiro o Cidadania tem
Entre os novos filiados do Cidadania, es-

tão o médico, Antônio Patrício, que já foi 
candidato a vereador conquistando 1.700 
votos em 2016 e também o líder comuni-
tário Zé Pedreiro que tentou uma cadeira 
no Legislativo quando recebeu 1.100 votos. 

Quem será o presidente
Segundo o presidente da Comissão 

provisória do Cidadania, Rabih Khalil, a le-
genda já conta com pelo menos 32 candi-
datos, os quais, ele acredita, têm potencial 
de conquistar pelo menos uma cadeira na 
Câmara. É espera para ver. Sem esquecer: 
está prevista para o mês de agosto a con-
venção do Cidadania para escolher a dire-
ção municipal. 

Amigos do churrasco
Interessante como um grupo de What-

sApp tem conseguido chamar a atenção 
do mundo político da cidade por reunir 
pessoas que gostam de política e chur-
rasco. Até pretensos candidatos a prefei-
to já foram petiscar com membros desse 
grupo. Pessoas que sonham em se tor-
nar parlamentar, já querem provar dessa 
iguaria. Só conto que o próximo encon-
tro deve ser dia 24 de maio! Neste gru-
po está, inclusive, Roberto Farmacêutico 
que teve mais de 4 mil votos nas últimas 
eleições a vereador.

Às moscas 
A primeira reunião para decidir quem 

será o candidato a prefeito pelo PT, entre 
o ex-prefeito Elói Pietá e o deputado fe-
deral Alencar Santana não foi realizada. O 
encontro seria mediado pela presidenta do 
PT Genilda Bernardes, na quinta-feira dia 
9 de maio, mas pela ausência dos postu-
lantes, o encontro foi remarcado para esta 
segunda-feira, dia 13 de maio.

Despacito
Tanto Elói quanto Alencar estavam em 

outras agendas importantes e chegariam 
bem além do horário marcado. Apesar das 
justificativas bem plausíveis e do esforço 
da presidenta, o ânimo para este debate 
está abaixo do desejável. Pelo andar da 
carruagem, essa escolha ficará para de-
zembro ou março de 2020.

Areia por entre os dedos 
Nomes importantes se desfiliaram do 

Partido dos Trabalhadores desde as últi-
mas eleições. Os que foram candidatos a 
vereador e saíram da legenda somam mais 
de 20 mil votos recebidos em 2016, mais 
que suficiente para eleger um vereador.  
Um desfalque importante no time, por isso 
a necessidade de um bom puxador de vo-
tos como prefeito.

Garimpando
A busca pelos melhores pré-candidatos 

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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Câmara deve votar hoje Plano Diretor 
FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - Os verea-
dores devem votar hoje, em 
sessões extraordinárias, o pro-
jeto de lei que institui o novo 
Plano Diretor de Guarulhos. O 
atual está vencido desde 2014. 
O projeto também contempla 
a instituição do Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento 

DA REDAÇÃO - A 8ª Vara Cí-
vel de Guarulhos estipulou 
um prazo de 15 dias para 
o ex-titular do 1º Tabelio-
nato de Notas da cidade 
Archimedes Gualandro Jú-
nior pagar uma multa de 
R$ 300 mil. O ex-tabelião 
foi condenado pela 8ª Vara 
e pela Corregedoria-Geral 
do Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP) por não 
repassar valores estabeleci-
dos em lei – R$ 1 milhão. 
A decisão foi publicada na 
quinta-feira (09). O prazo 
começou a contar na sexta-
-feira (10).

O cartório é um dos três 
que foram alvo de apuração 
por um rombo de R$ 57 mi-
lhões ao estado. Além do 
1º Tabelionato de Notas da 
cidade, o 8º Tabelionato de 
Notas da capital e o 2º Car-
tório de Registro de Imóveis 
de Santos foram investiga-
dos por deixar de repassar 
valores devidos ao Fundo 
Especial de Despesa do Tri-
bunal de Justiça, ao Fundo 
de Compensação dos Atos 
Gratuitos do Registro Civil 
das Pessoas Naturais e de 
Complementação da Recei-
ta Mínima das Serventias 
Deficitárias e à Carteira de 

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

Urbano (CMDU), além de criar 
o Fundo Municipal de Desen-
volvimento Urbano (FMDU) e 
o Fundo Municipal de Desen-
volvimento (FMD).

Outro projeto que será vota-
do, prevê a instituição do Siste-
ma de Inovação de Guarulhos 
(SIG) e do o Conselho Muni-

cipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (CMCTI). O texto 
também estabelece ações de 
fomento à cultura de inovação 
e ao empreendedorismo inova-
dor no município.

Além disso, os parlamenta-
res devem deliberar um projeto 
de resolução que altera a estru-
tura administrativa da Casa 
de Leis. De autoria da Mesa da 
Câmara, o texto visa atender a 
apontamentos do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo 
(TCE-SP) no que diz respeito a 
divisão dos cargos dos assesso-
res dos vereadores. Cada parla-
mentar tem direito a nomear 
até 15 assessores com uma ver-
ba de gabinete total de R$ 74 
mil para o pagamento dos ven-
cimentos deles. Com isso, além 
da nova estrutura, um projeto 
de lei também regulamenta-
rá os respectivos salários para 
cada cargo.

Justiça dá 15 dias para ex-tabelião 
pagar multa por fraude em cartório

TJ suspende lei que proibia dupla função nos ônibus municipais
DA REDAÇÃO - O desembargador Péricles Piza, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), concedeu 
medida cautelar, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, em favor da prefeitura para suspender 
os efeitos de uma lei municipal que proibia a dupla função nos ônibus municipais.

O texto, de autoria do vereador Maurício Brinquinho (PT), foi aprovado pela Câmara, porém 
vetado pelo prefeito Guti. O veto foi derrubado pelo Legislativo, porém a administração municipal 
entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade que foi acatada pelo tribunal.

A suspensão da lei é com efeito ex tunc, ou seja, retroativo a quando a lei foi criada. Assim, 
eventuais multas ou outras punições às empresas referentes ao período entre a promulgação da lei 
e a decisão judicial também não poderão ser aplicadas.

Previdência das Serventias 
não Oficializadas da Justiça 
do Estado e também por não 
pagarem imposto de renda.

O processo administra-
tivo foi instaurado contra 
Archimedes em abril de 
2018. O então tabelião foi 
citado pessoalmente no dia 
seguinte. Em 28 de abril, 
o Diário Oficial publicou a 
aposentadoria dele. A defe-
sa de Archimedes nega que 
a aposentadoria tenha rela-
ção com o processo admi-
nistrativo.

Durante a apuração, pe-
ritos identificaram notas 
fiscais frias de materiais de 
escritório no valor total de 
R$ 650 mil. Segundo a in-
vestigação, os produtos não 
foram entregues. 

O advogado Luiz Ziller, 
que defende Archimedes 
Gualandro Júnior, se manifes-
tou. “A decisão que determina 
o pagamento é consequente 
do recente julgamento ocor-
rido na Instância Administra-
tiva Superior. É uma ordem 
padrão. O nosso grupo de ad-
vogados continuará a defen-
der o Sr. Archimedes contra 
os erros do processo adminis-
trativo que resultaram na in-
justa imposição de multa”.

Município tem 25 mil ligações clandestinas de energia elétrica
DA REDAÇÃO - A EDP investirá 
cerca de R$ 80 milhões para 
regularizar 100% dos núcleos 
mapeados com ligações clan-
destinas na área de concessão, 
levando assim, rede segura, efi-
ciente e de qualidade a cerca de 
50 mil famílias de comunidades 
de baixa renda. As obras tiveram 
início em abril e serão realizadas 
em 24 meses. Somente em Gua-
rulhos há cerca de 25 mil liga-
ções irregulares já mapeadas.

As obras incluem, depen-
dendo da característica do 
local, a instalação de poste pa-
drão para as residências ainda 
não conectadas ao sistema da 
EDP, rede de distribuição em 
média tensão, posteamento, 

entre outras medidas técnicas 
para a execução completa dos 
serviços.

Após a conclusão dos servi-
ços de rede em cada localidade, 
os moradores receberão visitas 
personalizadas dos Agentes da 
Boa Energia. Os técnicos com-
parecem às residências para 

orientações sobre uso conscien-
te da eletricidade e Tarifa Social 
de Energia Elétrica, negociação 
de possíveis débitos em aberto 
com a Concessionária e substi-
tuição de lâmpadas de maior 
consumo por LED, que são 
mais econômicas, eficientes e 
sustentáveis.

FOTO: DIVULGAÇÃO/EDP
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Coleta de lixo é o melhor serviço avaliado na cidade

LUCY TAMBORINO - De 16 áre-
as analisadas pelos Indi-
cadores de Satisfação dos 
Serviços Públicos (Indsat), 
a coleta de lixo em Guaru-
lhos se destacou como me-
lhor serviço avaliado sendo 

atribuído a ela alto grau de 
satisfação. 

Neste levantamento, a 
satisfação com os serviços 
prestados pela Trail Infra-
estrutura atingiu 694 pon-
tos, de uma escala que vai 

até mil. No total, 61% dos 
guarulhenses classificaram 
a coleta de lixo como ótima 
ou boa, 28% regular, além 
de 11% como ruim ou pés-
sima.

O índice considerado 
alto não é maior já registra-
do no município. A coleta 
de lixo já ultrapassou 700 
pontos durante três levan-
tamentos realizados pelo 
instituto: no 1º trimestre 
de 2017 e nos dois últimos 
trimestres do ano passado.

O levantamento também 
é segmentado por perfil es-
pecífico dos entrevistados. 
Levando em consideração 
a faixa etária, pessoas que 
têm entre 31 e 50 anos de 
idade são as mais satis-
feitas com a coleta de lixo 
de Guarulhos, já quando 
apenas a escolaridade dos 
entrevistados é analisada, 
a satisfação é maior entre 
pessoas que possuem Ensi-
no Superior.

Bliz da Lei Seca mostra redução nos casos 
de motoristas embriagados ao volante
DA REDAÇÃO - A 8ª edição da 
Blitz Integrada da Lei Seca 
“Tolerância Zero”, a terceira 
de 2019 realizada na noite 
e madrugada dessa sexta-
-feira para sábado, dias 10 
e 11, fiscalizou 485 condu-
tores em três pontos simul-
tâneos: rodovias Presidente 
Dutra e Ayrton Senna, além 
da avenida Paulo Faccini.

Oito veículos foram apre-
endidos e recolhidos ao pá-
tio, 13 carteiras de habilita-
ção recolhidas, cinco casos 
de alcoolemia flagrados (30 
a menos do que na edição 
anterior), nove recusas em 
fazer o teste, 62 autuações 
por motivos diversos e 650 
kits educativos sobre os pe-
rigos da mistura de álcool e 
direção foram entregues.

O secretário de Trans-
portes e Mobilidade Urbana, 
Paulo Carvalho, comentou o 
resultado da ação. “O que 

se percebe de forma clara é 
que os casos de alcoolemia 
estão diminuindo cada vez 
mais após a implantação 
das blitze da Lei Seca. Na 
sétima edição aconteceram 
35 casos de alcoolemia, nú-
mero que caiu para cinco, 
num claro sinal de que os 
motoristas têm entendido os 
perigos de misturar álcool e 
direção”, afirmou.

Esta edição também 
contou com a realização 
de testes toxicológicos 
com dispositivo que em 
apenas dois minutos, atra-
vés da saliva, identifica se 
o motorista fez uso de al-
guma substância psicoati-
va nas últimas 48 horas. 
Os testes são realizados 
a título de experimento 
para que os resultados se-
jam encaminhados ao De-
partamento Nacional de 
Trânsito (Denatran). 
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Sesc Guarulhos recebeu 24 mil visitantes 
em seu fim de semana de inauguração

FOTO: DIVULGAÇÃO/SESC

Fórum no Experimenta Educação vai debater 
o impacto das novas tecnologias no ensino

DA REDAÇÃO - O Sesc São Pau-
lo entregou à população, nos 
dias 11 e 12 de maio, a sua 
mais nova unidade no es-
tado, o Sesc Guarulhos. No 
total, nos dois dias de pro-
gramação especial de inau-
guração, passaram pelo novo 
centro cultural, esportivo e 
de convivência da região 24 
mil pessoas, que puderam co-
nhecer o espaço e participar 
de diversas atividades.

Entre os nomes de desta-
que que passaram pela uni-
dade em sua programação 
inaugural estão nomes como 
Guinga, Zélia Duncan, Zé 
Renato, Hamilton de Holan-
da, Filhos de Ghandy, Luedji 
Luna, Arnaldo Antunes, Car-
linhos de Jesus, Funk como 
Le Gusta e Orquestra Jovem 
Municipal de Guarulhos; 

DA REDAÇÃO - Organizado 
pela Secretaria de Desenvol-
vimento Científico, Econômi-
co, Tecnológico e de Inovação 
(SDCETI) de Guarulhos, o Ex-
perimenta Educação acontece 
neste final de semana, entre 
os dias 17 e 19, no Adamastor 
Centro, com destaque para o 
fórum de debates que acontece 
no sábado (18), a partir das 9h. 
Entre os assuntos a serem dis-
cutidos estão Infraestrutura; 
conteúdo e métodos de ensino 
em processo de modernização; 
a possível desmotivação de 
professores e alunos; a violên-
cia no ambiente escolar e a ela-
boração de políticas públicas 
que aperfeiçoem a educação.

Realizado anualmente 
pela prefeitura, o Experimen-
ta é um evento tecnológico 
e empreendedor no qual os 
participantes são chamados 
para abordar um tema de 
relevância para a sociedade 
sob a perspectiva da inova-
ção tecnológica, de maneira 
a produzir soluções aplicáveis 

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 

MARIA HELENA PIRES DE OLIVEIRA DIAS; WALDOMIRO PIRES DE OLIVEIRA DIAS e sua 
mulher IRIS VITELLI PIRES; MERCEDES GERVÁSIO DE SOUZA e ILDA SILVA DE SOUZA, 
expedido no procedimento administrativo de Retificação de Registro Imobiliário (art.213 da lei 
6.015/73) requerido por EDA FRANCO. 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 MARIA HELENA PIRES DE OLIVEIRA DIAS; WALDOMIRO PIRES DE 
OLIVEIRA DIAS e sua mulher IRIS VITELLI PIRES; MERCEDES GERVÁSIO DE SOUZA e 
ILDA SILVA DE SOUZA que, por requerimento prenotado sob n.289.625 em 17/02/2016, neste 
Serviço de Registro de Imóveis (localizado na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim 
São Paulo, Guarulhos) EDA FRANCO requereu, com fundamento nos incisos I e II do art.213 da 
Lei Federal n.6.015/73 (redação dada pela Lei n.10.931 de 02/08/2004), a RETIFICAÇÃO DO 
REGISTRO do imóvel situado na Estrada do Caminho Velho, n.470, Sítio Tanque Velho, Bairro 
de Bonsucesso, nesta cidade, objeto da Matrícula n.61.131, 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.289.625. Como o imóvel retificando confronta com 
aqueles que são objetos das Transcrições ns.26.930, 32.006 e 32.083, do 12º SRI de São Paulo 
(de propriedade de MARIA HELENA PIRES DE OLIVEIRA DIAS; WALDOMIRO PIRES DE 
OLIVEIRA DIAS e sua mulher IRIS VITELLI PIRES e ocupados por MERCEDES GERVÁSIO DE 
SOUZA e ILDA SILVA DE SOUZA), o § 2º do art.213, da Lei n.6.015/73, exige sua prévia 
notificação. As diligências efetuadas pelos Oficiais de Títulos e Documentos desta Comarca, e 1º 
e 8º Oficiais de Títulos e Documentos de São Paulo, objetivando as notificações pessoais, 
restaram infrutíferas, por não terem sido encontrados em nenhum dos endereços, razão pela 
qual, por este edital, ficam os mesmos (MARIA HELENA PIRES DE OLIVEIRA DIAS; WALDOMI-
RO PIRES DE OLIVEIRA DIAS e sua mulher IRIS VITELLI PIRES; MERCEDES GERVÁSIO DE 
SOUZA e ILDA SILVA DE SOUZA), notificados do teor da mencionada pretensão retificatória e 
que, caso queiram, poderão impugná-la (fundamentadamente), desde que o façam dentro do 
prazo de quinze (15) dias contados da primeira publicação, sendo que a impugnação deverá ser 
apresentada (por escrito) diretamente no escritório registral localizado no município e comarca 
de Guarulhos, na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, no horário 
compreendido entre às 9:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. A ausência de impugnação 
implicará na anuência tácita à pretensão retificatória. Assim, expediu-se o presente edital, para 
que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será afixado no lugar de costume (no 
interior do escritório registral) e publicado, por duas vezes. Guarulhos, 08 de maio de 2019. 
MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado

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 IMOBILIÁ-
RIO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS CONFINANTES APARECIDO FELICIANO 

DOS SANTOS e sua mulher MARIA APARECIDA DOS SANTOS; ANTONIO CARLOS DOS 
SANTOS MENEZES e JOÃO DOS SANTOS MENEZES e sua mulher MARIA JOSÉ MENEZES e 
GILBERTO TEÓFILO, expedido no procedimento administrativo de Retificação de Registro Imobiliário 
(art.213 da lei 6.015/73) requerido por ALCÂNTARA S/A ADMINISTRADORA DE BENS. 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 APARECIDO FELICIANO DOS SANTOS 
e sua mulher MARIA APARECIDA DOS SANTOS; ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MENEZES e 
JOÃO DOS SANTOS MENEZES e sua mulher MARIA JOSÉ MENEZES e GILBERTO TEÓFILO que, 
por requerimento prenotado sob n.314.027 em 14/11/2017, neste Serviço de Registro de Imóveis 
(localizado na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, Guarulhos) ALCÂNTARA 
S/A ADMINISTRADORA DE BENS requereu, com fundamento nos incisos I e II do art.213 da Lei 
Federal n.6.015/73 (redação dada pela Lei n.10.931 de 02/08/2004), a RETIFICAÇÃO DO REGISTRO 
do imóvel situado na Estrada Velha Guarulhos - São Miguel, Bairro dos Pimentas, nesta cidade, objeto 
da Transcrição n.19.682, desta Serventia, suprimindo-lhe, inclusive, deficiências quanto à especiali-
zação 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.314.027. Como o imóvel retificando confronta com aqueles que são objetos das matrículas 
ns.91.881 (de propriedade de APARECIDO FELICIANO DOS SANTOS e sua mulher MARIA 
APARECIDA DOS SANTOS), 60.689 de propriedade de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 
MENEZES e JOÃO DOS SANTOS MENEZES e sua mulher MARIA JOSÉ MENEZES); e 20.809 (de 
propriedade de GILBERTO TEÓFILO); 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 pelo 5º 
Oficial de Títulos e Documentos de São Paulo, objetivando as notificações pessoais, restaram 
infrutíferas, por não terem sido encontrados em nenhum dos endereços, razão pela qual, por este 
edital, ficam os mesmos (APARECIDO FELICIANO DOS SANTOS e sua mulher MARIA APARECIDA 
DOS SANTOS; ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MENEZES e JOÃO DOS SANTOS MENEZES e 
sua mulher MARIA JOSÉ MENEZES e GILBERTO TEÓFILO), notificados do teor da mencionada 
pretensão retificatória e que, caso queiram, poderão impugná-la (fundamentadamente), desde que o 
façam dentro do prazo de quinze (15) dias contados da primeira publicação, sendo que a impugnação 
deverá ser apresentada (por escrito) diretamente no escritório registral localizado no município e 
comarca de Guarulhos, na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, no horário 
compreendido entre às 9:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. A ausência de impugnação 
implicará na anuência tácita à pretensão retificatória. Assim, expediu-se o presente edital, para que de 
futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será afixado no lugar de costume (no interior do 
escritório registral) e publicado, por duas vezes. Guarulhos, 08 de maio de 2019. MANUEL SANCHES 
DE ALMEIDA - Oficial Delegado

SIGA-NOS NO

@folhametropolitanagru

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

Fórum
A abertura do Fórum, no sábado deverá contar com as pre-

senças do secretário da SDCETI, Rodrigo Barros, e do subsecre-
tário da Educação, Fernando Moraes. Os debates serão mediados 
por representantes do Centro de Inovação Tecnológica Innova-
tion Guarulhos - CITIG e Instituto Federal Campus Guarulhos 
- IFSP. A atividade será dividida em duas partes. O Painel 1 é o 
“Educação, Tecnologia e Conhecimento” e terá entre os debate-
dores o diretor da Escola Municipal Manoel Bandeira, professor 
Rodrigo de Mendonça, a professora de Artes, Angela Consiglio e 
a professora de Educação Básica, Paula Teixeira.

Já o Painel 2, “Papel da Escola no Contexto em que toda a 
Informação está na Internet”, contará com as participações da 
professora de Educação Básica, Ana Paula Reis,  da gerente técni-
ca de Educação Ambiental, Carolina Gilli, e da Coordenadora de 
Programas Educacionais,  Verônica Freires. Além do fórum de 
debates, a programação do Experimenta conta com um hacka-
thon (maratona tecnológica), concurso de startups Pitch4Gru e 
Scratch Day. Os temas abordados nas palestras irão subsidiar os 
desafios a serem solucionados pelos participantes do hackathon, 
que se inicia na manhã de sábado e terá duração de 24 horas.

à gestão e prestação dos ser-
viços públicos à população. 
Também há integração com o 
setor privado.

Nas discussões os especia-
listas irão abordar o desenvol-

vimento de novas tecnologias 
que fortaleçam as ferramen-
tas de aprendizado e gestão, 
dando resposta aos diversos 
problemas observados na 
educação.

além de atletas como a se-
leção de basquete feminino 
campeã do mundial de 94, 
Fabíola Molina, Thiago Perei-
ra, Zé Elias e André Sá.

Encerrando a programa-
ção, o público conferiu o 
show inédito da Nação Zum-
bi, com a participação de Pit-
ty e Marcelo D2.
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Prefeitura de SP vai impor regras 
para uso de patinetes elétricos

Temer é transferido da PF para sala 
de Estado-Maior em quartel da PM

Moro: falhas do sistema e bons advogados retardavam condenação

FOTO: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

FOTO: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

FOTO: NEWTON MENEZES/ESTADÃO

FOTO: ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Ministério da Saúde lança edital 
para Programa Mais Médicos

DA REDAÇÃO - Usuários de pati-
netes elétricos da capital pau-
lista serão obrigados a usar 
capacete. As novas regras para 
uso do equipamento devem ser 
implementadas pela prefeitura 
nos próximos 15 dias. O anún-
cio foi feito ontem pelo prefeito 
Bruno Covas. Em caso de des-
cumprimento da norma, será 
aplicada uma multa que varia 
de R$ 100 a R$ 20 mil.  

Além do uso de capacete, 
será proibido circular na calça-
da, sendo permitido apenas a 
circulação em ciclovias, ciclo-
faixas, ciclorrotas ou ruas com 
limite de velocidade de até 40 

DA REDAÇÃO - Uma sala do Es-
tado-Maior Comando de Po-
liciamento de Choque da PM 
de São Paulo, na Luz, região 
do Bom Retiro, foi prepara-
da para receber o presidente 
Michel Temer. Ele saiu ontem 
de carro da Superintendência 
Regional da Polícia Federal 
(PF) no Estado, na Lapa, zona 
oeste, e, antes de ser trans-
ferido para a sala do Estado-
-Maior, parou no Instituto 
Médico-Legal (IML), em Cer-

DA REDAÇÃO - Com 22 anos de 
experiência na magistratura 
federal, onde atuou em casos 
de destaque como os julga-
mentos do Banestado e da 
Lava Jato, o ministro da Jus-
tiça e Segurança Pública, Ser-
gio Moro, disse ontem que as 
falhas do sistema processual 
penal permitiam a réus in-
fluentes contratar advogados 
que, “com alguma influência 
perante as cortes de Justiça”, 
conseguiam retardar ao má-
ximo a condenação definiti-
va de seus clientes.

“Havia um mecanismo 
de recursos processuais tão 
generoso que, quem lograsse 
manipular esse sistema nun-
ca era punido. Um sistema 
processual absurdamente de-
sigual”, disse o ministro. “Ge-
ralmente, quem tinha condi-
ções de manipular o sistema 
eram pessoas com amplos 
recursos financeiros para 
contratar excelentes advoga-
dos com alguma influência 
perante as cortes de Justiça”, 
acrescentou o ministro, suge-
rindo que, graças a isso, os 

DA REDAÇÃO - O Ministério da 
Saúde vai abrir, no dia 27 de 
maio, um edital para a contrata-
ção de médicos para prestarem 
assistência básica (atendimento 
primário, de baixa complexida-
de) dentro do Programa Mais 
Médicos. As inscrições se en-
cerram no dia 29 de maio.

Km/h, e a velocidade máxima 
do patinete será de 20 Km/h.

Nos próximos 15 dias a Pre-
feitura vai informar e orientar 
os usuários, por meio da CET 
(Companhia de Engenharia de 
Tráfego) e GCM (Guarda Civil 
Metropolitana) e depois desse 
período as multas começarão a 
ser aplicadas. “Vamos começar a 
aplicar a multa em cima das em-
presas que ofertam esse serviço, 
da mesma forma que se multam 
as locadoras de carros. Depois se 
a empresa vai repassar ao usuá-
rio final é uma relação privada 
de consumo e não cabe à Prefei-
tura tratar do tema”.

queira César, onde fez exame 
de corpo de delito.

O deslocamento foi deter-
minado pela juíza Caroline Fi-
gueiredo, da 7ª Vara Criminal 
Federal do Rio, na Operação 
Descontaminação, desdobra-
mento da Lava Jato que atribui 
a ele o papel de líder de organi-
zação criminosa que teria des-
viado, em 30 anos de atuação, 
pelo menos R$ 1,8 bilhão. Te-
mer está preso desde o último 
dia 9 quando se entregou à PF.

réus conseguiam adiar o iní-
cio do cumprimento da pena, 
“obtendo imunidade em um 
processo que nunca acabava”.

Durante uma palestra em 
Curitiba, Moro disse que, até 
2016, quando o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) admitiu 
a execução da pena após a 
condenação em segunda ins-
tância, o sistema processual 
brasileiro estava “baseado 
em uma dualidade” que be-
neficiava quem tinha dinhei-
ro

Segundo Moro, a defesa 
da execução da sentença pe-
nal em segunda instância é 
um dos pontos fundamen-
tais do projeto anticrime que 
o governo federal enviou ao 
Congresso Nacional e que es-
pera ver aprovado em ao me-
nos uma das Casas (Câmara 
dos Deputados ou Senado) 
ainda neste semestre.

“Não adianta nada me-
xer na legislação penal; não 
adianta nada melhorar as 
leis; aumentar o número de 
policiais, se o processo não 
tem capacidade de chegar a 

Mesmo com 10 vagas em 
aberto, Guarulhos foi excluída 
no novo edital. Destas, quatro 
foram abertas em decorrência 
de desistências de inscritos para 
substituir os médicos cubanos. 
As demais são provenientes de 
diversos fatores, tais como de-
sistências anteriores, término 

do contrato, ingresso no pro-
grama de Residência Médica, 
entre outros. Com a saída dos 
profissionais cubanos, o muni-
cípio perdeu 28 médicos.

A perspectiva do ministério 
é contratar cerca de dois mil 
médicos, com especialidades 
diferentes, para trabalharem 
em 790 municípios, inclusive 
em áreas de difícil acesso como 
aldeias indígenas, comunida-
des quilombolas e moradores 
de casas ribeirinhas isoladas e 
assentamentos à margem de 
rios. Os profissionais recebem 
bolsa-formação no valor de R$ 
11,8 mil. O edital dá preferên-
cia a médicos brasileiros, com 
CRM nacional e títulos de es-
pecialista e/ou residência mé-
dica em medicina da família e 
comunidade obtidos no país.

efetiva responsabilização [do 
acusado]”, argumentou Moro 
ao abrir o Congresso Nacio-
nal sobre Macrocriminalida-
de e Combate à Corrupção, 
realizado pela Escola da Ma-
gistratura do Paraná (Esma-
fe) e Associação Paranaense 
dos Juízes Federais (Apajufe).
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      O prazo para interessados em se inscreverem 
para a eleição de conselheiro tutelar, no exercício 
2020 a 2023, termina nesta quarta-feira (15). 
As inscrições devem ser realizadas na sede do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 16 horas.  A eleição dos candidatos 
ocorrerá por meio de votos dos munícipes 
eleitores no dia 6 de outubro. A posse dos eleitos 
e dos suplentes está prevista para o dia 10 de 
janeiro de 2020. O conselheiro tutelar tem a 
função de promover, defender e proteger crianças 
e adolescentes que estão com seus direitos 
violados. Os participantes devem ter mais de 21 
anos, comprovar residência na cidade há pelo 
menos dois anos, ter ensino médio completo, não 
ter antecedentes criminais e possuir experiência 
de atendimento na área de infância e juventude. 
Além disso, não podem ter pendência junto à 
Justiça Eleitoral.

      Que tal aumentar suas chances de 
sucesso no Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM), provas de concursos e 
vestibulares? Para ajudar quem está nesta 
fase, a Biblioteca Monteiro Lobato, no Centro 
de Guarulhos, recebe o Projeto Atualidades. 
A primeira palestra com enfoque em temas 
atuais, questões e redação do ENEM e 
demais vestibulares, acontece neste sábado, 
dia 18, às 15h. Já no último sábado do mês, 
dia 25, às 9h, a biblioteca oferece oficina de 
redação, língua portuguesa e matemática, 
também com enfoque nos conteúdos e 
exigências dos principais vestibulares e 
concursos públicos do país. Os encontros 
são gratuitos e abertos ao público em geral. 
Para participar não é necessária inscrição; 
basta comparecer ao local na data e horário 
indicados. Para mais informações, ligue: (11) 
2087-6900.

ANOTE

Quem acompanha o governo do 
ponto de vista político, sabe que 
há uma disputa interna de poder

Insano
Em publicação no Twitter na 

madrugada desta terça-feira, 07, 
o ideólogo da família Bolsonaro, 
Olavo de Carvalho, se referiu ao 
ex-comandante do Exército, ge-
neral Eduardo Villas Bôas, atual 
membro do mesmo governo Bol-
sonaro, como um “doente preso a 
uma cadeira de rodas”.    

Olavo cita a condição física do 
general de 67 anos que coman-
dou mais de 222 mil homens e 
mulheres entre 2015 e 2019. Sa-

be-se pouco sobre a doença, um 
tipo raro de Esclerose que afeta o 
sistema nervoso e a mobilidade - 
por isso a cadeira de rodas.

Imoral, vergonhosa, preconcei-
tuosa, desumana, indigna. Para 
além de ofensiva ao militar do 
Estado Maior, a declaração ofen-
de brasileiros que têm deficiência 
física (cerca de 14 milhões) e aos 
que não têm, mas têm bom senso. 

Tenho me permitido ao papel 
de observador desses primeiros 
meses do governo Jair Bolsona-

ro. Não por omissão, mas por 
prudência. Em muitos casos, a 
cegueira de uma parcela de seus 
apoiadores e o radicalismo dos 
contrários que querem o quanto 
pior melhor impede um debate 
civilizado. 

Quem acompanha o governo 
do ponto de vista político, sabe 
que há uma disputa interna de 
poder. De um lado a ala mais radi-
cal, de extrema direita, represen-
tada por Olavo de Carvalho, os fi-
lhos do presidente e gente como o 
deputado Marcos Feliciano. 

Na outra ponta estão os mem-
bros das Forças Armadas, re-
presentados pelo Gal. Hamilton 
Mourão, vice-presidente da Re-
pública, Gal. Augusto Heleno, 
ministro-chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional da Presi-
dência da República, Gal. Santos 
Cruz, ministro da secretaria de 
Governo etc.

É natural que o governo pro-
cure implementar sua pauta con-
servadora, as urnas o legitima 
a isso. Mas é preciso equilíbrio, 
como escreveu o próprio Villas 
Bôas. Substituir puramente uma 
ideologia pela outra não contri-
bui para dar soluções concretas 
para os problemas Brasileiros. A 
sociedade brasileira necessita re-
cuperar a coesão.

No meio dessa disputa em que 
a ala radical joga sujo, como o fez 
Olavo de Carvalho, estamos nós, 
o povo brasileiro. Boa parte sem 
emprego ou em subempregos 
com salários miseráveis, pagando 
o olho da cara no combustível, R$ 
7,00 no quilo da batata, R$ 9,00 
no tomate e R$ 9,99 no feijão.

PONTO
DE VISTA

é jornalista - 
gutomtavares@gmail.com

GUTO TAVARES

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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Otimismo com imóveis atinge recorde, mas preço ainda 
deve demorar a subir
DA REDAÇÃO - Herança de um 
passado de hiperinflação, a 
confiança dos brasileiros na 
compra de imóveis como fon-
te de renda continua firme, 
mesmo diante da multiplica-
ção de produtos financeiros 
disponíveis. Ainda que os 
preços no País tenham caído 
0,2% em 2018, o investimen-
to no setor suscitou forte oti-
mismo: 60% dos que compra-
ram imóvel no ano passado 
acreditam que o preço vai 
subir em 2019. É o maior ní-
vel registrado pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Econô-
micas (Fipe), que faz o levan-
tamento desde 2014.

Em média, os investido-
res consultados acreditam 
que a valorização será de 
6,1%. Apenas 4% pensam que 
o preço deverá cair. 

Os participantes respon-

deram à pesquisa entre 23 
de janeiro e 11 de fevereiro. 
A parcela de otimistas era de 
39% e a expectativa de alta, 
de 1,9% em 2015, quando se 
começou a reverter o forte 
movimento de alta provo-
cado pela combinação de 
aumento de renda, baixo de-
semprego e melhores condi-
ções de crédito. Os preços su-
biram 1% naquele ano, mas 
o custo de oportunidade foi 
alto - a poupança, por exem-
plo, rendeu 7,3% em 2015.

Para especialistas, é pou-
co provável que a visão des-
ses investidores se torne re-
alidade. Eles ponderam que 
outros investimentos podem 
ter balanço de risco e retorno 
mais atrativos. A esperança 
de que a economia do País 
volte a crescer com mais vi-
gor está por trás da animação 

no setor, explica Bruno Oliva, 
economista da Fipe. 

Segundo ele, leitura pa-
recida impulsiona a oferta, 
levando as incorporadoras a 
“voltarem a níveis elevados 
de lançamentos”. 

Pesquisa do Secovi-SP, en-
tidade que representa empre-

FlashBackFlashBack
Revival 70,80,90

A maior festa flashback de GuarulhosA maior festa flashback de Guarulhos

Evento Beneficente

Nosso Clube Vila Galvão
Rua Santo Antônio, 937 - VIla Rosália

Guarulhos - SP
Vendas : www.ticketbrasil.com.br

ou no local

Dj Ronaldo
(Flashback dos Amigos)

Dj Paulinho
(Warm Up)

Dj Leandro
(Warm Up)

Faça sua festa conosco 
Dj, Som Iluminação

(11) 97334-6238

Início: 20h
18 de Maio

sas do setor, mostra que, nos 
12 meses até fevereiro, foram 
lançados 32,8 mil imóveis na 
capital paulista, nível pareci-
do com o período anterior à 
recessão, em 2015.

Com base nos preços de 
aluguéis, que antecipam ten-
dências na compra e venda, 

Oliva prevê que a valorização 
real (acima da inflação) dos 
imóveis deve se concretizar 
apenas a partir de 2020. “Há 
muitas incertezas no cenário 
político. Os preços de venda 
ainda estão andando de lado, 
acho muito improvável ter 
ganho real em 2019”, avalia.

FOTO: RAFAEL NEDDERMEYER/FOTOS PÚBLICAS



ÁRIES: Verá que nem sempre a sua opinião é tão impor-
tante quanto parece, por este motivo o filho nato do fogo 
deve jogar um pouco de água na sua intensa vontade. 

TOURO: Movimentações externas a sua vontade farão 
com que você deva ser menos materialista. Marte 
influenciará nesta movimentação negativa.

GÊMEOS: Tomar decisões podem parecer difíceis para 
este signo as vezes, porém hoje será essencial. É isso 
mesmo geminiano nada de confusões.

CÂNCER: Muita agitação em torno deste signo, devido as 
suas atribuladas tarefas durante o dia. É necessário que 
não confunda agitação com balada. 

LEÃO: As experiências do dia a dia que julga como 
únicas fontes necessárias se mostrarão falhas. Busque 
além da subjetividade experimental.

VIRGEM: Relações pachorrentas, ou seja, embaraçosas 
serão resolvidas, pela sua sagacidade ainda que intransi-
gente de manter o equilíbrio. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 40

Os times
Flamengo
e Botafogo,

no Rio

Seção do 
churras-
queiro no
mercado 

Apelido de
"Eduardo"

Expressa 
discordân-
cia, na gí-
ria policial

Saudação
informal

Sinal de 
fonte 

sonora 

Ou, em
inglês

(?) de
Saturno,
conceito 

astrológico

Acompanha
a assina-
tura de

contratos

Memória
somente
de leitura
(Inform.)

Área de
provas da
Fórmula 1

Enche de
lixo (o
bueiro)

Bruno 
de Luca, 

apresenta-
dor da TV

 Estado das
Seringuei-
ras (sigla)

Cada
janela do

navegador
(internet)

Fruto com
baga que
tem efeito 
antioxidante

Marcha 
do carro
usada na

baliza

Erro em
"fiamça"

Alteração
no texto da 
Constitui-
çao (sigla)

A letra 
com

som de "S"

Marisco que produz
as pérolas
Esporte de

Robert Scheidt

(?) social,
transtorno
psicológico
É "enxuga-
da" com a
demissão
de funcio-

nários

Ferro, 
em inglês
Material

reciclável

Lente de
detetives
Macaco-
narigudo

Atrações de
festivais

de inverno
Alçada (fig.)

Sem (?):
incomum
Função 

do quadro

Adereço
valioso

Conjunção 
explicativa

Termos de (?), espécie
de acordo de serviços

Agentes da zika 
e da dengue

(?)-mate: é usada 
no chimarrão
Terreno não
urbanizado

Conexão
Tecido 

das pregas
de saias

(?) falho: expressão 
do incons-

ciente
(Psican.)

Momento de maior
ligação entre
mãe e bebê

Compõem
o "card" 
do UFC
Marca

deixada pelo arado

A mim

"É melhor
ser (?) que
ser triste",
trecho de

"Samba da
Bênção"

QORAF
JURISDIÇÃO
NEGATIVOBF

ITRAUDIO
JOIAIGUAL

POISOSUH
SMORERVA

RETORNOID
VEALEGRE

PISTAMELUPA

ENTOPENESGA

HENABAM
COMBATESRE

SULCOIRON
NHRPECMT

AMAMENTAÇÃO

2/or. 3/pet — rom. 4/iron — romã. 5/gleba — nesga.

LIBRA: Consistirá em um dia onde o meio ambiente 
favorecerá a tranquilidade e a amenidade necessária. 
Pode ficar zen que tudo passará bem.

ESCORPIÃO: Brigas parecerão lhe perseguir, bem como 
discussões infrutíferas nos lugares mais improváveis. Agir 
com parcimônia lhe parecerá difícil.

SAGITÁRIO: Boa vontade regirá os acontecimentos em 
torno dos membros desta constelação. Júpiter deixará 
suas melhores qualidades aparentes e resolutas.

CAPRICÓRNIO: Celeridade será palavra-chave essencial 
para não deixar o capricorniano chateado. A praticidade 
só lhe servirá quando bem analisada.

AQUÁRIO: Sair de férias com os seus familiares será algo 
muito importante para você poder seguir em frente com 
muita sabedoria. 

PEIXES: Lamentar não resolverá seus problemas, por isso 
irá se mostrar determinado a superar com hombridade e 
impavidez as intempéries que surgirão. 
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MAYARA NASCIMENTO - A ban-
da Iron Maiden anunciou 
ontem que fará outras duas 
apresentações no Brasil além 
do show no Rock in Rio, 
onde a apresentação aconte-
ce no dia 04 de outubro.

Em São Paulo a apresen-
tação será no estádio do Mo-
rumbi no dia 06 de outubro. 
Já em Porto Alegre, a banda 
chega no dia 09 na Arena 
Grêmio. Os shows marcam 
o final da turnê Legacy of 

Iron Maiden anuncia shows em 
São Paulo depois do Rock in Rio

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO 

The Beast Tour, que con-
templou 44 shows em seis 
países na América do Norte, 
do Sul e Central.

Quem participa do fã-
-clube tem vantagens e pode 
comprar suas entradas a par-
tir de hoje. No dia 25 de maio 
começa a pré-venda dos in-
gressos para quem possui 
cartão Ourocard, e para o pú-
blico em geral a comercializa-
ção será a partir do dia 29.

Os 90 mil ingressos dis-

ponibilizados para o show 
do Rock in Rio se esgotaram 
em menos de duas horas. 
Entre os sucessos da banda 
que serão tocados em to-
dos os shows estão Fear of 
The Dark, The Trooper, The 
Number of The Beast e Run 
to The Hills. 

Outro artista que tam-
bém confirmou shows além 
do festival foi Bon Jovi, que 
se apresentará no dia 25 de 
setembro no Allianz Parque.

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
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CURSOS

SERVIÇOS

NEGÓCIOS
VEÍCULOS

INDICADOR PROF.

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

Aluga-se
Oportunidade

Dinheiro Autos

Relax

Máquina

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

MECÂNICO DE AUTOS 
c/ exp. , p/ trabalhar em 
Guarulhos . F.: 2412-1481 
c/ Márcio.
TÉCNICO P/ISNTALAÇÃO 
Câmeras, Alarmes  e Cerca 
Elétrica c/ Cnh AB c/ exp. 
F.: 2446-2654/ 99823-7769 
whats.
ZELADOR 
C/ exp. em Tratamento de 
piscinas  que resida em 
Guarulhos. F.: 2446-2654/ 
99823-7769
CASEIRO 
P/ região do Sul de Minas. 
F.: (11) 97441 8329  Whats.
PROFº E ESTÁGIARIO 
ED. FÍSICA 
p/ Academia, enviar CV. p/ 
wervesonbrito@bol.com.br

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se
EMPRESTIMO ACIMA DE 
5 MIL 
Aumento Escore Chq. 
devolv. localizo, Baix. 
restrições via liminar ou 
normal 4211-1400

FIADOR E LOCATARIO 
Libero seu FGTS.,aumento 
de escore, financia imovel 
novo e usado. F.: 4211-
1400.
JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. 
R$ 750,00.  F:97272-7232 
whats
ALUGA-SE 
Quartos p/ rapazes, amb. 
familiar F.: 2304-6721.

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

Esoterismo

TEMPLO RELIGIOSO 
não deixe p/amanhã o 
que se pode fazer hoje 
pois amanhã pode ser 
tarde demais ligue e 
marque sua consulta pois 
através de nossos orixás 
lê indicaremos o caminho 
certo a seguir joga -se 
Búzios e cartas  Consulta 
com cartas R$.10,00 reais  
T.2092-3527 C.98230-8017

Veri�car Condições
Vitoram Corretora de Seguros

Planos a partir 
de R$ 119,10
De 0 a 18 anos

F. 2409-5992
9500-5000

CENTRO ESPIRITUAL DEUSAS DO AMOR
Você que está vendo SUA FAMÍLIA SE DESTRUIR , SEU 
COMÉRCIO ou qualquer área de SUA VIDA SE 
ACABAR AOS POUCOS, você sente que coisas ruins 
estão acontecendo, PARE DE SOFRER em silêncio.
TRAZEMOS SEU AMOR E SUA FAMÍLIA em poucos 
dias, quebramos todos os tipos de maldições, 
feitiçarias e invejas. O que você precisa é nós 
conhecer e vê nossos trabalhos. Venha me visitar e 

traga seus problemas 
e vamos ajudar você a 
eliminar isso. Família 
não tem preço. Por 
isso não cobramos, 
ligue o mais rápido e 
vamos te ajudar.

LIGUE AGORA E 
MARQUE SUA 

CONSULTA
    (11) 98423-3900

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.

COMPRAMOS SEU 
VEÍCULO 
Mesmo Alienado acima de 
2013. Pagamento a Vista . 
F.: 2459-1578

ADVOCACIA
TRABALHADORES E APOSENTADOS

TEM 60 ANOS E AINDA NÃO É 
APOSENTADO. ESTAMOS 

FAZENDO APOSENTADORIA
GRATUITAMENTE

ATENDIMENTO DAS 10H ÁS 16H

LIGUE tenha mãos PIS, OU COMPAREÇA 
COM AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS  

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 209 - CONJ. 1104
METRÔ SÉ SÃO PAULO - CENTRO

Se você teve registro entre 
1989/1990 a 1999

Tem saldo do Plano
Collor para receber

CONSULTA GRATUITA!
 Só pague após receber.
LIBERAÇÃO 05 DIAS

(11) 3104-9990 Dra. Tatiana
96960-4907 (Oi) 96090-4837

SAÚDE

Sítios e Chácaras

Vende-se

NORTE DE MG. 50MIL 
MTS.² 
plana, reg. de soja e café 
25Mil. F. 94400-3211/ 
95617-0323 whats.
TAPERA GRANDE 
1000 m². Ótimo local, R$ 
40 Mil. F: 96314-2035

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
CHÁCARA IGARATÁ 
1.000Mts ² entr. 5 Mil prest. 
R$ 300, mês F.: 4328-5097 
/ 96717-5097 .
MAIRIPORÃ 
OPORTUNIDADE 
Chácaras c/ entr. a partir de 
5 Mil , e prest R$ 250, F.: 
96717-5097/ 4328-5097
SITIOS IGARATÁ/ STª 
ISABEL 
20.000Mts², Oportunidade 
entr. 20Mil + prest. R$ 
500/mês. F.: 4328-5097/ 
96717-5097
TERRENO 450MTS² 
c/ 2 comodos, c/ imposto. 
Cabuçu 30 Mil,  entrada 16 
Mil. F.: 2404-2620

TERRENO 5X94 
Pq. Primavera , 18 Mil 
ou 7 Mil +36x ½ Salário 
min. Temos Metragens 
Maiores. F. 96020-8559/  
96825-3440
TERRENO  20X40 
Av. Juscelino Kubitschek 
de Oliveira - Bairro dos 
Pimentas.F.: 98229-0053

RAPAZ SOLTEIRO 39A. 
Esta a procura de moças 
de 24 a 35a. sem vícios p/
namoro sério  F.: 99278- 
6192. Whats

MIKIE MESTIÇA 21 ANOS 
Linda, olhos azuis e 
carinhosa. Atendo só. 
966130558
BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA 

REDAÇÃO

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

Menos de 1% dos imóveis em Guarulhos 
foi contemplado com IPTU verde

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Prefeitura conclui pavimentação de 
mais uma rua através do Mãos à Obra LUCY TAMBORINO - Dos 426.695 

lançamentos de Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) do ano passado, ape-
nas 127 imóveis foram con-
templados com o benefício do 
IPTU Verde, que oferece des-
conto no tributo mediante con-
trapartida ambiental. O núme-
ro equivale a 0,02% do total.

O desconto é oferecido des-
de 2011, sendo a data máxima 
para protocolar o pedido, que 
pode ser realizado na Central 
de Atendimento ao Cidadão 
(Fácil), 30 de setembro do ano 
anterior ao exercício que se 
pretende usufruir. Há duas 
maneiras de conquistar a me-
dida: por meio de arborização 
e áreas permeáveis ou implan-
tação de medidas ambientais. 

A primeira consiste em 

DA REDAÇÃO  - Neste fim de se-
mana, a prefeitura concluiu a 
pavimentação de mais uma 
rua através do projeto Mãos 
à Obra. Desta vez, o ende-
reço beneficiado foi a rua 
Conceição do Rio Verde, no 
Sitio dos morros. O trabalho 
foi realizado pela Secretaria 
de Serviços Públicos. No lo-
cal, foram assentados 770m² 
de pavimento intertravado e 
instalados 220 m de guias e 
sarjetas. O secretário adjunto 
de Serviços Públicos, Paulo 
Roberto de Araújo Santos, 
acompanhou as obras e rea-
firma a importância do pro-
jeto. “A pavimentação traz 

plantar árvores em frente ao 
imóvel ou preservação de ár-
vore já existente. Os cidadãos 
interessados deverão buscar 
orientação junto à Secretaria 
de Meio Ambiente para que 
a escolha da espécie de árvo-
re e o plantio estejam corre-
tos. Para esse caso o desconto 
poderá ser de até 4%. A reno-
vação do pedido será trienal 
mediante nova solicitação do 
contribuinte.

Já a segunda pode ser ob-
tida com a instalação de um 
dos três sistemas: captação da 
água da chuva, reuso de água 
ou de aquecimento hidráulico 
solar. Outras medidas são a 
construção com material sus-
tentável, utilização de energia 
passiva ou eólica, além de ins-
talação de telhado verde.

benefícios tanto aos morado-
res do endereço quanto aos 
que passam por lá, como es-
tudantes e usuários do trans-
porte público”, disse.

Desde o início de 2017, 

mais de 50 endereços já fo-
ram pavimentados através do 
Mãos à Obra, “Pretendemos 
atingir a marca de 100 ende-
reços pavimentados até o fi-
nal de 2019”, revela Santos. 
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