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Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

Neste caso, levou-se em conta o salário inicial, porém 
nenhum dos funcionários atualmente recebe este 
valor”, Nadim Mazloum, promotor de Justiça

Especial Dia dos NamoradosCidade Pág. 5
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Casais usam a tecnologia 
a seu favor para 

começar um romance
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Zoo de Guarulhos 
obtém certificação de 

bem-estar animal

-0,88%
R$ 3,85

Dólar

Funções fazem parte da criação de 77 novos cargos aprovados pelo Legislativo no mês passado e terão salário-base entre 
R$ 9 mil e R$ 20,3 mil; medida está sendo alvo de questionamentos do promotor de Justiça, Nadim Mazloum

Concurso da Câmara prevê contratação de 
veterinário, psicólogo e assistente social

+1,53%
98.960
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Débitos de forma consecutiva pela 1ª vez
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Cetesb autua mais de 80 veículos a 
diesel por emissão de fumaça preta 
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Bolsonaro anuncia 
redução no preço da 

gasolina nas refinarias
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Greve geral deve paralisar 
ônibus, trem e metrô 
nesta sexta-feira

-0,63%
R$ 4,37
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ÁGUA - Vista do Rio Tietê na cidade de Laranjal Paulista já poluído, porém com bela paisagem
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Ana Cristina Kantzos, se-
cretária municipal da Saúde, 
até concorda com a afirma-
ção de que o setor repre-
senta hoje o “calcanhar de 
Aquiles” da administração 
do prefeito Guti. E tem uma 
explicação curta e grossa 
para justificar: “falta dinhei-
ro”. Simples assim.

Por trás de todas as di-
ficuldades que a saúde pú-
blica sofre no Município – as 
enormes filas nos hospitais e 
postos de saúde, a dificulda-
de na obtenção de remédios, 
a espera pelos exames clíni-
cos e laboratoriais – estão as 
enormes dívidas. A começar 
pelos compromissos junto 
aos laboratórios fornecedo-
res desses remédios. A isso 
se junta a contratação de 
mais médicos para dar vazão 
às consultas.

A Secretaria da Fazenda 
tenta zerar o caixa mas há 
ainda muita dívida que não 
pode ser paga. Se fizer isso se 
arrisca a ficar sem remédio no 
estoque. Atualmente, a secre-
tária afirma, a Prefeitura de 
Guarulhos dispõe de setenta 
por cento desses remédios. 
O setor está se normalizan-
do. O déficit de remédios à 
disposição da população ca-
rente chegou a números bem 
maiores. Na verdade, eram in-
vertidos. O estoque só cobria 
trinta por cento da demanda.

A médica Ana Cristina 
está na Prefeitura desde o 
começo da administração 
do prefeito Guti. Era diretora 
de departamento, um cargo 
abaixo do então secretário, 

Sergio Iglesias. A função é 
desgastante. Iglesias jogou 
a toalha depois de enfrentar 
ambiente hostil na área polí-
tica. O experiente e dedicado 
médico costumava dizer que 
o cargo exige casca grossa.

 
A verdade não morre
Lula, na prisão, reagiu bem 

à notícia do grampo na ope-
ração Lava-Jato. “A verdade 
fica doente, mas não morre”, 
exclamou ao comentar o va-
zamento das conversas do 
então juiz Sergio Moro com o 
procurador Deltan Dallagnol.

Quem ouviu a frase dire-
tamente da boca do ex-pre-
sidente foi o advogado Cris-
tiano Zanin. Zanin a divulgou 
ontem, no meio da tarde, mo-
mento em que um batalhão 
de repórteres se encontrava 
às portas do STF para saber 
da reação dos ministros. Um 
deles, togado, disse antes 
num programa de TV que, 
agora, até assumir uma das 
cadeiras da corte, Sergio Moro 
será “vidraça”. E lembrou da 
“euforia” provocada pelas no-
tícias do grampo num montão 
de políticos envolvidos nas 
denúncias de corrupção.

 
O rapper e os grampos
Especialista em inteli-

gência e segurança digital 
ouvido ontem pelo repórter 
Fernando Martins, da Rede 
Brasil, foi taxativo ao afirmar 
que “Moro já está grampea-
do há muito tempo”. Segun-
do ele não há uma autorida-
de da República, em Brasília, 
livre do rapper.

A proposta é baseada no conceito do 
futebol para desenvolvimento e busca po-
tencializar as ações de ensino e aprendiza-
gem, complementando as ações da rede 
de proteção dos direitos da criança e do 
adolescente. A metodologia “futebol de 
rua” utiliza atividades lúdicas, prática es-
portiva e formação de valores na quadra e 
na sala de aula. Além da EPG Pixinguinha, 
o programa esportivo acontecerá também 
nas escolas da Prefeitura de Guarulhos 
“Manuel Bandeira” e “Giseli Lazarini”.

rulhos (BMG), corporação criada há 12 anos 
pelo subtenente Ribamar, que é bombeiro 
aposentado e dedica seu tempo ao grupo. 
Atualmente, o BMG atende 65 crianças e 
adolescentes da região do Bonsucesso. No 
final, a Inspetoria de Patrulhamento com 
Cães efetuou uma apresentação demons-
trando as habilidades dos cães em obedi-
ência básica, faro e agilidade. Após o en-
cerramento das atividades, os bombeiros 
Mirins realizaram um desfile cívico para 
homenagear e agradecer aos trabalhos da 
Guarda Civil Municipal.

planejamento das próximas blitze da Lei 
Seca, mas também serão tratados assun-
tos de bastante interesse para a seguran-
ça no trânsito como as chamadas blitze 
educativas em bares e faculdades de Gua-
rulhos. O objetivo continua sendo análise 
e avaliação de ações e plataformas para 
diminuição dos acidentes de trânsito e 
preservação de vidas.

Nesta quinta-feira (13), às 14h, a Escola 
da Prefeitura de Guarulhos Pixinguinha, na 
região do Pimentas, recebe a inauguração 
na cidade do projeto Futebol de Rua pela 
Educação, programa sócio esportivo de-
senvolvido pelo Instituto Futebol de Rua, 
realizado por meio da Lei de Incentivo ao 
Esporte. O projeto tem por objetivo pro-
mover a inclusão esportiva de crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabili-
dade social, estimulando o aprendizado, a 
cidadania e a formação de valores.

A Inspetoria de Patrulhamento com 
Cães (Canil) da GCM de Guarulhos minis-
trou no último sábado (08) palestra sobre 
o trabalho com cães de polícia, abordan-
do a lei contra maus tratos de animais e, 
em especial, a técnica de busca de pes-
soas. Na oportunidade, apresentaram 
também os equipamentos utilizados nas 
operações como tonfa (cassetete com 
uma pega perpendicular), escudos, alge-
mas, gás pimentas etc.

A palestra foi ministrada para crianças e 
adolescentes do Bombeiro Mirim de Gua-

O Grupo de Segurança Viária de Gua-
rulhos faz nova reunião hoje, às 9h, para 
discutir e traçar as diretrizes das próximas 
ações que serão adotadas para diminuir o 
número de acidentes no trânsito do muni-
cípio. O encontro será na sede da Secre-
taria de Transportes e Mobilidade Urbana 
(STMU), na Vila Barros.

Um dos principais pontos da pauta é o 

Escolas da Prefeitura recebem projeto ‘Futebol de Rua pela Educação’

Inspetoria de Patrulhamento com Cães ministra palestra

Grupo de Segurança Viária traça estratégias para reduzir acidentes



 

3CIDADE
Quarta-feira, 12 de junho de 2019

www.fmetropolitana.com.br

Cetesb autua mais de 80 veículos a diesel 
por emissão de fumaça preta em Guarulhos

Proguaru renova Certidão Negativa de Débitos de forma consecutiva pela 1ª vez

DA REDAÇÃO - Durante fisca-
lização ontem a Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo (Cetesb) autuou 1.108 
veículos a diesel, após cons-
tatar emissão de fumaça pre-
ta acima do nível permitido 
pela legislação ambiental. 
Destes, 82 foram autuados 
na rodovia Presidente Dutra, 
km 221 em Guarulhos.

Em 2019, as equipes do-
braram os pontos de fiscali-
zação de 21 para 42. A ação 
tem o objetivo de minimizar 
os efeitos da poluição no ar. 
Nesta operação, foram fisca-
lizados 63.126 veículos.

No período do inverno, 
a Cetesb intensifica a fisca-
lização em parceria com as 
Polícias Militar, Ambiental, 
Rodoviárias Estadual e Fe-
deral. Paralelamente, a em-
presa promove campanhas 

FOTO: DIVULGAÇÃO/CETESB

DA REDAÇÃO - A Proguaru (Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A) obteve novamente a Certidão Positiva com 
Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (CND). O documento foi emitido na 
segunda-feira (10).

A obtenção da CND deu-se após o vencimento do documento emitido em novembro de 2017. É a primeira vez em dez 
anos que a Proguaru consegue a emissão do documento de forma consecutiva.

De acordo com o diretor-presidente da Proguaru, Francisco Carone, a conquista da CND é fruto da organização admi-
nistrativa e fiscal pela qual passa a empresa. “A certidão dá mais segurança a Proguaru para celebrar contratos com as 
secretarias municipais e a Prefeitura de Guarulhos”, completou, Carone.

educativas com o objetivo 
de conscientizar motoristas 
sobre a importância da ma-
nutenção do veículo para re-
duzir a emissão de poluentes 
na atmosfera, especialmente, 
no período mais seco do ano.

A multa para quem for 
flagrado com o veículo em 
condições irregulares é de 
R$1.591,80, que pode dobrar 
em caso de reincidência no 
período de um ano.
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Câmara de Guarulhos quer contratar veterinário, 
psicólogo e assistente social

ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE 

REDAÇÃO - A Câmara de Gua-
rulhos deverá contratar para 
compor o quadro de funcioná-
rios um veterinário, dois psicó-
logos e três assistentes sociais. 
Isso é que o determina o pro-
jeto de reestruturação, aprova-
do pela Casa de Leis no mês 

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

passado, e que seguiu para a 
sanção ou não do prefeito Guti.

Os cargos chamaram a 
atenção pela peculiaridade. De-
nominado Consultor Legisla-
tivo Veterinária o salário-base 
para quem for contratado será 
de R$ 9 mil, porém somando 
aos benefícios (que incluem 

gratificação, Ipref patronal e va-
le-refeição) chegará a R$ 11 mil 
por mês. Já no caso do Analista 
Legislativo Assistente Social o 
salário-base será de R$ 20,3 mil 
chegando a R$ 26 mil; e o Ana-
lista Legislativo Psicologia tem 
como salário-base R$ 13,5 mil 
chegando a R$ 17 mil.

No total, segundo a pro-
posta, serão criados 75 cargos 
além do preenchimento de 
duas vagas em aberto a partir 
de 2020 chegando a 77. O gas-
to anual previsto inicialmente 
era de R$ 10,1 milhões para o 
ano que vem. No entanto, com 
a aprovação de um Substituti-
vo nº 01, o valor foi reduzido, já 
que se eliminou o vale-alimen-
tação de R$ 200 para os servi-
dores atuais e para os novos. 
Dessa forma, a despesa gira 
em torno de R$ 7,6 milhões, 
isso se a Câmara chamasse 
todos os novos concursados 

MP questiona a criação dos cargos

Em nota, a Casa de Leis informou que os cargos a serem cria-
dos “são de natureza técnica, serão ocupados por meio de concur-
so público e têm como objetivo ampliar os serviços que a Câma-
ra presta à sociedade. Serão contratados servidores qualificados 
para atendimento direto à população e resolução de demandas 
frequentemente apresentadas por munícipes (em especial pela 
recém-criada Diretoria de Políticas Públicas), apoio e assessoria 
técnica para melhoria dos projetos de Lei apresentados (cargos 
de Agentes Técnicos Parlamentares) e correção da defasagem e 
sobrecarga de trabalho em setores específicos. Além disso, gran-
de parte das vagas será para cadastro reserva, com nomeação 
conforme a necessidade”.

Quanto aos cargos de psicólogo e assistente social, assim 
como analista legislativo em arquivologia, recursos humanos, 
políticas públicas e estatística, foram criados em áreas específi-
cas que, até então, não existem na Casa. Já o cargo de veterinário 
(bem como engenheiros de trânsito e ambiental, médico, segu-
rança pública, gestão pública, pedagogia e economista) serão 
para complementar o quadro de Agentes Técnicos Parlamenta-
res (responsáveis por darem assessoria técnica e jurídica às Co-
missões Permanentes e fundamentais para análise do mérito, 
aplicabilidade técnica, legalidade e constitucionalidade de todos 
os projetos que passam na Casa).

Resposta

O projeto de resolução está sendo 
alvo de questionamentos pelo Mi-
nistério Público de São Paulo (MP-
-SP). O promotor de Justiça, Nadim 
Mazloum, enviou um ofício à Câma-
ra e outro para a prefeitura pedindo 
explicações sobre o texto. Segundo 
ele, há pelo menos duas irregulari-
dades na proposta que precisam ser 
justificadas pelo Legislativo.

“A primeira é que eles esclareçam 
a razão do aumento acima do reajus-
te legal previsto dos servidores públi-
cos”, explicou Mazloum.

Ele também quer entender porque 

o estudo de impacto financeiro levou 
em consideração os vencimentos ini-
ciais das carreiras. “Sempre que há 
um projeto de reestruturação é neces-
sário que haja um estudo de impactos 
financeiros, que é uma determinação 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Neste caso, levou-se em conta o salário 
inicial, porém nenhum dos funcioná-
rios atualmente recebe este valor, logo 
o impacto financeiro pode ser muito 
maior”, explicou Mazloum.

O ofício é datado de 3 de junho, 
sendo o prazo de 10 dias úteis para as 
respostas do Legislativo e Executivo. 

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

no próximo ano. De acordo 
com o Legislativo, a intenção 
é aguardar as aposentadorias 

dos servidores mais antigos e 
ir chamando aos poucos, con-
forme a necessidade. 

FOTO: LUCY TAMBORINO
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Greve geral deve paralisar ônibus 
de Guarulhos nesta sexta-feira

CEI da GRU Airport remarca reunião 
com procurador da República

Com conceito moderno e ecológico, obras 
do Centro Dia Idoso estão aceleradas

Zoo é um dos poucos do país a obter 
a certificação de bem-estar animal

LUCY TAMBORINO - Nesta sexta-
-feira (14) está marcada uma 
greve geral no país contra a 
Reforma da Previdência. A 
data foi nomeada como o Dia 
Nacional das Paralisações. 
Com isso, os guarulhenses 
deverão ter dificuldades com 
o transporte público. Isso 
porque o a Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos 
(CPTM), os ônibus muni-
cipais e até o Metrô devem 
aderir ao movimento.

O Sindicato dos Trabalha-
dores Rodoviários no Trans-
porte de Passageiros, Urbano, 
Suburbano, Metropolitano, 
Intermunicipal e Cargas Pró-
prias de Guarulhos e Arujá 
em São Paulo confirmou que 
deve aderir à greve. A decisão 
quanto à paralização de todos 
os ônibus cabe aos motoris-
tas, mas a expectativa é que 
nenhum dos veículos saia das 
garagens na sexta-feira. “O 
dia 14 é uma greve convocada 
por centrais sindicais. Este é o 

DA REDAÇÃO - A Comissão Es-
pecial de Inquérito (CEI) da 
Câmara que investiga possíveis 
irregularidades cometidas pela 
concessionária na administra-
ção do GRU Airport – Aeropor-
to Internacional de São Paulo, 
em Cumbica, se reuniu ontem. 
Os vereadores deferiram suges-
tão de seu presidente, vereador 
João Dárcio (Podemos), para 
que uma reunião fosse nova-
mente marcada com o procura-
dor da República Rodrigo Cos-
ta Azevedo. O representante do 
Ministério Público Federal não 
pôde participar do encontro 
inicialmente marcado para a 
tarde desta quarta-feira.

DA REDAÇÃO - As obras do Cen-
tro Dia Idoso, em Cumbica, es-
tão em ritmo acelerado. A cons-
trução foi iniciada efetivamente 
em 2018 com recursos do PAC 
e está na fase de colocação de 
lajes do segundo pavimento. A 
previsão da Prefeitura é que o 
complexo seja entregue ainda 
este ano. Trata-se da primeira 
obra pública do município com 
conceito ecológico: contará com 

DA REDAÇÃO - Após passar por 
um rígido processo de audi-
toria realizado durante os 
últimos dois anos, o Zoológi-
co de Guarulhos comemora 
a conquista da certificação 
de bem-estar animal emiti-
da pela Associação de Zoo-
lógicos e Aquários do Brasil 
(AZAB), em parceria com a 
entidade internacional Wild 
Welfare. Dos 25 parques zo-
ológicos e aquários auditados 
em todo o Brasil, apenas seis 
foram certificados.

Segundo a diretora do zoo, 
Fernanda Magalhães, além de 
conforto, o trabalho realizado 
pela equipe visa possibilitar 

É a segunda vez que a reu-
nião com Azevedo é desmar-
cada por compromissos de úl-
tima hora. Segundo Dárcio, a 
CEI entende que é importante 
discutir com Azevedo os di-
versos assuntos que a CEI tem 
levantado. “Vale a pena uma 
nova tentativa”, declarou.

 Outra informação passa-
da para os demais vereadores 
presentes foi a confirmação da 
prorrogação dos trabalhos da 
CEI. Elas se encerrariam este 
mês, mas prosseguem até o dia 
12 de agosto, quando deve ser 
apresentado o relatório final 
para posterior apreciação du-
rante sessão da Câmara.

dia que todos devem cruzar 
os braços para manter seus di-
reitos, principalmente quanto 
à previdência”, afirmou o pre-
sidente do sindicato, Maurício 
Brinquinho, que também é 
vereador pelo PT. 

O Sindicato da Central do 
Brasil, que representa os traba-
lhadores da CPTM, como os 
funcionários da Linha 13-Jade, 
decidiu em assembleia na noi-
te da quarta-feira (05) aderir ao 
Dia Nacional de Paralisações. 
Uma nova assembleia será de-
liberada amanhã, às 18h, para 

organização e concentração do 
Dia Nacional de Paralisações.

Em nota, a Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Ur-
bana (STMU) informou que 
para evitar maiores prejuízos 
à população será realizado, em 
caso de paralisação, um Plano 
de Atendimento entre Empre-
sas de Transporte em Situação 
de Emergência (Paese), que já 
foi adotado com sucesso na 
última greve de maio. Ao todo 
são 66 linhas municipais que 
servem, diariamente, 367 mil 
passageiros.

FOTO: LUCY TAMBORINO

Vereadores devem propor emendas à LDO até sexta
LUCY TAMBORINO - Os vere-
adores têm até a próxima 
sexta-feira (14) para propor 
emendas a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO). 
Segundo a Folha Metro-
politana apurou até ago-
ra nenhuma emenda foi 
oficialmente apresentada. 
Passado o prazo para modi-
ficações, na terça-feira (18), 
os parlamentares que com-
põem a comissão devem se 
reunir para discutir o texto 
e aprovar ou não alterações 

propostas. Após isso, o tex-
to deve seguir para votação 
no plenário. 

A vereadora Janete Lula 
Pietá (PT) pretende indicar 
pelo menos duas emendas. 
Uma para a Secretaria de 
Direitos Humanos e outra 
para a Saúde. A primeira 
deve estabelecer uma di-
retriz para a casa abrigo 
para mulheres vítimas de 
violência e a segunda para 
verba relacionada ao Corpo 
de Bombeiro.

aos animais a expressão de 
seus comportamentos e habi-
lidades naturais, em aspectos 
como convívio, reprodução, 
durante variações climáticas, 
entre outros.  Para alcançar 
esse objetivo, são oferecidas 
as melhores condições pos-
síveis de atendimento e alo-
jamento, com recintos elabo-
rados de forma a reproduzir 
os ambientes naturais dos 
animais, além de atividades 
diárias motivadoras e enri-
quecimento ambiental que 
proporcionam estímulo, con-
forto, oportunidades de esco-
lha e a vivência de experiên-
cias positivas.

energia solar renovável e a água 
usada será reutilizada para rega 
de plantas e lavagem do chão.

O serviço atenderá idosos 
com ou sem autonomia, inclu-
sive para trabalhar a reabilita-
ção dos que necessitarem. Lá 
a turma da melhor idade pas-
sará o dia realizando diversas 
atividades, receberá refeição 
gratuitamente, possibilitando o 
cuidado diurno dos idosos en-

quanto os filhos trabalham.
O equipamento terá dois 

blocos interligados de dois pa-
vimentos com diversas salas 
adaptadas e com acessibilidade 
nas quais haverá oficinas, aulas 
de teatro, dança, EJA (Educa-
ção de Jovens e Adultos), en-
tre outras. Quadra, pista para 
caminhada, Academia 60+, 
playground e paisagismo estão 
incluídos no projeto. A ideia 
é atender cerca de 80 idosos 
através de serviço de execução 
indireta, funcionando em perí-
odo integral, das 7h às 19h.

A área em que está sendo 
instalado o Centro Dia Idoso 
foi recuperada, pois abrigava 
um ponto de descarte irre-
gular de lixo. Quando finali-
zado, o local irá contemplar 
também um parque linear. O 
custo da construção é de cerca 
de R$ 4 milhões.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Casais usam a tecnologia a seu 
favor para começar um romance

MAYARA NASCIMENTO - Co-
nhecer pessoas pela inter-
net era tido como um tabu, 
algo perigoso e mal visto. 
Hoje em dia, diversos apli-
cativos para celular facili-
tam os “matchs” de acordo 

com perfil, gosto pessoal e 
orientação sexual, como por 
exemplo, o Tinder, o Ha-
ppn, eHarmony e Adote um 
Cara. As histórias de casais 
que se conheceram virtual-
mente crescem a cada ano, 

FOTO: DIVULGAÇÃO

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO REGISTRO CIVIL 
DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE GUARULHOS - ESTADO DE SÃO 
PAULO - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial-  CNPJ Nº 51.260.743/0001-31 -  EDITAL- 
INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO ADMINISTRATIVO – 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de 
Imóveis da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos 

quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial a Sra. REGINA BONFIM 
ANDRADE LOPO, brasileira, autônoma, RG. n.56087836-SSP/SP, CPF/MF. n. 900533205-06, e seu marido KLEBER 
DE JESUS LOPO, brasileiro, pastor, RG. n. 638218934-SSP/BA, CPF/MF. n. 893685335-04, casados pelo regime da 
comunhão parcial de bens, posteriormente à 27/12/1977, residentes na Rua Eugênio Burgos, n. 3, São Tome de Paripe, 
em Salvador/BA, que atendendo ao requerido por BANCO BRADESCO S/A., (prenotado sob n. 333.597) foi instaurado 
o procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da 
Alienação Fiduciária registrada sob n. 5, na matrícula n. 114.828, desta serventia, pela qual REGINA BONFIM 
ANDRADE LOPO e KLEBER DE JESUS LOPO, transmitiram-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta 
comarca: Rua Santa Izabel, n. 555, Apto n. 161, Torre A, Edifício Essence, Condomínio Residencial Fatto Quality Vila 
Augusta, Vila Augusta, Guarulhos/SP. Com o intuito de proceder à intimação pessoal dos devedores, foram efetuadas 
diligências nos seguintes endereços: a-) Rua Santa Izabel, n. 555, Apto n. 161, Torre A, Edifício Essence, Condomínio 
Residencial Fatto Quality Vila Augusta, Vila Augusta, Guarulhos/SP, CEP: 07023-022 (no próprio imóvel transmitido em 
alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador haver obtido informações no local que: o Sr. Kleber de Jesus Lopo e 
a Sra. Regina Bonfim Andrade Lopo, não residem no endereço indicado, e que o imóvel encontra-se vazio livre de 
pessoas e objetos, estando os destinatários em local incerto e não sabido. Conforme informações prestadas pela Sra. 
Daniele Martins, que se apresentou como porteira do condomínio (certidões de fls. 21 e 29); b-) Rua Eugênio Burgos, n. 
3, São Tome de Paripe, Salvador/BA- CEP: 40800-240 (no endereço dos devedores constante no registro aquisitivo), 
tendo o escrevente notificador do CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DE SALVADOR-BA, certificado haver obtido informações no local que: os destinatários 
mudaram-se e não mais residem neste endereço, estando os mesmos em local ignorado, incerto e inacessível. 
Conforme informações prestadas pelo Sr. Zeferino do Nascimento, que se apresentou como proprietário do imóvel 
(certidões de fls.37 e 45). Diante desse quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital dos devedores: 
REGINA BONFIM ANDRADE LOPO e KLEBER DE JESUS LOPO, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, 
redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu 
representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo 
serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá 
a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro 
de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da 
ultima publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 50, 51  e 52. Assim, pelo presente, 
ficam os referidos fiduciantes (REGINA BONFIM ANDRADE LOPO e KLEBER DE JESUS LOPO), intimados para que, 
NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias 
consecutivos, compareçam ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de 
Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), 
para quitarem o seu débito para com o credor fiduciário e proprietário supra, que em 03/06/2019 perfazia o valor de R$ 
129.176,58 (cento e vinte nove mil, cento e setenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos), corresponde ao principal 
(prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor 
acima: a) As prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a 
atualização entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada pelo exequente, que 
encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento executório administra-
tivo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramencionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém 
possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação deste Município. Guarulhos, 
05 de junho de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial 

SERGINHO FREITAS - Hoje é aque-
le dia que os casais, e o comér-
cio em geral, esperam o ano 
inteiro: O DIA DOS NAMO-
RADOS! Pensando em ajudar, 
principalmente os homens que 
sempre se enrolam na escolha 
do passeio desta noitada espe-
cial, fui atrás de algo diferente 
do que costumamos fazer. Em 
busca do cardápio perfeito. E 
escolhi três restaurantes de ho-
téis da nossa cidade. Afinal de 
contas, além da gastronomia 
dos restaurantes de hotéis gua-
rulhenses que brigam de igual 
para igual com qualquer outro 
do Estado de São Paulo, levar 
a gata em um passeio assim, 
dentro de um hotel, ajuda bas-
tante né (os fortes entenderão!). 
Então anote aí as dicas de car-
dápios galera.

O Hotel Mercure, (rua Ba-
rão de Mauá, 450 - Centro), 
preparou um cardápio espe-
cial para a noite dos namora-
dos. São três tipos de pratos 
principais. Um melhor que 
o outro. Como entrada eu re-
comendo o “creme de tomate 
com croutons”. Já como prato 
principal, para deixar o clima 
quente, eu recomendo o “Sal-
mão com crosta de gergelim 
com abacaxi”, (os fortes enten-
derão o por que recomendo o 
com abacaxi para esta noite), 
gratinado com parmesão… De 
acompanhamento vem um 
arroz com brócolis sensacio-
nal. E para adoçar peça o Petit 
Gateau que é bom demais.

Já o Hotel Mônaco Gua-
rulhos, (rua Diogo Farias, 137 
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e até mesmo já viraram mú-
sica, como o caso da famosa 
Jennifer do Tinder.

Daiane Moggi, 24 anos, 
e Luciano Tadeu, 30 anos, 
se conheceram no Tinder 
há três anos. “No começo 
não tínhamos intenção de 
namoro, mas nos víamos 
todos os dias. Quando per-
cebemos já estávamos na-
morando”, afirmou Daiane. 
Há um ano o casal decidiu 
noivar e o casamento está 
planejado para depois de 
2020. “Às vezes nem pare-
ce que nos conhecemos por 
rede social. Temos uma liga-
ção muito forte e pensamos 
muito parecidos”, contou.

Nem sempre é seguro 
conhecer pessoas virtual-
mente e é preciso ter muito 
cuidado. Daiane conta que 
antes do encontro pessoal, 
pesquisou todas as redes so-
ciais de Tadeu, procurou co-
nhecer seus amigos e onde 
trabalhava. “Avisei toda a 
minha família onde eu es-
tava e com quem eu estava. 
Hoje você pode comparti-
lhar sua localização com os 
amigos, o que torna bem 
mais seguro caso alguém 
precise te socorrer”, comple-
mentou.

Outro casal também já 
se aproveitou das redes so-
ciais para se aproximar. É 
o caso de Tuyla Ananda 
Toledo Zarpão, 28 anos, e 
Jorge Augusto Toledo Zar-
pão, 24 anos, que se viram 
em um show, em Itaquera, 
em 2013, mas não trocaram 
nenhum contato. Tuyla pes-
quisou nas redes sociais e o 
encontrou no Facebook. 

“Tínhamos amigos em 
comum, o que facilitou a 
busca. Achei o perfil dele, 
adicionei e começamos a 
conversar”, contou Tuyla. 
Depois de tanto tempo 
conversando, começaram 
a namorar e estão casados 
há um ano e meio. O casal 
comemora cinco anos de re-
lacionamento.

FOTO: DENIS SOUZA

‘Dia dos Namorados’ é dia de comer bem
- Centro), organizou seu car-
dápio com três tipos de pratos 
quentes no sistema de buffet. 
Eu particularmente prefiro, 
pois sou gordinho e adoro ex-
perimentar de tudo um pouco. 
Neste dia, o cheff programou 
“Salmon ao molho de maracu-
já”, “Filet mignon ao marchand 
du vin” e “Rondelli ao molho 
vermelho e branco” como 
pratos principais. De entrada, 
além dos 14 tipos de saladas e 
queijos diversos, um mix de fo-
lhas finas com amêndoas lami-
nadas, nozes, palmito e tomate 
seco também estarão à disposi-
ção dos casais. Como sobreme-
sa são mais três escolhas que, 
COM CERTEZA, vai deixar 
seu companheiro ou compa-
nheira de queixo caído: torta de 
limão, mouse de chocolate tra-
dicional com raspas de choco-
late branco e morango e frutas 
diversas. Quase esqueci duas 
informações importantes: Vai 
ter uma banda acompanhando 
o jantar e uma mesa de caldos 
para “aquecer” o clima.

Outro hotel que entrou o 
clima do dia dos namorados 
é o Hotel Slaviero (rua Rafael 
Balzani, 32 – Centro). A noita-
da especial vai ter como entra-
da “Cesta de parmesson, folhas 
nobres com camarão ao molho 
caesar”. Como prato principal 
eu recomendo o “Frango re-
cheado com damasco ao mo-
lho de gengibre”. O sabor dele 
é sensacional! E de sobremesa 
encare o “Coração de chocolate 
recheado com bolo red velvet, 
mousse de chocolate branco e 
morangos”. Outro espetáculo!
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      Entre os próximos dias 24 e 28, a prefeitura, 
por meio da Secretaria do Trabalho, receberá as 
inscrições para o Programa Jovem Trabalhador.  Os 
cursos oferecidos para o período da manhã são: 
marketing e vendas, montagem e manutenção 
de computadores, auxiliar de hotelaria, robótica, 
organizador de eventos e auxiliar administrativo. Já 
para o período da tarde, são: web designer, auxiliar de 
logística, auxiliar de recursos humanos e impressor 
gráfico (impressor de banda larga e estreita). Cada 
um dos cursos terá 30 vagas. A iniciativa é voltada 
aos jovens de 16 a 21 anos, moradores de Guarulhos 
e que estejam desempregados. O programa 
disponibilizará aos participantes bolsa auxílio de R$ 
120 reais por mês, vale-refeição de R$ 66,00 e vale-
transporte de R$ 9,88 por dia.

      A prefeitura, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, recebe até o próximo 
dia 28, inscrições para o comércio eventual na 
Festa da Carpição e Louvor a Nossa Senhora 
de Bonsucesso, que acontecerá nos dias 
24 e 25 de agosto. As informações foram 
publicadas no Diário Oficial do dia 7 de junho, 
por meio do edital nº 05/2019-SDU04.02. Estão 
disponíveis 32 vagas, divididas entre os ramos 
de alimentação (yakisoba, hambúrguer, crepe e 
tapioca, açaí, doces, churrasco, galinhada, arroz 
carreteiro e feijão tropeiro), artesanato, área 
kids, brinquedos infláveis e jogos.  As inscrições 
para concorrer às vagas devem ser efetuadas 
em qualquer unidade do Fácil, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h30. 

ANOTE

Vamos trabalhar para que esta 
conquista de São Paulo se 
perpetue, para o bem de todos

A polícia de São Paulo foi, em 
grande medida, a responsável 
pela enorme redução do número 
de homicídios, principalmente de 
jovens, negros e pobres das peri-
ferias. Isso não é uma opinião: é 
um fato objetivo referendado por 
estatísticas oficiais.

Os mais recentes dados foram 
publicados no Atlas da Violência 
2019 do Instituto de Pesquisas Apli-
cadas (Ipea).

Enquanto os homicídios no Bra-
sil cresceram 36,1% desde 2007 – 

chegando a 65.602 mortos em 2017, 
o que nos coloca na vergonhosa li-
derança mundial em número abso-
luto de assassinatos -, nesse mesmo 
período São Paulo reduziu em qua-
se 30% esse tipo de crime.

A absurda desigualdade racial da 
violência letal do Brasil levou a que, 
em 2017, 75,5% das vítimas foram 
indivíduos jovens negros ou pardos.

Ou seja: de cada quatro pessoas 
assassinadas, três eram negros ou 
pardos.

Enquanto o número de homicí-

dios nesse grupo aumentou mais 
de 62% nos dez anos da pesquisa 
(2007/2017) em todo o país, em São 
Paulo ele regrediu quase 17% no 
mesmo espaço de tempo.

Hoje, o Estado tem a menor taxa 
de homicídio de negros do Brasil. 
E essa tendência se acentuou ainda 
mais em 2019.

Nos quatro primeiros meses des-
te ano, o número geral de homicí-
dios caiu 5%, e São Paulo alcançou 
a menor taxa de homicídios da his-
tória, com 6,5 assassinatos por 100 
mil habitantes.

Há conquistas também no com-
bate aos crimes contra o patrimô-
nio. De janeiro a maio deste ano, 
houve redução de 8,2% dos roubos 
em geral em comparação ao mesmo 
período do ano passado.

Os roubos de veículos e de car-
gas caíram muito mais: 16,6% e 
20,8% respectivamente. A queda, 
em grande medida, está relacionada 
às operações ostensivas São Paulo 
Mais Seguro e Rodovia Mais Segu-
ra, que criamos em janeiro.

Nunca se prendeu tanto em São 
Paulo. De janeiro a abril, colocamos 
atrás das grades 62 mil criminosos, 
um aumento de 7% em relação ao 
mesmo período de 2018 (58 mil).

Todos esses resultados são fruto 
do espetacular trabalho dos policiais 
de São Paulo. E sabemos valorizar 
esse trabalho. Compramos equipa-
mentos melhores, criamos a home-
nagem Policial Nota 10 e também 
pagamos mais de R$ 230 milhões de 
bônus por mérito e resultados.

Reitero meu compromisso: a me-
lhor polícia do Brasil também será a 
mais bem remunerada força estadu-
al do país até o fim de nossa gestão.

Segurança é cidadania. Vamos 
trabalhar para que esta conquista de 
São Paulo se perpetue, para o bem 
de todos.

Em São Paulo,
a menor taxa 
de homicídios 
da história

PONTO
DE VISTA

Governador do Estado 
de São Paulo

JOÃO DORIA
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Bolsonaro anuncia redução no 
preço da gasolina nas refinarias

Moro irá ao Senado para falar 
sobre suposta troca de mensagens

DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro anunciou ontem, 
em sua conta no Twitter, a 
redução no preço do litro da 
gasolina nas refinarias. Se-
gundo o presidente, o preço 
médio do combustível vendi-
do às distribuidoras caiu de 
R$ 1,81 para R$ 1,75. De acor-
do com a Petrobras, a redução 
no preço médio foi de 3%.

Pela tabela da Petrobras, o 
menor valor praticado pelas 
refinarias é na cidade de São 
Luís (R$ 1,59). Em seguida, 
vêm as cidades de Itacoatia-
ra, no Amazonas (R$ 1,62); 
Ipojuca, em Pernambuco 
(R$ 1,65); e Guamaré, no Rio 
Grande do Norte, e Manaus 
(R$ 1,66). Os maiores preços 
estão em Brasília (R$ 1,89), 
Senador Canedo, em Goiás 
(R$ 1,88) e Uberaba (R$ 1,87), 
e Uberlândia (R$ 1,85), am-
bas em Minas Gerais.

DA REDAÇÃO - O ministro Ser-
gio Moro será ouvido pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado na próxi-
ma semana. A audiência foi 
anunciada pelo presidente da 
Casa, senador Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), ao iniciar a 
sessão do Congresso Nacional 
nesta terça-feira (11). O minis-
tro será recebido pela comis-
são na quarta-feira (19), às 9h. 

Sem convite ou convoca-
ção formal dos senadores, o 
próprio ministro se colocou à 
disposição dos parlamentares 
por meio de ofício apresen-
tado pelo líder do governo, 
senador Fernando Bezerra 
(MDB-PE), após o vazamento 
de supostas mensagens tro-
cadas entre ele o procurador 
da operação Lava Jato, Deltan 
Dallagnol. No documento, o 
líder afirmou que o ministro 
ofereceu duas datas (19 ou 26 

de junho) para que fosse ouvi-
do pela comissão. 

“Fui informado pelo 
ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, 
de sua disponibilidade para 
prestar os esclarecimentos 
à Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado Federal 
sobre notícias amplamente 
veiculadas na imprensa re-
lacionadas à Operação Lava 
Jato”, afirmou Bezerra. 

No documento, o sena-
dor reafirma a confiança do 
governo federal no ministro 
da Justiça. “Manifestamos a 
nossa confiança no ministro 
Sergio Moro, certos de que 
esta será uma oportunidade 
para que ele demonstre a 
sua lisura e correção como 
juiz federal, refutando as 
críticas e ilações a respeito 
da sua conduta à frente da 
Operação Lava Jato.”

No estado de São Paulo os 
maiores preços são os de Ri-
beirão Preto (R$ 1,84), Barueri 
(R$ 1,83) e Paulínia (R$ 1,79). 
No Rio de Janeiro, maior es-
tado produtor de petróleo do 
país, a gasolina é vendida pela 
Refinaria de Duque de Caxias 
a R$ 1,77 e na de Volta Redon-
da, a R$ 1,80.

Segundo a Petrobras, a 
política de preços para a ga-
solina e o diesel vendidos às 
distribuidoras tem como base 
o preço de paridade de im-
portação, formado pelas co-
tações internacionais desses 
produtos mais os custos que 
importadores teriam, como 
transporte e taxas portuárias.

FOTO: ROBERTO PARIZOTTI

PARA  RESGATAR  O  BR INDE,  É  NECESSÁR IA  A  AQU I S IÇÃO DE  UM INGRESSO.  PROMOÇÃO VÁL IDA  POR  PER ÍODO INDETERMINADO OU  ATÉ  QUANDO DURAREM OS  ESTOQUES . 
IMAGENS  MERAMENTE  I LUSTRAT IVAS .  ACESSE  O  REGULAMENTO EM C INEMARK.COM.BR/C INEMARK-MAN IA  E  SA IBA  MA I S .

CINEMARK MANIA
O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.
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SOMENTE NOS CINEMAS
#PATRULHACANINANOSCINEMAS

VERIFIQUE A CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA

N A  CO M P R A  D E  U M  I N G R E S SO  CO M 
S E U  C A RT Ã O  C I N E M A R K  M A N I A , 
G A N H E  U M  CO PO  E XC LU S I VO  D O  F I L M E !

A D Q U I R A  S E U  C A R T Ã O 
N A S  B I L H E T E R I A S .

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN
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ÁRIES: O planeta Vênus tentará criar mecanismos 
importantes para que possa enfrentar problemas na hora 
de socializar. 

TOURO: Ficar presa em momentos muito ruins só trará 
dificuldades, isso pode alimentar mais problemas. Tenha 
uma atitude voltada para soluções efetivas.

GÊMEOS: O seu dia ficará bem tranquilo em um momen-
to tão importante para você, sendo assim tudo estará 
muito melhor equilibrado. 

CÂNCER: Poderá vir a se sentir muito bem com isso, po-
rém haverá uma bonita e alegre situação para você. Com 
o devido amor você irá passar com muita tranquilidade.
 
LEÃO: O seu comportamento voltado para ações muito 
arrogantes trará para você uma possível fraqueza neste 
momento. 

VIRGEM: Deixar-se levar por coisas e não por sentimen-
tos é o que evidenciará a sua capacidade para poder de 
forma sublime elevar o alcance das suas ações.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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VAE
DENUNCIADOS
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DEBATEMOR

FAVELAPOE
DTRIRML

DEDICATORIA
CNETLAND

TAEHAFETIVA

MOSSIEI
IRAAFIADA

PSEUDOEOI
GASNEPRAN

SUBSISTENTE
MAMIIGI

PUERICULTURA

Delatados
à Justiça
pelo 181

(Tel.)

O "irmão
do Henfil",
no sucesso

de Elis

Custo, em
inglês

Altar-(?): 
o principal

de uma
catedral

Beneficiá-
ria usual 

da herança
 pecuniária

Vitamina
também
chamada
calciferol

Veia, em
inglês

Reação 
imprópria
em atos
solenes

Divisão 
proporcio-

nal dos
lucros

Inscrição
afetuosa
em livro
ofertado

A Rede
Mundial
(red.)

A primeira
consoante

nasal

Abrevia;
sintetiza

"Índia", no
alfabeto
fonético 
da Otan

Significa
"falso", 

em "pseu-
dópodo"

A classe
no topo da
pirâmide

social

Diz-se da
língua da
pessoa
mordaz

"Nesse (?)
tem caro-
ço", frase 
de suspeita

(?)
mitzvah,

ritual
judaico

Índice de
Massa

Corporal
(sigla)

Antenor 
Nascentes,
diciona-

rista

Letra
formada 

no pedido
de tempo

Coletânea de obras
completas do poeta

Manuel Bandeira
Cimo de catedrais

A periodicidade da declaração 
do Imposto de Renda

(?) do Iguaçu, atração natural da
região Sul (BR)

Sufixo de
"nodoso"
A saia de

Mary Quant

Fecundo

Muito
bem!

Discussão
acalorada

"Cinco
Vezes (?):
Agora por
Nós Mes-
mos", filme
brasileiro

Atalhos;
veredas

1.002, em
romanos

Calor, em
inglês

Relativa à
emoção

Terra, em
inglês

Federação
da F1

Atividade comercial
que capitaliza os
clubes de futebol
Urânio (símbolo)

Vogais de
"dedo"

Interjeição
vocativa

(?)
carbônico,
produto da 
respiração
(Fisiol.)
Ciência
afim à

Pediatria

Que
continua 
a existir

3/bar — fia — net. 4/cost — domo — heat — land — vein.

LIBRA: Apresentará dentro de si uma elevada e forte 
tendência para realizar ações interessantes e voltadas 
para demonstrar sua razão. 

ESCORPIÃO: A pressão que você vem sofrendo estará 
muito forte neste período, tudo porque não conseguirá 
tomar um rumo coerente na sua vida. 

SAGITÁRIO: As coisas que se mostrarem fora de curso 
precisarão ficar mais evidentes neste período. Júpiter fará o 
possível para mostrar que está um pouco desconcertado.

CAPRICÓRNIO: Não conseguirá saciar-se com qualquer 
coisa, nada será tão bom quanto atingir o sucesso neste 
período. 

AQUÁRIO: Poderá ficar bem durante todo este período, 
o seu músculo ficará bem fortalecido, mas terá um pouco 
de cansaço para usá-lo. 

PEIXES: As boas coisas se manterão mais fortes durante 
este dia, porém as feridas podem vir a aparecer. Em 
Mercúrio tudo ficará bem mais atrapalhado.

10 Quarta-feira, 12 de junho de 2019
VARIEDADES www.fmetropolitana.com.br

Internacional Shopping tem Dia dos 
Namorados com show da ‘Banda Mais 
Bonita da Cidade’ e promoção exclusiva

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO/FACEBOOK

DA REDAÇÃO - O Dia dos Na-
morados está chegando e 
o Internacional Shopping 
prepara duas atrações espe-
ciais aos clientes: no dia 12 
de junho, a partir das 19h, 
a Praça de Alimentação 
recebe um lindo show do 
grupo “A Banda Mais Bo-
nita da Cidade”, totalmente 
gratuito. Além do evento, 
acontece uma promoção, 
de 01 a 12 de junho, para 
incentivar os apaixonados 
a adquirirem os presentes 
no empreendimento.

Responsável pelo suces-
so “Oração”, “A Banda Mais 
Bonita da Cidade” fará um 
show intimista, ainda mais 
próximo do público, que 
poderá curtir de perto todo 
o trabalho do grupo para-
naense. “A Banda” possui 
milhões de visualizações no 
YouTube e uma carreira de 
sucesso em pouco tempo: 
sete turnês internacionais 
por países da Europa e Amé-
rica do Sul e mais de 300 
shows em apenas 10 anos de 
carreira, consolidando seu 

espaço na música brasileira. 
Atualmente, o grupo está 

na turnê de seu terceiro dis-
co de estúdio (De Cima Do 
Mundo Eu Vi O Tempo). No 
palco do Internacional Sho-
pping, irão apresentar as 
novidades do novo trabalho, 
além de cantar os grandes 
sucessos que alavancaram a 
trajetória dos cinco músicos.

Para os casais que pro-
curam o presente perfeito, 
o Internacional Shopping 
tem uma dica incrível: nas 

compras acima de R$ 300 
realizadas nas lojas e quios-
ques participantes, o cliente 
garante um porta-retrato ex-
clusivo em madeira, perso-
nalizado, com prendedor em 
clip metálico e tubo de vidro 
em abraçadeira cromada. 
Para garantir o produto, bas-
ta trocar as notas fiscais no 
Balcão de Trocas. Todas as 
informações das lojas parti-
cipantes podem ser encon-
tradas no site www.interna-
cionalshopping.com.

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a
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CLASSIFICADOS

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 

v

11

CURSOS SERVIÇOS

NEGÓCIOS

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

Oportunidade

Dinheiro

TAPECEIRO 
c/ exp. em reformas finas 
de sofás, cadeiras puffs e 
etc. que corte, costure e 
tapece. Tratar com Eliane 
2409-2839 ou 99885-4535 
zap

EMPREGO

Contrata-se

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

PUBLICIDADE LEGAL

MOLEZA DA SEMANA 
B. Vista 6x25, Ótimo Local 
2 dorms. + deps 2 vgs. 
+ edicula R$ 220. Mil. 
F.2382-8300
JD. STA. MENA MOLEZA 
10 x 25 Casa Resid. ou 
Coml. junto Av. DrºTimóteo 
c/á R. Cachoeira R$ 498 
Mil. est. imovel (-)valor Doc. 
ok 2382-8300
TERRENO 10 X 25 
Doc. ok, ao lado B. Maia 
R$ 370 Mil . est. prop. F.: 
2382-8300
TERRENO 10 X 25 STA. 
MENA 
Construido precisando de 
reforma. F.: 96587-8868
GRANDE 
OPORTUNIDADE 
Terreno Plano,10 x 40  
R$ 160.Mil. Escritura 
Registrada. F.: 2467-3585/ 
2469-0108
VENDE-SE 
Av. Coqueiral, Seródio. 2 
Dorms, sala, coz. WC e 
gar.p/ 2 Auto. Aceita carro 
como entrada. R$ 130 mil. 
F.: 2467-3585/ 2469-0108
TERRENO PLANO 
Cidade Soberana, 5x40. 
R$ 110 Mil c/escritura. F.: 
2467-3585/ 2469-0108
MUDE JÁ 
Apto 2 dorms V. Rio  Só 
R$120 Mil. F.: (11) 2456-
3435
FINANCIAMENTO OK! 
Apto Próx. Shopping Maia  
Só R$220 Mil F.: (11) 
2456-3435

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

IMÓVEIS

Vende-se

Aluga-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

SALÃO 220MTS² 
Taboão Gru. Av. Silvestre 
Pires de Freitas ao lado da 
Casa e Vida. F.: 2404-2620
CASA TRANQUILIDADE 
2 Dorms., sem vaga de gar. 
R$ 750,00 F.: 97894-2641 
zap. c/ proprietário, aceito 
depósito

94745-7749
5583-2905

Relax

APROVO CRÉDITO 
De 3 mil a 150 mil. 
Aumento de score, Libero 
Fgts,  baixo restrição 
4211-1400

Máquina

Esoterismo

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

BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
MIKIE MESTIÇA  22A. 
Massagens,olhos azuis 
e bela. F.: 99025-
7977/96613-0558
CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

VENDEDOR (A)
INTERNO

C/ EXPERIÊNCIA

p/ Distribuidora 
de auto peças 

situada em 
Guarulhos. Fixo, 
comissão VT e 
cesta básica. 
Interessados 
devem enviar 

CV para:
distribuicao.vagas@gmail.com

VENDEDOR (A)
INTERNO

S/ EXPERIÊNCIA

p/ Distribuidora 
de auto peças 

situada em 
Guarulhos. Fixo, 
comissão VT e 
cesta básica. 
Interessados 
devem enviar 

CV para:
distribuicao.vagas@gmail.com

CASA (NOVA) 
PRIMAVERA 
2 Comôdos, Terreno 5x32 
R$ 90. Mil . F.: 2404-2620
SALA COML. C/ 80 MTS² 
Edif. Park Avenue,  Ideal 
p/clinicas médicas, 
escritórios, consult.,  1vg, 
2 wcs, a 200m da Pça GV,  
Excel., oport. $ 300.000 F.  
99160.2597 (whatsapp)

PORTO SEGURO 
Compre seu carro, moto, 
caminhão, ônibus, van , 
imóvel que tanto sonha 
sem pagar. F.: 98705-0244 
Luiz Nascimento E-mail 
juros.luiz.nascimento@
portoseguro.com.br

A presidente do Lar da Irmã Celeste, com sede na Av. Dr. 
Timóteo Penteado, 3035, Torres Tibagi, Guarulhos, SP, inscrita 
no CNPJ sob nº 60.987.815/0001-38, convoca os associados 
para a Assembléia Geral Extraordinária que ocorrerá no dia 
15/06/2019, às 10 horas, em 1ª chamada, ou às 11 horas em 2ª 
chamada, para a seguinte ordem do dia:
1. Autorização para alienação imobiliária de imóvel sito em São 
Vicente-SP;
2. Designação de procurador para todos os atos do item 
anterior.      

EDITAL

Guarulhos, 03/06/2019
Celeste Fernandes Risso

Presidente

REPRESANTANTE  
COMERCIAL 

ADMITE c/ experiência  
ENTRAR EM CONTATO  
F.: 2432-8900  c/Theo 

ou Marcio

 A PARTIR DE
 140MTS² C/ 

INFRAESTRUTURA 
COMPLETA

KalladoF. 97619-2010

Ruas asfaltadas , água, 
esgoto, drenagem e 
iluminação pública.
Bairro Planejado  Peq. 
entrada + saldo em 180 
meses. 
Registro por conta da 

construtora

LOTES EM GUARULHOS 

Serv. Públicos , 
Mun.,Estad. e Federais , 

Aposentados Pensionistas 
Ubs. de saúde, hosp. e 

escolas Policia Militar Civil 
e Fed. Orgãos Publicos em 

geral 
DINHEIRO EM SUA MÃO EM 24HRS

Solicite Agora o seu 

 2788-3436
98995-0997

CONSÓRCIO 
Cota Contemplada, carta 
crédito R$ 32.900, Falta 23 
parc. de R$ 650, transf. s/
juros, pode comprar qquer 
Veículo. Quero R$ 21.500 
e pago a transf. 2414-0949/ 
98361-5020

BUZIOS CARTAS E TARÔ 
Simpatia p/ tds. os fins 
, amarração amorosa 
definitiva africana, 
aberturas de caminhos em 
tds os sentidos. Atendo 
24hrs. pelo whats e cham. 
de video F.: 2091-1298/ 
99564-5789

SERRALHEIRO 
Soldador e Aj. Geral, Tratar 
c/ Gonçalves F.: 2414-2156
ADMITE-SE 
Pedreiro, ½ Oficial, 
Ajudante, Pintor e 
Telhadista. 2688-0872 
Horário Comercial.

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.

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

97380-7685

Viagens para fazer a dois
DA REDAÇÃO - Com o Dia dos 
Namorados chegando, os 
casais começam a preparar 
presentes e comemorações. 
E tem coisa melhor do que 
viajar juntinho da pessoa 
amada, curtindo um clima 
de romance sem nenhuma 
preocupação? Uma viagem 
a dois é uma ótima maneira 
de celebrar o amor, e tam-
bém um bom presente. O 
Brasil tem roteiros român-
ticos para curtir a dois. Por 

FOTO: BRUNO LIMA/MTUR

isso a Folha Metropolitana 
selecionou dois destinos 
para os apaixonados.

Fernando de Noronha
Em um país com cerca 

de sete mil quilômetros de 
litoral, parece difícil eleger 
as praias mais bonitas, mas 
as de Fernando de Noronha 
com certeza estão na lista. 
Este arquipélago formado 
por 21 ilhas em 26 quilô-
metros quadrados tem pai-

sagens que mais parecem 
saídas de um sonho, com 
praias paradisíacas e mui-
ta natureza. Lá, é possível 
mergulhar e ver tartarugas 
de pertinho e navegar ao 
lado de golfinhos!

Gramado e Canela
Esses dois destinos no sul 

do Brasil esbanjam romance. 
O clima frio, a arquitetura de 
inspiração alemã e os can-
teiros floridos são suficien-

tes para deixar qualquer ca-
sal em clima de lua de mel. 
Além disso, os restaurantes 
servem delícias fartas de 

várias partes do mundo e a 
região é a principal produto-
ra de vinhos do país – nada 
mais romântico!
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