FOTO: DIVULGAÇÃO

‘MIB Homens de Preto–
Internacional’ estreia
hoje nos cinemas do país
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Harry Potter ganhará
4 novos livros digitais
sobre saga de bruxos

o jornal de Guarulhos
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Almeida pode ter usado verba da taxa de iluminação
pública para pagar contas de energia da prefeitura
Ex-prefeito pode ter gasto R$ 37 milhões da Cosip, paga mensalmente pelos guarulhenses, para quitar contas
Pág. 3
de próprios municipais em 2016 após assinatura de contrato de confissão de dívidas junto à EDP
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Dois feirantes são
mortos ao reagir a
assalto no Jardim
Rosa de França
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Rotavírus fica
abaixo da meta
recomendada pelo
Ministério da Saúde
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FIG-Unimesp abre
inscrições de
vestibular para o
segundo semestre
Pág. 7

Cotações

-0,65%
98.320
Bovespa

+0,47%
R$ 3,86
Dólar

-0,08%
R$ 4,36
Euro

6,5%

Selic (ano)

R$ 998

Salário Mínimo

Disque-Denúncia

181

Espero ainda ver estudantes como eles em cargos
públicos, na política, onde precisamos sempre de
pessoas de bem”, Guti, prefeito de Guarulhos
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RETRATO DO LEITOR
COLUNA LIVRE

Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha.
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!
FOTO: SAULO DIAS/@SAULO.DIAS

HERMANO HENNING

Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

Rodrigo Barros, secretário de Desenvolvimento
Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação da
Prefeitura de Guarulhos, é
dono do título mais pomposo de todo o time de primeiro escalão do prefeito Guti.
Vamos lá, pelo menos o mais
comprido. O estilo tem muito
a ver. Rodrigo fala bastante.
A gente percebe que gosta
de conversar. E sua função,
tudo indica, é justamente
esta. Conversar. E conversar
bastante. Fala inglês correntemente, é fluente em alemão e pelo menos mais três
idiomas.
Rodrigo se propôs, ao
assumir a secretaria, vender
Guarulhos. E não apenas
para empresários que podem influir na vida da cidade
instalando fábricas, ampliando empresas já estabelecidas, criando empregos.
Incentivado pelo prefeito,
percorre o mundo promovendo as qualidades do município para investimentos.
Levando consigo o nome
de Guarulhos, Rodrigo Barros já esteve em dezenas de
países. O último deles foi o
Canadá. Da França trouxe
metas estabelecidas com a
Michelin. Do país Basco, na
Espanha, vieram compromissos para a instalação de
indústrias aqui. De Portugal,
trouxe um acordo com autoridades municipais de Lisboa
num processo de parceria
no setor de educação. Em
muitas dessas viagens se fez
acompanhar de empresários

locais. Ele diz que nesses
dois anos e meio da administração Guti, os resultados
práticos já apareceram. Mas,
o mais importante é o que
está por vir. “Esse tipo de
política nunca é imediatista”
acrescenta. “Não é de um
dia pro outro”.
Vice de Guti?
O investimento é caro, diria o observador mais atento. Aliás, não é preciso ser
tão atento pra perceber isso.
Será que vale a pena investir recursos nessa política de
vender a cidade? Principalmente em se tratando de um
lugar tão carente como este
nosso aqui? São passagens
aéreas, restaurantes, diárias
de hotéis...
As críticas pipocam aqui
e ali. Diante delas, o secretário tem apenas uma resposta. As despesas são pagas
por ele mesmo. Quando não,
pelas organizações que patrocinam esses eventos fora
do Brasil. Dinheiro público
não entra na história.
E qual o interesse então
desse guarulhense em pagar
para trabalhar? A resposta
é longa e envolve questões
muito pessoais. Ele também
garante que objetivos de
ingressar na política não há
nenhum. Ele é empresário,
bem-sucedido, e quer continuar assim. Não é filiado a
partido político e rejeita com
veemência esta história de
ser candidato a vice de Guti
nas eleições do ano quem.
“Nada a ver”, diz ele.

AVIAÇÃO - Monumento ‘14 Bis’ em homenagem ao ilustre inventor brasileiro, Santos Dumont
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Imaginem a cena

O deputado estadual Jorge Wilson
Xerife (PRB) e o prefeito Guti (PSB) foram
ontem à tarde para reunião com o secretário estadual de Transportes, Alexandre
Baldy. Ao entrarem na sala, encontraram
a prefeiturável Fran Corrêa (PSDB), a convite de Doria. O xerife chiou. Guti preferiu
não reclamar. Os diálogos foram tensos…

Sem acordo

A tucana Fran Corrêa e o deputado
Xerife têm desavenças desde a disputa
pela Prefeitura em 2016. Dificilmente ficarão no mesmo campo político em 2020...

Decoro

Assessores da vereadora Janete Pietá
(PT) estão afirmando publicamente que
ela teria sido ofendida - diante de testemunhas - pelo líder do governo, Eduardo
Carneiro (PSB). As acusações são graves.
Uma das partes tem de se retratar…

Alguém me explica?
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da judicialmente pela Prefeitura por três
multas de trânsito emitidas em 2015. Detalhe: o carro foi licenciado várias vezes
e vendido em 2017. E ontem, no Fácil, eu
consegui certidão negativa que a empresa não deve nada à Prefeitura…

Mera coincidência?

Enquanto se aproxima cada vez mais
de evangélicos, muçulmanos, católicos e
de maçons, o prefeito Guti (PSB) não tem
sido visto em eventos oficiais da Prefeitura destinados à comunidade LGBT…

Afiado

Perceptível: Wilson Paiva (NOVO) tem
boa oratória. Deverá se sair bem em eventuais sabatinas e debates. O seu partido
pretende definir o candidato a prefeito
em breve…

Promessa é dívida

O prazo de duas semanas para projeto
de ascensão da GCM, previsto pelo secretário Adam Kubo (Gestão), está vencendo
amanhã…

Estranho, muito estranho

O secretário Paulo Carvalho (Transportes) já identificou cerca de 100 placas
(!) que estavam cadastradas como ambulâncias do SAMU. Ou seja, isentas de multas. Essa irregularidade deve ter crescido
ao longo dos governos...
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Almeida pode ter gasto verba da taxa da iluminação
pública com contas de energia da prefeitura
FOTO: WILLIAM BENICIO

DA REDAÇÃO - O ex-prefeito Sebastião Almeida (PDT) pode
ter usado a verba da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (Cosip), paga mensalmente pelos guarulhenses,
para o custeio das contas de
energia elétrica da prefeitura.
De acordo com a Secretaria
de Obras, por meio do Departamento de Iluminação Públi-

de consumo de energia de
próprios municipais – como
hospitais, escolas, secretarias e
demais departamentos da administração municipal, além
da manutenção de iluminação
– que deveriam ser pagos em
36 parcelas de pouco mais de
R$ 1 milhão.
Ocorre que o termo previa
uma cláusula em que o município cedia em garantia à concesca (DIP), em junho de 2016 foi
firmado entre a prefeitura e a
EDP o primeiro termo aditivo
ao contrato de confissão e renegociação de dívidas e outras
avenças, assinado por Almeida durante sua gestão.
Esse instrumento indica
um quadro consolidado de
débitos no total de R$ 37,7
milhões, que incluiu contas

sionária, como caução, o valor
da arrecadação da Cosip. Assim, com o inadimplemento da
prefeitura no pagamento das
parcelas, a concessionária executava a cláusula de garantia,
limitando os repasses dos valores arrecadados à prefeitura.
Em 2016 o valor da Cosip para as residências estava entre R$ 2,86 a R$ 21,50;
já para as indústrias o valor

pago era entre R$ 26,30 e R$
52,55. Na época, a estimativa
era arrecadar mais de R$ 46
milhões com o pagamento. A
taxa vem sendo paga pelos cidadãos desde 2015.
A reportagem tentou contato com o ex-prefeito desde a
segunda-feira (10) para falar
sobre o assunto, mas não obteve retorno até o fechamento
desta edição.

Correção ampliou iluminação nas vias da cidade
Segundo o secretário de Obras, Marco Antonio Guimarães, a correção do desvio pela
nova gestão possibilitou a implantação de novas luminárias e a reposição de lâmpadas
danificadas. No total 1.700 novos pontos de iluminação foram instalados em Guarulhos
neste ano; na gestão anterior, 146 pontos foram instalados durante oito anos. A dotação e
compra dos materiais necessários para execução dos serviços resultou em 50 quilômetros
de novas vias iluminadas. “Após 20 anos, conseguimos comprar o primeiro caminhão e
veículo com cesto aéreo”, explicou Guimarães durante a audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2020 na última sexta-feira (07) na Câmara de Guarulhos.
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Prefeito é entrevistado por alunos do ensino
médio para Olimpíadas de Língua Portuguesa
FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - O prefeito Guti foi

entrevistado ontem, no Paço
Municipal (Bom Clima), por
alunos e professoras da Escola
Estadual Idalina Ladeira Ferreira, do Cidade Soberana. O conteúdo fará parte de um documentário sob o tema “O Lugar
onde eu vivo” que irá concorrer nas Olimpíadas de Língua
Portuguesa, programa lançado
pela Fundação Itaú Social e Ministério da Educação.
O grupo foi composto pelos alunos do 2º ano do ensino
médio Matheus Barbosa, Géssika Pereira e Leticia Cristina,
acompanhados das professoras
Poliana Dias e Viviane Mendonça. As perguntas foram
voltadas à relação afetiva do
Prefeito com a cidade, suas esperanças e responsabilidades.
Segundo o prefeito, foi
uma honra receber jovens engajados nos estudos e que representam o futuro da cidade.
“Sou muito grato pela oportunidade e espero ainda ver
estudantes como eles em cargos públicos, na política, onde

precisamos sempre de pessoas
de bem, que olham pelo meio
em que vivem e possuem tanta força de vontade”, afirmou o
prefeito Guti.
Matheus idealizou a entrevista e deixou seus agradecimentos pela acessibilidade à entrevista. “Tive a ideia
de chamar o prefeito para o
projeto, devido o tema, todos
concordaram e a professora
nos ajudou a seguir adiante.
Foi muito legal incluirmos ele,
realmente é muito importante
para nós”, afirma.

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 - EDITALINTIMAÇÃO 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 administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramencionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém
possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação deste Município. Guarulhos,
05 de junho de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial

Poliana, que leciona Língua Portuguesa e apresentou
o projeto aos alunos, foi quem
realizou os procedimentos
para conseguir a agenda com
o prefeito. “Foi muito acessível,
muito mesmo. Eu acho super
importantíssimo, sempre digo
que a escola precisa de significado e significante. O aluno
não aprende para ficar na escola, ele aprende para pode
mobilizar o mundo e o meio
em que vive. Então, a política e
o papel do prefeito têm muita
importância para que eles vejam que é possível estar aqui,
que não é distante de onde eles
vivem”, afirma a professora.

GCM atende flagrante de roubo e cárcere privado
DA REDAÇÃO - Durante patrulhamento pela região do Pimentas, próximo à avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, integrantes da Inspetoria de Patrulhamento Tático (Romu) avistaram duas
pessoas pedindo ajuda. Eles
contaram aos guardas que estavam fazendo entrega de tecidos em um estabelecimento
localizado na região, quando
foram rendidos por três ladrões, ficando prisioneiros no
local, de onde posteriormente
conseguiram escapar.
No assalto, os ladrões usaram um automóvel roubado
e, na sequência, fugiram com
a caminhonete utilizada na
entrega dos tecidos e ainda
com o veículo da proprietária
do estabelecimento. O moto-

rista da caminhonete, por sua
vez, embarcou na viatura junto com os guardas e saíram à
procura dos veículos que pertenciam às demais vítimas.
Na perseguição, munícipes indicaram aos GCMs para
onde os meliantes tinham ido.
Durante as buscas, os guardas
encontraram os veículos, parte da carga roubada e um dos
assaltantes escondido embaixo da caçamba de uma carreta. De imediato, foi lhe dada
voz de prisão.
Todos os envolvidos foram
conduzidos ao 4º Distrito Policial, juntamente com os veículos roubados, onde a autoridade policial ratificou a voz de
prisão ao meliante e registrou
Boletim de Ocorrência por
Roubo/Cárcere Privado.

Câmara contesta valores dos salários dos cargos
de veterinário, psicólogo e assistente social
DA REDAÇÃO - Em nota enviada à Folha Metropolitana a Câmara Municipal contestou
os valores dos cargos de veterinário, psicólogo e assistente social. Segundo o Legislativo o vencimento base do cargo “Consultor Legislativo VI – Área Veterinária” é de R$
5.646,88, com uma jornada de trabalho de 25 horas semanais; “Analista Legislativo VI
– Área Assistência Social” é de R$ 6.790,00, com uma jornada de trabalho de 40 horas
semanais; e de “Analista Legislativo VI – Área Psicologia” é de R$ 6.790,00, com uma
jornada de trabalho de 40 horas semanais.
As tabelas também mostram o valor máximo de remuneração ao qual os servidores
podem chegar no topo de suas carreiras. “Porém, para alcançar tal valor, o servidor terá
de trabalhar 20 anos, sem interrupções, ser aprovado em todas as avaliações periódicas
e efetivamente obter o acesso. Em todos os casos citados na reportagem, até mesmo o
salário no topo da carreira é inferior ao equivocadamente divulgado”, diz a nota.
A Casa de Leis ressaltou ainda que não existem gratificações para os cargos. “O que
existem são benefícios definidos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Guarulhos (Lei Nº 1429/68) que são incorporados ao longo dos anos. Nenhum é imediato”. Quanto ao Ipref, mensalmente é descontado 11% do salário do servidor como contribuição previdenciária. Não há um acréscimo no salário, mas uma contribuição que tanto
a Câmara quanto o próprio funcionário fazem para manter o sistema de previdência.
Por fim, o Legislativo ressalta que “considerar contribuições patronais como se fizessem
parte da remuneração de um servidor é metodologicamente errado”.
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Rotavírus em Guarulhos fica abaixo da cobertura
vacinal recomendada pelo Ministério da Saúde
A vacina
rotavírus em Guarulhos
ficou abaixo da cobertura
vacinal, recomendada pelo
Ministério da Saúde, para
crianças menores de dois
anos. Conforme último
dado atualizado pela secretaria da Saúde, a imunização atingiu 88% - 2% a menos do recomendado.
Apesar da rotavírus
ainda não ter atingido a
imunização recomendada,
outras três vacinas atingiram a meta: Poliomielite,
Pentavalente (hepatite B,
difteria, tétano, coqueluche
e Hib) e Meningite C que
alcançaram os 90% recomendados pelo ministério.
A última até ultrapassou e
atingiu quase 93% de cobertura no município.
O cenário ainda não
é ideal na cidade, mas se
LUCY TAMBORINO -

mostra promissor já que
em outubro do ano passado
todas as quatro vacinas estavam abaixo do recomendado. Meningite C possuía
a taxa mais baixa, com
70,09%.
Atingir a cobertura vacinal depende apenas dos
pais e responsáveis que precisam levar seus filhos para
serem vacinados. O problema está no fato de alguns
não acreditarem que velhas
doenças podem retornar e
em outros casos há uma falsa sensação de segurança.
O Brasil conta com o maior
programa público de vacinação do mundo.
Em 2017, depois de um
surto de sarampo na Europa, a Itália aprovou uma
lei que exige a carteira de
vacinação em dia para matrícula de crianças de até

F.: 2497.1822

FOTO: DIVULGAÇÃO

seis anos em escolas. Em
Guarulhos, a carteirinha
de vacinação nas escolas é
cobrada desde 2009.
De acordo com Ministério da Saúde a vacinação
é de extrema importância
para evitar doenças e suas
sequelas, como surdez, cegueira, paralisia, proble-

2451.0937

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009

mas neurológicos, dentre
outros. A proteção deve ser
garantida ainda na infância, principalmente, no primeiro ano de vida para que
a criança adquira imunidade e cresça sem as sequelas causadas pelas doenças
infectocontagiosas imunopreveníveis.
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Dois feirantes são mortos
ao reagir a assalto no
Jardim Rosa de França
DA REDAÇÃO - Dois feirantes
morreram ontem após reagirem a uma tentativa de assalto no Jardim Rosa de França.
Segundo a Polícia Civil, as vítimas são Luciano Fagundes,
32, e seu sobrinho Rodrigo Fagundes, 22.
De acordo com a PM, três
criminosos teriam descido a
rua Wilson Souza e anunciado
o assalto na barraca de verduras de Fagundes, quando o tio
teria entrado em luta corporal
com um dos criminosos, e o
sobrinho ao tentar ajudar, também acabou sendo baleado. Os
indivíduos teriam levado uma
quantia aproximada de R$ 2
mil, e fugiram em um veículo
de modelo HB20
O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu)
foi acionado, porém, as vítimas
morreram no local. Até o fechamento desta edição, nenhum
suspeito foi preso.
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Preparem-se Administradores!!
O Mundo dos ‘Jetsons’ está Chegando!!
Os Jetsons, criado pela Hanna-Barbera, na década de 60,
mostrava como seria a vida das
famílias, no futuro, com toda a
inovação tecnológica possível.
Em Orbit City vivia uma divertida família norte-americana,
composta por George Jetson,
seu filho Elroy, a filha Judy, sua
esposa Jane, e Astro, seu simpático cãozinho…ah…sem falar na
empregada doméstica Rosie, que
era uma excelente robô faz-tudo.
Este desenho fascinava a audiência com um mágico exercício de
futurologia, mantendo os espectadores grudados na TV graças
aos avanços tecnológicos que
eram mostrados em cada episódio e que seriam inimagináveis
que um dia pudessem se tornar
realidade: trabalho automatizado, robôs realizando atividades
de seres humanos, vídeos conferências, carros voadores, apertar
de botões para tudo, alimentos
e bebidas saindo de máquinas,
apartamentos e escritórios no espaço, calçadas rolantes, câmeras,
jornais em telas, e tantas outras

coisas. É verdade que muitas delas ainda não se tornaram realidade, mas uma coisa é certa: os
Jetsons estão chegando.
Ao longo de quase 50 anos,
esta realidade fez parte de um
imaginário distante e inacessível.
Nos últimos anos, no entanto, o
que era um sonho fabricado na
cabeça de algum artista da Hanna, tem se tornado, a passos velozes, em uma realidade onipresente. Quem de nós hoje pode
prescindir da tecnologia? Como
enfrentarmos este “mundo dos
Jetsons”?
Em um mesmo momento
histórico, há a confluência de
diversos movimentos como
inteligência artificial, robótica,
internet das coisas, veículos autodirigidos, impressão em 3D,
nanotecnologia, biotecnologia,
novas matrizes energéticas,
ufa.....Neste turbilhão, três elementos acabaram sendo os responsáveis por este movimento
singular: velocidade das mudanças (exponencial em detrimento
da linear); amplitude e profun-

didade (não apenas mudança do
“o que” ou “como”, mas também
do “quem” somos); e impacto sistêmico (influência em países, sociedades, organizações e indústrias). E aí eu pergunto: como os
administradores vão enfrentar
estes desafios?
Agora em 2019, quase 60
anos após a criação deste desenho animado, cabe uma reflexão:
estamos convivendo com várias
tecnologias que estão transportando o mundo dos Jetsons para
dentro das organizações. A pergunta que não quer calar é: como
fazer o futuro profissional de administração ser vencedor dentro
de um mercado de extrema competição, com um número enorme de formandos todos os anos
e, além disto, sabendo que muitas das atribuições tradicionais
serão substituídas em função das
novas tecnologias?
São, de fato, muitos desafios!!!
Muitos destes desafios passam
justamente pela esfera industrial.
Vamos falar agora especificamente da indústria 4.0, que está
dentro desta cesta de novidades.
Há estudos que apontam uma
tremenda otimização no parque
industrial com a implementação
da indústria 4.0, conceito este
que traz economia, eficiência e
redução nos custos. Por outro
lado, este confronto pode trazer
novas oportunidades para a indústria brasileira que já enfrenta
muitas adversidades em função
do atual cenário econômico. Esta
nova revolução industrial pode
ser uma grande chance. A 4.0
se apoia basicamente na fusão
do mundo físico com o mundo
digital. Isto significa dizer que as
revoluções anteriores, que trouxeram a produção em massa, a
linha de montagem e a tecnologia da informação cedem terreno
para esta nova concepção. Não é
apenas tecnologia ou automação
na indústria. Isto já existe. É elevar tudo isto a um grau extremo.

Hélio Senna

Coordenador de
Administração e
Ciências Contábeis
Também é constatar que até o
homem com sua capacidade
intelectual pode ser substituído
dentro deste novo modelo. E aí,
o administrador precisa desenvolver competências para não
ficar à margem deste processo de
transformação industrial, cujos
pilares são a internet das coisas,
o Big Data, a computação em
nuvem, e a inteligência artificial.
Os futuros profissionais e líderes
precisam ingressar nessa vertente que congrega tecnologias as
mais diversas em um grau nunca
antes imaginado.
Lembram dos Jetsons? Pois é!
Além disto, neste contexto, será
valorizado o profissional com
capacidade de gestão de pessoas
e que saiba trabalhar em equipe,
ou seja, será exigida uma nova
cultura de liderança que valorize a motivação, a criatividade,
e a formação de um indivíduo
capaz de trabalhar de forma colaborativa. Serão profissionais
com formação multidisciplinar
e inovadores. Precisarão possuir
flexibilidade, isto é, pessoas que
possam se adaptar às mudanças
constantes e à uma nova cultura
empresarial. E não esqueçam: o
domínio de idiomas será fundamental.
Enfim, neste novo ambiente,
a liderança vai precisar de ousadia, compromisso e coragem
com a execução de várias estratégias que precisarão fugir do lugar
comum. Este administrador não
poderá perder tempo com reflexões intermináveis que sempre
resultarão em respostas óbvias
e “receitas de bolo”. O estímulo a
atos inovadores fará toda a diferença no mundo, pois é do agir
inovador que virão as principais
lições para um pensar disruptivo.
Disruptivo? Que palavrão é este?
Por disruptivo entende-se tudo
aquilo que possui características
inovadoras que provocam uma
ruptura com os padrões, modelos
ou tecnologias já estabelecidas

no mercado. É necessário envolver e engajar toda a organização
nessa perspectiva. E onde entra a
educação? Ela acaba vindo nesta
onda, pois o ambiente em transformação demanda uma reflexão profunda sobre os modelos
de aprendizado mais adequados
a essa nova era, e a educação,
portanto, também precisará ser
disruptiva. Faz-se necessário desaprender e estar aberto ao novo.
Inovação, criatividade, mundo digital, liderança, trabalho
em equipe, disruptivo.......tantas coisas. Então, o que fazer?
A orientação é: prepare-se já! A
Faculdade Torricelli dá a você a
oportunidade de se inserir nesta
nova realidade oferecendo projetos práticos deste o primeiro
semestre em linha com estas
novas tendências. O que nós vislumbramos é uma nova lógica
de relacionamento instituição-aluno para atender este futuro
que já está às portas. Não precisamos mais de uma formação focada nas formas de produção do
passado. Isto é história. O futuro
está na compreensão das novas
tecnologias que estão abolindo o
tradicional modo de fazer e automatizando as operações e controles. E a compreensão desta nova
realidade e a imersão total neste
mundo é o que temos a oferecer.
Estamos em mundo moderno.
Então, ensino moderno.
Se você acha que George Jetson ainda está longe, sugiro que
corra urgente, antes que o cão
Astro morda seu calcanhar ou
seja sugado pelo aspirador da Rosie. Conte conosco. Vamos ajudar você a se teletransportar para
este mundo!! A única instituição
de ensino superior que pode fazer isto por você é a Faculdade
Torricelli, uma faculdade que
você nunca viu igual.
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FIG-Unimesp abre vestibular
para o segundo semestre
DA REDAÇÃO - O Centro Universitário FIG-Unimesp, que
tem tradição há mais de 50
anos, está com o vestibular
aberto para o segundo semestre para diversos cursos.
O Colégio Integrado de Guarulhos (CIG), também está
com as matrículas abertas
para os cursos de Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Médio para a segunda
metade do ano.
Entre os cursos de graduação são oferecidas turmas de
Administração, Direito, Ciências Contábeis, Educação
Física, Engenharia Civil, Psi-

Serviço:

cologia, Pedagogia, Logística,
Robótica e Gestão de RH.
Além dos cursos, o Campus
conta com serviços para a população, como o Centro Judiciário de Solução de Conflitos
e Cidadania (Cejusc), Juizado
Cível, Fácil, entre outros.
Os cursos livres integram a
programação do centro universitário e destacam-se as aulas
de Língua Portuguesa, Matemática e Manutenção de Computadores. Também são oferecidos treinamentos em várias
modalidades esportivas.
Com proposta pedagógica
ousada e inovadora, e com

Endereço: avenida São Luís, 315 – Vila Rosália
Telefones: 3544-0333/2455.0200
Sites: www.cig.br / www.fig.br
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um corpo docente qualificado e atualizado, a instituição
atua fortemente na área acadêmica e no desenvolvimento humano dos alunos. Também são oferecidas bolsas de
estudo.

Estão abertas inscrições para oficinas da Poli Guarulhos
DA REDAÇÃO - Estão abertas as
inscrições para diversas oficinas da Poli Guarulhos. Elas
são uma ótima oportunidade
para estudantes aperfeiçoarem os conhecimentos, já que
muitos pretendem prestar
vestibular ainda neste ano.
A primeira oficina será a
“Poli de Portas Abertas”, que
ocorrerá no sábado dia 22 de
junho, das 9h30 às 11h. A inscrição deve ser feita pelo site
https://www.sympla.com.br/

poli-de-portas---unidade-guarulhos__551501. Outra será a
“Oficina de Matemática”, que
ocorrerá no sábado dia 27 de
julho, das 9h às 11h. A inscrição deve ser feita pelo site https://www.sympla.com.br/oficina-de-matematica__550776.
Ainda haverá a “Oficina
de Dicas do Enem” que acontecerá na segunda-feira, dia
29 de julho, das 14h às 17h.
A inscrição deve ser feita
pelo site https://www.sym-

pla.com.br/oficina-de-dicas-do-enem__551473. A última
será a “Oficina de Geopolítica”, que acontecerá na quarta-feira dia 26 de junho, das 14h
às 17h30. A inscrição deve ser
feita pelo site https://www.
sympla.com.br/oficina-de-geopolitica__556147.
A unidade também está
com as matrículas abertas
para o preparatório para o
Enem e vestibulares das turmas de agosto.
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PONTO
DE VISTA
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

CASA TERREA –

APTO – PROX SHOPPING

CONTINENTAL I -

INTERNACIONAL –

R$ 270.000 – REF - 12

R$ 1.100 – REF -07

2 - DORMTS, SALA, COZ, 2

2 DORMTS, SALA, COZ,

VAGAS, EDICULA

LAV, COM PLANEJADOS,

A/C – FINANC/FGTS

2 VAGAS

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

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)

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

APTO – PICANÇO –

CASA - CONTINENTAL II –

CASA – PROX CLUB VILA

R$ 850.00 – REF - 12

GALVÃO – R$ 800 – REF 12

2 – DORMTS, SLA, COZ, 1

2 DORMTS, SALA, COZ,

VAGA, LAVANDERIA

1 VAGA

– R$ 1.600 – REF 07
3 DORMTS, 1 SUITE, SALA,
COZ, 1 VAGA, AREA DE
LAZER

– R$ 600 –
REF 12
1 – DORMT, SALA, COZ

LOCAÇÃO
R$ 165.000 (REFORMADO)
– REF - 04
1- DORMTS, SALA 2 AMBS,
COZ, QUINTAL, 1 VAGA
A/C – FINANC/FGTS

PRECISA-SE
COSTUREIRA/GUARULHOS
PARA TRABALHAR COM CAMISETAS
EMPRESA LOCALIZADA EM GUARULHOS
EXPERIÊNCIA COM AS MÁQUINAS OVERLOQUE ,
GALONEIRA OU PONTO CORRENTE PARA
EMPRESA DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS .

BENEFÍCIOS: CAFÉ DA MANHÃ, CAFÉ DA
TARDE, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE
TRANSPORTE , CONVÊNIO MÉDICO,
CONVÊNIO ODONTOLOGICO E PREMIAÇÃO
POR PRODUÇÃO.

VAGAS APENAS P/ COSTUREIRAS
HORÁRIO DE TRABALHO:
SEG Á SAB – 6H ÀS 14H (CAFÉ DA MANHÃ + BENEFICÍOS)
SEG A SAB – 14H ÀS 22H (CAFÉ DA TARDE + BENEFICÍOS)
INTERESSADOS LIGAR NO RH :
(FALAR COM JÉSSICA)
(11) 2229 1241 /
(11) 9 7450 3971

Favor entrar em contato somente
de 2ªa 6ª das 9hr as 18hr

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO
da TBL Comunicação

Luzes que ecoam ou
sons que iluminam
As regras e a liturgia de um país
devem ser imutáveis, seculares e carecem ser utilizadas para julgar reis
e plebeus. Ajustá-las conforme a conveniência de um ou outro causará invariavelmente instabilidade e perda
de confiança em todo o sistema. Um
conhecido ladrão ou um assassino contumaz deve ser tratado juridicamente
como um inocente até que se prove o
contrário - por mais equivocado que
lhes pareça tal afirmação. Mas admito:
não se legisla para a eternidade. A beleza e o horrendo, o certo e o errado, a
verdade e a mentira. Os conceitos mudam. Moralidade e Ética são conceitos

Querer ver alguém entregar o
próprio pescoço ao carrasco
para a manutenção da lei
mutáveis conforme a base cultural e
fatores históricos de cada povo.
A rigidez dos códigos garante que
os menos favorecidos recebam as
mesmas medidas utilizadas para julgar os lordes. Por instinto de sobrevivência, por natureza, os humanos tentam se proteger e farão de tudo com
essa finalidade. Querer ver alguém
entregar o próprio pescoço ao carrasco para a manutenção da lei é esperar
demais; a nobreza desse ato é para
poucos. Interessante! A supressão
do direito de um coitado tem menor
repercussão entre os coitados. O que
aconteceu em um quarto em Paris
chama mais atenção. Por isso a equidade é primordial aos expurgados da
Casa Grande, principalmente por eles
não saberem disso.
Nos últimos tempos um incômodo

facho de luz sobreveio ao submundo
do empresariado do Brasil, deixando à
mostra atos nem um pouco elogiáveis.
Assim muitos deles foram parar atrás
das grades. Como a luz se expande
através da escuridão, ela chegou também aos políticos. E finalmente vimos
o impensável até há pouco tempo:
deputados e senadores cassados, políticos de alta estirpe presos, até o todo
poderoso Lula foi encarcerado, aos
gritos de inocente! Inocente! mas também de lulaladrão! Lulaladrão!
Todavia a persistente luz não parou. Continua se expandindo perigosamente até as mais altas Cortes Jurídicas instaladas no planalto central.
Mostrando que magistrados, políticos, empresários e toda a plebe vêm
da mesma linhagem, da mesma lama
ancestral. São gatos soturnos com as
mesmas pintas, manchas, malhas. São
iguais em sua fortuna, seus pecados e
em sua pouca santidade.
Esta disputa ideológica deteve reconhecidos ladrões, corruptos famosos, larápios e punguistas históricos.
Mesmo no finzinho de sua existência,
canalhas milionários sentiram o gostinho do xadrez, uma ínfima pena pelas
dores causadas por suas obras. Agora
o último baluarte dos santos restantes
está preste a cair. A inconsequente luz,
essa bendita luminosidade insiste em
seguir clareando os corredores e os
atos desses deuses inatacáveis.
O perigo de se criar um monstro
é não ter controle sobre ele depois de
crescido. Ele pode devorar seu criador,
mas não a si mesmo. Quem desvelou
Inácio, agora deixa à mostra Moro e
Dallagnol. Finalmente estamos saindo
da Idade Média, não há mais espaço
para santos imaculados. E não adianta
gritar: chega! Já foi o suficiente. A claridade ainda não fez sua parte.
Após despir empresários e políticos, os atos dos membros das Mais Altas Cortes começam a ser vistos a olho
nu. A história é cíclica: a guilhotina
que matou girondinos e jacobinos executou também os carrascos Luiz XVI,
Maria Antonieta e Robespierre. Com
as mesmas ferramentas por eles usadas, os de notável saber jurídico são
agora despidos.

ANOTE
O Ministério da Cidadania divulgou novo prazo
para que os beneficiários do Benefício da Prestação
Continuada/ Lei Orgânica da Assistência Social
(BPC/LOAS) se inscrevam no CadÚnico, que leva
em conta a data de aniversário e é uma exigência
do governo federal. O não cumprimento dessa
norma implica na suspensão do benefício.

A Rede Paulista de Controladorias – Repac, e a
Controladoria Geral do Município realizam no dia 26 deste
mês, das 9h30 às 12h, no auditório térreo da Secretaria
de Educação de Guarulhos, fórum de capacitação sobre a
Lei Anticorrupção. Participam da ação a corregedora geral
do município de São Paulo, Luciana Russo, e o procurador
municipal de São Paulo, Otávio Henrique Simão e Cucinelli.

CINEMA

www.fmetropolitana.com.br
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Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia
CINÉPOLIS NA
FOLHA

MIB: HOMENS DE PRETO –
INTERNACIONAL

Por décadas a agência Homens de Preto protegeu a Terra da escória do universo, mas agora precisa lidar com a
maior das ameaças: um traidor, justo quando a agência
torna-se internacional. É neste contexto que Em tenta se
tornar agente, já que teve uma experiência extraterrestre
quando jovem e não teve sua memória apagada. Quem
irá auxiliá-la nesta jornada é o atrapalhado agente H.
Duração 115min

Dub.Leg.

EM CARTAZ
CASAL IMPROVÁVEL
Dub.

2D

ESTREIA

126min

Horários - 21h45 (somente sábado)

3d/4dx/MacroXE

Horários - 13h - 13h45 (somente sábado e domingo)
/ 14h45 / 15h45 / 16h30 / 17h30 / 18h30 / 19h15 /
20h20 / 21h15 / 22h

Dub.

Horários - 13h10 (somente sábado e domingo)
/ 15h10 / 17h15 / 19h30

JUNTOS PARA SEMPRE
Dub. Leg.

2D

108min

Horários - 15h / 17h45

PATRULHA CANINA
– SUPER FILHOTES
2D
85min

VINGADORES – ULTIMATO
Dub.

2D

183min

Horários - 14h15 / 20h30

Quinta-feira à quarta-feira
(De 13 a 19 de junho de 2019)

X-MEN – FÊNIX NEGRA
Dub.Leg.

2D/3D

113min

ROCKTMAN
Leg.

2D

121min

Horários - 13h30 (somente sábado e domingo) Horários - 14h / 19h30 / 21h30
/ 15h30 / 16h / 18h15 / 18h45 / 21h

A LENDA DE GOLEM

FORA DE SÉRIE

OBSESSÃO

Duração 94min Dub.

Duração 105min Dub.

Duração 98min

Leg.

2D

2D

2D

Horários - 20h10 / 22h20

Horários -18h

Horários - 17h / 22h20

GODZILLA II – REI DOS MONSTROS
Dub.

2D

132min

Horários - 21h45 (exceto sábado)

ALADDIN
Dub. Leg.

2D/3D

129min

Horários - 14h (cinematerna somente terça-feira) / 14h (exceto terça-feira) / 14h30 / 17h
/ 17h30 / 20h / 20h30
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Harry Potter ganhará quatro novos
livros digitais sobre saga de bruxos

www.coquetel.com.br
Os objetos
que não
chegaram
ao destino

© Revistas COQUETEL

São comumente
praticados na sala
de musculação
Integrou Os Mutantes

(?) Jato, operação
da Polícia Federal
iniciada em 2014
Tornar legítimo

(?)
Campbell,
modelo
inglesa

Classificação do
vale-refeição
(Econ.)

Parte mais
íntima de
um ser
O diesel e
o GLP, em
relação ao
petróleo

Ser o (?):
ser o
maioral
(bras. pop.)
Língua de
uma nação
Mal-intencionada

Capital
e maior
cidade
de Gana

Adolfo
Lutz,
sanitarista

Massa
(símbolo)

Remo, em inglês
Senhores de capitanias hereditárias, no
Brasil colonial

Ladeira
(abrev.)

Sinal de
insatisfação do
público

Conferido
Movimento
próprio do
morcego
Participante da
Marcha
para o
Oeste
(EUA)
Casaco,
em inglês

tes das trevas, em tradução literal), Harry Potter: A Journey
Through Potions and Herbology (Uma jornada através de
poções e herbologia), Harry
Potter: A Journey Through
Divination and Astronomy
(Uma jornada através da adivinhação e astronomia) e Harry Potter: A Journey Through
Care of Magical Creatures

Log (?):
desconectar-se
(Inform.)
Transpirar

Laçadas
Mato
Grosso do
Sul (sigla)

Interjeição
para
chamar a
atenção

Band-(?):
protege
feridas
Dança e música
popular cubana
Condição da criança
sujeita à tutela (jur.)

Viagem,
em inglês
Ruído de
coisas
que se
deslocam

Cobertura
de carros
Ato de
reparar
(um mal)

BANCO

Evandro
Mesquita,
ator e
cantor

Qualidade
acústica
da voz
humana
De (?): de
esguelha

Fernanda
Torres,
atriz
carioca

52

Solução

ESCORPIÃO: Irá conseguir o que quer com pequeno
esforço para atingir uma boa posição para você neste
momento.

GÊMEOS: Uma grande vontade trará para você bons
elementos para ganhar muita confiança neste bom
momento para você.

SAGITÁRIO: Não poderá se curvar a nada e nem a ninguém neste momento, pois irá necessitar agir com mais
afinco e coragem neste período.

CÂNCER: Ao começar as suas atividades, você perceberá
que há algumas questões muito complexas para você
agora, necessita sobrelevar essas questões.

CAPRICÓRNIO: No planeta Marte passando por sua
constelação ganhará uma facilidade maior para conquistar algumas coisas pelo diálogo.

LEÃO: Sem muitas mudanças você terá uma boa relação
durante a sua tarde neste seu bom dia desde que seja o
mais natural possível.

AQUÁRIO: Sentirá que por ser aquariana as situações
mais distantes de si não serão mais tão importantes
agora, mas tenha boas ações.

VIRGEM: Usar da razão para que consiga realizar uma
grande missão tende a agir a seu favor neste bom
momento.

PEIXES: No decorrer deste período você estará bem clarificada para que os pensamentos mais luminosos ajudem
você a ganhar grandes chances.
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TOURO: Não tente o tempo todo discutir sobre coisas
que não são verdadeiramente importantes para você
neste dia.
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LIBRA: Muita energia virá abundantemente do planeta
Saturno neste momento, criando assim uma chance para
você se aproximar de quem fortalecerá.
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ÁRIES: Colocar toda a sua energia poderá ser gasta para
simplesmente se determinar neste grande momento,
mas você terá uma grande chance de evoluir.
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HORÓSCOPO

(Uma jornada através do cuidado de criaturas mágicas).
Os dois primeiros livros
serão publicados em 27 de
junho, enquanto os dois remanescentes ainda não possuem data de lançamento. Os
e-books estarão disponíveis
para compra pela Amazon,
Apple e Kobo, nos idiomas inglês, francês, italiano e alemão.

Estado da
stripper ao
final do
número
"(?) vs.
Predador",
filme dos
EUA

O maior e mais forte
da face é a mandíbula (Anat.)

3/aid — oar — out. 4/acra — coat — trip. 8/pioneiro. 11/compensação. 15/salário indireto.

mais de duas
décadas, a escritora J. K. Rowling publicava o primeiro
livro da saga Harry Potter,
que se tornou um fenômeno
mundial. Agora, os fãs do
bruxo mais famoso do mundo já podem comemorar: o
site Pottermore, principal veículo com informações sobre a
saga, anunciou o lançamento
de quatro novos livros.
Os livros digitais irão abordar as lições que Harry e seus
amigos aprenderam em Hogwarts. “Esses e-books foram
adaptados do audiobook [livro para ouvir] Harry Potter:
A History of Magic e são uma
oportunidade de absorver os
personagens e os curiosos
incidentes da real história da
magia de uma maneira mais
compacta - perfeitos para o
trem ou qualquer meio de
transporte ‘trouxa’ [não-bruxo] que você preferir”, diz a
descrição do site
Os títulos dos livros são:
Harry Potter: A Journey
Through Charms and Defence Against the Dark Arts
(Uma jornada através dos feitiços e da defesa contra as ar-
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PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS
PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.
*Na compra do óculos completo
QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
FAÇA SEUS ÓCULOS CONOSCO E GANHE UM VALE DESCONTO
PARA VOCÊ PRESENTEAR SEUS AMIGOS E FAMILIARES

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

www.fmetropolitana.com.br

Prefeitura divulga trabalhos
finalizados e em andamento
por vários bairros da cidade
A Secretaria de
Obras, por meio do Departamento de Obras, Administração Direta e Manutenção (DOADM), divulgou ontem um
relatório de obras executadas
e as que estão em andamento.
Entre elas encontram-se pavimentações, implantações de
galerias e reformas, sendo que
algumas delas contaram com a
colaboração dos moradores.
As equipes do DOADM já
pavimentaram o ponto final
do ônibus – Vila Operária e a
rua do Campo (Dourado), também na Vila Operária. Foram
finalizadas as pavimentações
da viela Campo Mourão, no
Jardim Angélica; das ruas Três
e Quatro, ambas no Jardim

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO -

Canaã; da rua Alzira Justino
de Oliveira, no Parque da Laranjeiras, que incluiu além da
pavimentação, a implantação
de galeria de águas pluviais e
reforma do Campo do Paulista,
no Taboão. Num total de 6.450

m² de vias pavimentadas. No
relatório constam também as
obras que estão em andamento
como a da rua Maria das Dores
Cândida de Jesus, no Parque
das Laranjeiras, com pavimentação e implantação de galeria.

BAIRRO A BAIRRO
Quinta-feira, 13 de junho de 2019
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Reforma do PEV Paraventi é concluída
DA REDAÇÃO - A prefeitura
concluiu nesta segunda-feira (10) a reforma do
Ponto de Entrega Voluntária (PEV) Paraventi, na rua
Apolônia Vieira de Jesus,
s/n. O trabalho foi feito por
servidores do Departamento de Manutenção e Conservação, da Secretaria de
Serviços Públicos, que administra o serviço.
As obras no local consistiram na construção de
muro com 120 m de comprimento, que substituiu
a cerca de alambrado já
desgastada; área de 24 m²
para estacionamento de caçambas do tipo rollon (para
madeiras); cobertura dos
pavimentos de recicláveis e
pneus; edificação de apoio
para funcionários completamente nova e calçada
com paisagismo para inibir

o despejo de materiais na
porta do PEV.
Para evitar invasões, o
muro recebeu concertina
(barreira de segurança laminada), e o portão, chapas de aço. Para promover
a sustentabilidade e economizar recursos públicos,
foram utilizados pisos,
azulejos, louças sanitárias,
portas e janelas em boas
condições recebidos nos
próprios PEVs.
O secretário de Serviços
Públicos, Edmilson Americano, destacou a relevância
do equipamento. “Os pontos
de entrega voluntária são
equipamentos que possuem
participação significativa
na limpeza de nossa cidade,
por isso, as reformas visam
melhorar as condições de
armazenamento e atendimento aos cidadãos”.

CLASSIFICADOS
EMPREGO
Contrata-se

REPRESANTANTE
COMERCIAL

VENDEDOR (A)
INTERNO

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

p/ Distribuidora
de auto peças
situada em
Guarulhos. Fixo,
comissão VT e
cesta básica.
Interessados
devem enviar
CV para:

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
ADMITE-SE
Pedreiro, ½ Oficial,
Ajudante, Pintor e
Telhadista. 2688-0872
Horário Comercial.

C/ EXPERIÊNCIA

distribuicao.vagas@gmail.com

VENDEDOR (A)
INTERNO

IMÓVEIS

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

SERRALHEIRO
Soldador e Aj. Geral, Tratar
c/ Gonçalves F.: 2414-2156

Aluga-se
CASA TRANQUILIDADE
2 Dorms., sem vaga de gar.
R$ 750,00 F.: 97894-2641
zap. c/ proprietário, aceito
depósito

Vende-se
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) 24563435
FINANCIAMENTO OK!
Apto Próx. Shopping Maia
Só R$220 Mil F.: (11)
2456-3435
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)

Oportunidade

VEÍCULOS

COMPRA/VENDA

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

BOLETO, CHEQUE
E CARTÃO!!!

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

EM ATÉ 12 X BOLETO
OU CARTÃO OU ATE
18 X NO CHEQUE
Tel.: 2440 6425 / 4963 0569
Whatsapp: 9 4728-4689

SERVIÇOS

www.elasmassagens.com.br

CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer R. Diogo
Farias 230 Centro Gru.
2408-8532/ 94133-9823
BELLA 18A. INICIANTE
Rua Cuevas , Nº 18. F.:
2087-2091.

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

CURSOS

MIKIE MESTIÇA 22A.
Massagens,olhos azuis
e bela. F.: 990257977/96613-0558
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.

v

Esoterismo
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.: 20911298/ 99564-5789

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

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ACESSE O SITE

Karina 18 anos, local climatizado
tel. 2382 2002 / 94474-1019

Parcelamos Todos
os débitos
do seu veículo

NEGÓCIOS
Dinheiro

Relax

94745-7749
5583-2905

ANUNCIE AQUI
97380-7685

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

Esoterismo
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
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Dupla Explosão
de Sabores

104

,90
por R$
oas)
(serve duas pess

Delicioso fondue
de queijos
acompanhado de
tiras de ﬁlé mignon
batata rustica
pão ciabatta tostado

+

RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP · WWW.THEFIRE.COM.BR
SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h · TERÇA: 12h AS 23h
QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h · DOMINGO: 13h AS 22h
AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

Surpreendente
fondue de chocolate
preparado com nosso blend de chocolates e
um leve toque de jim beam acompanhado de
mix de frutas (banana e morango)
marshmallow
brownie de chocolate com nozes

