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As cidades do futuro precisarão saber lidar com o lixo 
produzido e Guarulhos está dando um passo importante 
para esse futuro”, Guti, prefeito de GuarulhosBovespa
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Exército é impedido de entrar em 40% das 
casas para combater avanço da dengue
Do total de 1.067 imóveis, os soldados do Tiro de Guerra não conseguiram acesso a 400 deles por estarem fechados 
ou foram impedidos pelos proprietários; Guarulhos já registra 5,6 mil casos da doença somente neste ano Pág. 6
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ANOITECER - Vista aérea da estação Vila Matilde do Metrô refletindo a cidade que não dorme
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Existe uma expressão 
muito em moda para apontar 
decisões erradas que, apesar 
de se mostrarem de início al-
tamente eficientes, acabam 
dando resultado contrário. Há 
um bom tempo, se ouvia fre-
quentemente que “o feitiço 
vira contra o feiticeiro”. Ago-
ra, diz-se, algumas vezes com 
muita propriedade, que fulano 
“deu um tiro no próprio pé”. 
Dou um exemplo nosso, aqui 
de Guarulhos.

Um certo dia, uma funcio-
nária da Câmara de Vereado-
res, que recebe seus salários 
sem precisar trabalhar por ter 
sido eleita para a diretoria do 
Sindicato dos Jornalistas, in-
sistiu junto aos funcionários da 
diretoria de Comunicações e 
TV Câmara, para dar entrada 
num processo na Justiça do 
Trabalho exigindo o cumpri-
mento de cinco horas diárias, 
um direito da categoria. O Sin-
dicato daria todo apoio jurídi-
co, como de fato deu.

Além de diminuir a carga 
de trabalho, os funcionários 
públicos, jornalistas, vislum-
braram o direito de ganhar 
horas extras durante todo o 
tempo que exerceram a fun-
ção nas oito horas diárias con-
forme estabelecido no con-
curso prestado.

A demanda foi aceita. 
Só que...

A partir de agora, a Justiça 
decidiu que os jornalistas da 
Câmara terão o salário reduzi-
do na proporção em que suas 
horas de trabalho também 
foram reduzidas, já que foram 
admitidos por concurso com a 

obrigatoriedade das oito ho-
ras diárias.

Elementar e bastante justo 
dirá o cidadão guarulhense, já 
que é ele quem paga o salário 
de todo esse pessoal.

Foi ou não um tiro no pé?

Outro exemplo
Ontem a Folha de S. Paulo 

estampou em manchete de 
primeira página a manifesta-
ção do ex-diretor da emprei-
teira OAS, Léo Pinheiro, tido 
como testemunha chave para 
a condenação do ex-presiden-
te Lula por corrupção no caso 
do tríplex do Guarujá. E o que 
disse Léo Pinheiro?

Numa carta ao jornal, Pi-
nheiro, também preso pela 
Lava Jato, enumerou todas as 
provas que confirmaram o pa-
gamento de propina no caso 
do tríplex e do sítio de Atibaia.

“A carta é devastadora 
para Lula”, interpretou o site O 
Antagonista, por deixar bem 
clara a “farsa lulista” que quer 
livrar o ex-presidente, favore-
cer os políticos e empresários 
já presos e dar tranquilidade 
para os acusados de corrup-
ção ainda soltos.

A mensagem à Folha de 
S. Paulo respondeu à matéria 
com os supostos diálogos dos 
procuradores, obtidos pelo 
Intercept, colocando como 
suspeita a atuação deles e do 
então juiz Sérgio Moro.

Uma publicação que, se 
teve realmente o objetivo 
de fortalecer a campanha 
do “Lula Livre”, pode ter 
sido, como a gente viu, “um 
tiro no pé”. 

geral”, disse a atleta.
O êxito guarulhense no taekwondo 

marca positivamente o retorno da mo-
dalidade aos Regionais, que contou com 
o apoio da Associação Guarulhos TKD 
Team, da academia InFit. “Nosso papel 
é incentivar a prática esportiva na cida-
de, no maior número possível de moda-
lidades. Fico feliz pelo resultado, que foi 
fruto do bom planejamento feito para os 
Regionais”, afirmou o secretário de Es-
porte e Lazer, Rogério Hamam.

mundial numa releitura cheia de fascínio. 
Peter Pan e as Meninas Perdidas conta 
uma história que acontece logo após a 
derrota do Capitão Gancho e da des-
pedida de seus fiéis companheiros, que 
resolveram seguir sua jornada e crescer. 
Peter Pan, Sininho e Cabelinho partem 
em busca de novos amigos e encontram 
uma terra, chamada Paraíso Perdido, lar 
das meninas perdidas, até então nunca 
relatada no universo de Peter Pan.

-rola e monociclo girafa. Todos os números 
foram elaborados pela Cia. Suno a partir da 
ótica do palhaço e de sua relação com o uni-
verso misterioso do Oriente.

Iniciativa do governo do estado de São 
Paulo, os espetáculos do Circuito Cultural 
Paulista contam com aporte da Lei Rouanet 
e apoio cultural da Prefeitura de Guarulhos 
para proporcionar a apresentação de espe-
táculos dos mais diferentes segmentos artís-
ticos na cidade.

Guarulhos ganhou ontem sua pri-
meira medalha na 63ª edição dos Jogos 
Regionais, em Ilhabela e São Sebastião, 
litoral norte do Estado. A atleta Roseli 
Cristina ficou em terceiro lugar no ta-
ekwondo e conquistou o bronze na ca-
tegoria até 67kg. “Foi uma competição 
muito difícil, minhas adversárias vieram 
bem preparadas, mas pude dar meu me-
lhor nas lutas e conquistar este impor-
tante resultado, não apenas pra mim, 
mas para a modalidade de uma forma 

O Teatro Padre Bento receberá no 
domingo (7), às 15h,o espetáculo teatral 
Peter Pan e as Meninas Perdidas, idea-
lizado pelos alunos da turma da oficina 
de teatro do Centro Cultural Rebecca 
Nishimura. A classificação é livre e o 
ingresso gratuito deve ser retirado na 
bilheteria do teatro com uma hora de 
antecedência.

No espetáculo, o grupo resgata uma 
das mais fascinantes obras da literatura 

O Bosque Inocoop receberá o espetáculo 
gratuito Na Roda com Sanduba, com a Cia. 
Suno, no sábado (06). Em cena, o persona-
gem Sanduba é um palhaço viajante, mam-
bembe e cigano que diverte e atrai a aten-
ção do público com técnicas de faquirismo. 
O espetáculo tem duração de 45 minutos, a 
partir das 14h, e a classificação é livre. Fruto 
de uma intensa pesquisa em espetáculos de 
rua, Na Roda com Sanduba utiliza malabaris-
mos com facas, equilibrismos, dardos, rola-

Guarulhos conquista sua primeira medalha nos Jogos Regionais

Teatro Padre Bento recebe espetáculo teatral gratuito neste domingo

Bosque Inocoop recebe espetáculo ‘Na Roda com Sanduba’ no sábado
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ESTÁ JOGANDO DINHEIRO FORA!
O GOVERNO PAULISTA

Enquanto
13 ESTADOS 
brasileiros
já fazem
USO DO TCO

SÃO PAULO 
PERMANECE 
PARADO.

(Termo Circunstanciado de Ocorrência)

O TCO é o POUPATEMPO da segurança pública e pode 
trazer muita economia para o Estado, beneficiando 
diretamente a população. Assim o atendimento 
será melhor e mais rápido para o cidadão, acesso 
direto à Justiça sem sair da rua de sua casa.

D E F E N D A P M        D E F E N D A P M . O R G . B R
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Após mais de dois anos, Rodrigo Barros deixa a SDCETI

Prefeitura entrega Central de Triagem 
de Recicláveis na Vila Galvão

Entidades recebem kits de roupas 
da Campanha do Agasalho 2019

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
entregou ontem kits de rou-
pas da Campanha do Agasa-
lho 2019 de Guarulhos a 84 
entidades sociais e associa-
ções cadastradas no Fundo 
Social de Solidariedade. A 
partir do dia 10, essas insti-
tuições poderão retirar as do-
ações na sede do Fundo So-
cial, conforme agendamento.

“As associações são agen-
tes transformadores do social 

LUCY TAMBORINO - Há dois anos 
e seis meses na gestão da Secre-
taria de Desenvolvimento Cien-
tífico, Econômico, Tecnológico e 
de Inovação (SDCETI), Rodrigo 
Barros deixa a pasta hoje para 
assumir como CEO da Boali – 
uma rede de restaurantes sau-
dáveis. Em seu lugar assumirá 
William Paneque, atual presi-
dente da Associação Comercial 
e Empresarial (ACE) de Guaru-
lhos e que estava na direção do 
Departamento de Gerenciamen-
to Ambiental, da Secretaria de 
Meio Ambiente.

No cargo, Barros trouxe 
importantes conquistas para 
a cidade como o Via Rápida 
Empresa. O programa redu-
ziu o prazo de abertura de 
empresas para até 48 horas, 
na maioria dos casos. Por 
meio dele, é possível realizar 
a pesquisa de viabilidade, re-
gistro empresarial, inscrições 

tributárias e licenciamento 
de atividades em um único 
atendimento. “Nós implemen-
tamos em 94 dias de governo 
e foi uma grande conquista 
para a categoria”, comemorou. 

Na gestão ainda foi aprova-
da a Lei Municipal de Inova-
ção que fortalece a execução 
de políticas de incentivo à ci-
ência, tecnologia e inovação. 
Outro programa apresentado 
foi Apoio Regionalizado ao 
Empreendedor (Apreende). 
Voltado a microempreendedo-
res, diversos cursos gratuitos 
foram oferecidos desde a aber-
tura do novo empreendimento 
até a gestão financeira. 

Barros também foi respon-
sável pelas medidas que pos-
sibilitaram o credenciamento, 
junto ao Governo Estadual, do 
Parque Tecnológico de Guaru-
lhos. Assinado em outubro do 
ano passado e com validade de 

na cidade. E nós precisamos 
muito de vocês. É humana-
mente impossível o Municí-
pio, o Estado e até mesmo a 
União chegarem a todos os 
lares e lugares, acolherem e 
acudirem todos os que pre-
cisam com amor e carinho. 
Mas com a ajuda de vocês, 
com o espírito guerreiro e a 
mão acolhedora, a gente con-
segue chegar a muito mais 
lugares,” afirmou o prefeito, 

quatro anos junto ao Sistema 
Paulista de Parques Tecnológi-
cos (SPTec), o documento tor-
na possível o acesso ao apoio 
institucional e financeiro do 
Governo Estadual, mediante 
apresentação de propostas e 
estudos para a concretização 
do empreendimento.

A ser lançado no segundo 
semestre ainda há o portal 
“Investe GRU”, que deverá 
trazer uma série de infor-
mações sobre a cidade com 
intuito de atrair investidores, 
além de uma lei que oferecerá 
coworking público, mediante 
seleção de empresas. Ainda 
há uma lei de incentivos fis-
cais. “A lei está na Secretaria 
da Fazenda e pretende ga-
rantir mais investimentos na 
cidade. O texto traz mais pro-
porcionalidade, quanto mais 
à empresa investir, maior 
será a isenção. É uma propos-

ta mais justa”, explicou.
Em entrevista exclusiva 

à Folha Metropolitana o se-
cretário destacou que deixa 
o cargo com uma sensação 
única. “É um sentimento de 
dever cumprido e um legado 
que fica para cidade e para mi-
nha vida. E assim me dá ainda 
mais motivos para contribuir 
com o projeto do governo do 
prefeito Guti, que para mim 

é uma das grandes lideranças 
do Brasil. Eu saio do governo, 
mas continuo como parceiro e 
apoiador“, contou. 

Barros ainda mencionou 
que a experiência trouxe ama-
durecimento pessoal e profis-
sional. “Me permitiu ter uma 
visão mais holística e humana 
de entender a complexidade 
dos problemas do Brasil e da 
sociedade geral”, destacou.

DA REDAÇÃO - A região da 
Vila Galvão passou a contar 
ontem com a Central Muni-
cipal de Triagem de Materiais 
Recicláveis, instalada na rua 
Ipiranga, 517, na Vila Rosália. 
Viabilizado pela prefeitura, o 
local será utilizado pelas coo-
perativas de catadores cadas-
tradas na Secretaria de Ser-
viços Públicos, que poderão 
realizar a separação dos resí-
duos sólidos recicláveis e dar 
a destinação correta a eles.

“Esses materiais são en-
caminhados para empresas 
para reaproveitamento, trans-
formando-os em um novo 
produto ou matéria-prima. 
Além dos benefícios ambien-
tais da reciclagem, a coleta 
desses resíduos é uma forma 
de geração de renda para os 
catadores. As cidades do futu-
ro precisarão saber lidar com 
o lixo produzido e Guarulhos, 
com as três centrais de tria-
gem, está dando um passo 
importante para esse futuro”, 

comentou o prefeito Guti.
Já o secretário de Serviços 

Públicos, Edmilson America-
no, afirmou que o local foi 
construído para dar melho-
res condições de trabalho aos 
catadores. “Eles precisam de 
um local digno para traba-
lhar. Esta central é o nosso 
reconhecimento pela grande 
parceria que temos com as 
cooperativas. Sabemos que 
eles irão cuidar com muito 
carinho daqui”, afirmou.

O terreno tem cerca de 
dois mil metros quadrados e 
a estrutura construída conta 
com escritório, que também 
será utilizado como guarita, 
vestiários (feminino e mas-
culino) e refeitório, além de 
sete baias para a separação 
dos materiais e outras duas 
que irão abrigar uma prensa e 
uma balança, a fim de melho-
rar a organização do material 
estocado e valorizar sua co-
mercialização, elevando assim 
a renda desses trabalhadores.

que agradeceu nominalmen-
te a cada uma das entidades 
e associações. 

A Campanha do Agasa-
lho prossegue até o dia 27 de 
agosto e as doações podem 
ser realizadas nas caixas 
coletoras identificadas com 
o cartaz da campanha espa-
lhadas por toda a cidade. Os 
principais pontos de arreca-
dação estão no link https://
bit.ly/2QxEanq.
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Mais de um milhão de veículos devem passar 
pelas rodovias que cortam Guarulhos no feriado

Ladrão de bagagens é preso pela quarta vez no Aeroporto de Cumbica

Comissão aprova texto-base da reforma da Previdência

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

LUCY TAMBORINO - Cerca de 1,5 
milhão de veículos devem pas-
sar em Guarulhos pelas rodo-

vias Fernão Dias, Ayrton Senna 
e Presidente Dutra durante o fe-
riado prolongado da Revolução 

Constitucionalista de 1932, des-
ta terça-feira (09). 

Somente a Fernão Dias 
deve receber cerca de 287,6 
mil de veículos no período. Já 
a Ecopistas, estima que pelo 
menos um milhão de veículos 
passem pelas quatro praças 
de pedágio do corredor Ayr-
ton Senna/Carvalho Pinto, 
nos dois sentidos. Na via Du-
tra a expectativa é que quase 
275 mil veículos a partir de 
hoje até a terça-feira (09). 

A 4ª Companhia do 1º Ba-
talhão de Polícia Rodoviária, 
órgão de execução da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, 

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 1- CARLOS ALBERTO CARDOSO PEDRO, 
brasileiro, solteiro, maior, sócio empresário, RG. 29.747.588-5-SSP/SP, CPF/MF. 226.060.088-39, e 
2-SAMANTHA MENEZES CORNACIONI, brasileira, solteira, maior, enfermeira, RG. 43.472.504-3-SSP/SP, 
CPF/MF. 357.109.118-36, ambos residentes na Rua Soldado Basilio Pinto de Almeida, nº 332, Parque Novo 
Mundo, em São Paulo, que atendendo ao requerido por BANCO BRADESCO S/A., (prenotado sob n. 
333.636) 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. 4, na matrícula n. 94.051, 
desta serventia, pela qual CARLOS ALBERTO CARDOSO PEDRO e SAMANTHA MENEZES CORNACIO-
NI, transmitiram-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua Augusta, nº 183, Apto nº 
284, Torre 4B, Condomínium Parque Clube, Vila Augusta. Com o intuito de proceder à intimação pessoal dos 
devedores, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a-) Rua Augusta, nº 183, Apto nº 284, Torre 
4B, Condomínium Parque Clube, Vila Augusta, Guarulhos/SP, CEP: 07025-130 (no próprio imóvel transmitido 
em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado que: “...os destinatários encontram-se 
inacessíveis ao ora subscritor.” (certidões de fls. 69, 80, 125 e 132); b-) Rua Soldado Basílio Pinto de Almeida, 
nº 332, Parque Novo Mundo, São Paulo/SP- CEP: 02188-080 (no endereço dos devedores constante no 
registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador do 10º RTD DA COMARCA DE SÃO PAULO, certificado 
que os destinatários não foram encontrados no endereço indicado (certidões de fls.140 e 148). Diante desse 
quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital dos devedores: CARLOS ALBERTO CARDOSO 
PEDRO e SAMANTHA MENEZES CORNACIONI, 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. 160, 161 e 162. Assim, pelo presente, ficam os referidos 
fiduciantes (CARLOS ALBERTO CARDOSO PEDRO e SAMANTHA MENEZES CORNACIONI), 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-fei-
ra - horário 9:00 as 16:00h), para quitarem o seu débito para com o credor fiduciário e proprietário supra, 
que em 27/06/2019 perfazia o valor de R$ 34.186,83 (trinta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta 
e três 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, 28 de junho de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial 

Companhia de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo - PRODESP

CNPJ 62.577.929/0001-35
CONVOCAÇÃO PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DOS MÉDICOS CREDENCIADOS  

PELO DETRAN.SP NOS MUNICÍPIOS DE GUARULHOS, ARUJÁ,  
ITAQUAQUECETUBA, MAIRIPORÃ E SANTA ISABEL

Nos dias 17 e 18 de julho de 2019, estará aberto “Chamamento Público para os Médicos 
Credenciados no DETRAN.SP” interessados em realizar exames de aptidão física e mental para a 
CNH - Carteira Nacional de Habilitação, no Posto Poupatempo do Município de Guarulhos. Os 
interessados deverão comparecer à Rodovia Presidente Dutra, Pista Lateral Km 225 - s/nº - Vila 
Itapegica - Guarulhos - SP (dentro do Internacional Shopping Guarulhos), das 09h00 às 12h00 e das 
14h00 às 16h00, para a entrega dos documentos abaixo:
a. Apresentar Portaria de Credenciamento emitida pelo Detran.SP, válida e atualizada, nos termos da 
Portaria Detran nº 70/2017.
b. Comprovante de endereço residencial completo com CEP (cópia simples).
c. Indicar correio eletrônico (e-mail), números de telefones residencial, comercial e celular.
d. Cópia simples do CRM, RG, CPF.
Após comparecimento e apresentação da documentação solicitada, o médico credenciado deverá 
aguardar o envio, por meio de correio eletrônico, do link para página de acesso da Prodesp para 
assinatura eletrônica do Termo de Adesão, instituído pela Instrução Normativa 001/2019.
O médico credenciado deverá remunerar a Prodesp pelo uso, conservação e manutenção do local, 
cujo valor, em 2019, será de R$ 10,61 (dez reais e sessenta e um centavos) por exame realizado, 
correspondente a 0,4 (quarenta por cento) do valor da UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São 
Paulo. A íntegra da Instrução Normativa 001/2019, que regulamenta a realização de exames médicos 
de aptidão física e mental para renovação da Carteira Nacional de Habilitação, foi publicada no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo de 16/03/2019. 
Os médicos que estejam atuando em outro Posto Poupatempo poderão continuar a exercer atividades 
no Posto atual somente até que o Detran.SP defina e divulgue a primeira escala em que o  
profissional for incluído no Posto Poupatempo de referência. O médico só poderá atuar em um único 
Posto Poupatempo.

PRO•BRASILIA•FIANT•EXIM
IA

DA REDAÇÃO - A Polícia Civil deteve o peruano Victor Hugo Garcia Diaz, suspeito de realizar furto de 
malas dos passageiros no GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica. Os 
policiais chegaram até o indivíduo, após a ação do homem ser flagrada por câmeras de segurança, 
já que o suspeito aproveitava o momento de distração dos passageiros para realizar o furto.

A prisão ocorreu na quarta-feira (03), e um policial após flagrar a ação do peruano, teria corrido 
até Diaz, o derrubando e também efetuando a detenção logo em seguida. Segundo a polícia, uma 
mulher também estaria junto com o suspeito na prática dos furtos, que conseguiu fugir. O indiví-
duo já teria sido preso pelo mesmo crime de acordo com a polícia outras três vezes.

DA REDAÇÃO - Os deputados 
que integram a comissão es-
pecial da reforma da Previ-
dência (PEC 6/19) na Câmara 
dos Deputados aprovaram on-
tem o parecer do relator, de-
putado Samuel Moreira (PS-
DB-SP). O placar foi 36 votos 
a favor e 13 contra o relatório.

Os parlamentares vão se 
debruçar agora sobre os 19 
destaques de bancadas e 88 
individuais com sugestões de 
mudanças ao texto-base.

alinhado ao Programa de Re-
dução de Acidentes de Trânsito 
e Segurança Viária 2011-2020 
(ONU), também desencadea-
rá uma operação especial. No 

período, a atuação terá foco na 
fluidez do trânsito, fiscalização 
e prevenção criminal, com in-
tuito de proporcionar maior 
segurança viária e pública.

Os deputados da base go-
vernista apontaram a necessi-
dade de reformar a previdên-
cia para reverter o déficit no 
sistema de aposentadorias e 
pensões. Para os favoráveis à 
PEC, a reforma vai trazer de 
volta a geração de emprego e 
renda na economia brasileira.

De acordo com o líder do 
Podemos, deputado José Nelto 
(GO), a reforma é necessária 
para que o governo não atra-
se salários e aposentarias. “O 

país está quebrado, estados e 
municípios estão quebrados e 
agora a iniciativa privada está 
indo para a quebradeira”.

A oposição considera que 
a reforma vai desmontar o 
sistema de previdência so-
cial e será mais dura com os 
mais pobres. Segundo o líder 
do PSOL, deputado Ivan Va-
lente (SP), a PEC vai afetar o 
sistema de proteção social, 
sobretudo de quem ganha 
até quatro salários mínimos.

Ivan Valente lembrou 
que o elevado desemprego 
e a grande informalidade 
no país dificultam a contri-
buição previdenciária dos 
trabalhadores. “Essa refor-
ma é recessiva, vai tirar R$ 
1 trilhão de circulação da 
economia brasileira. Não há 
consumo, o comércio e a in-
dústria vão mal”.
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Mesmo com 5,6 mil casos, Exército é impedido de entrar 
em 40% das casas para combater avanço da dengue GCM prende suspeito de 

agressão na UPA CumbicaFOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

DA REDAÇÃO - Nesta quarta-
-feira (03) uma guarnição da 
Inspetoria de Patrulhamen-
to da Área Leste da Guarda 
Civil Municipal (GCM) foi 
acionada por funcionários 
da UPA Cumbica para apu-
rar uma lesão corporal com 
base na Lei Maria da Penha 
de uma mulher de 24 anos, 
que deu entrada na unidade 
com ferimentos.

No local, após constatação 
do fato, os guardas foram in-
formados pela própria vítima 
que o autor, um homem de 
25 anos, estaria nas proximi-
dades e em patrulhamento o 
agressor foi localizado.

As partes foram encami-
nhadas para o 8º Distrito Po-
licial, no qual a vítima passou 
pelo exame de corpo de delito. 
A autoridade de plantão ratifi-
cou a prisão em flagrante do 

LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
registrou até agora 5.648 mil 
casos de dengue, segundo ba-
lanço divulgado ontem pela 
Secretaria da Saúde. Na se-
mana passada o total de casos 
contabilizados era de 5.159. 
Conforme último levantamen-
to a doença não causou óbitos. 

Com os altos índices da 
doença, que saiu de 90 casos 
em todo passado para os índi-
ces atuais, além dos agentes 
de saúde, a cidade conta com 
reforço dos soldados do Tiro 
de Guerra. As equipes visita-
ram ao todo 1.067 imóveis, 
sendo que puderam atuar em 
667 deles, 391 estavam fecha-
dos e em nove deles foi recu-
sada a entrada. Para atuar no 
combate ao Aedes aegypti, os 
soldados foram treinados pe-
los técnicos do Centro de Con-
trole de Zoonoses.  

O primeiro bairro que con-
tou com ajuda dos soldados foi 

o Parque Residencial Bambi, 
que possui mais dois mil casos 
de dengue registrados. As pró-
ximas regiões que receberão 
as visitas não foram anuncia-
das pela pasta que informou 
que as ações serão definidas 
conforme a necessidade.

A secretaria recomenda 
que as pessoas devem além 
de permitir a entrada dos 
agentes em sua residência, se-
guir as orientações, abraçan-
do a luta contra a dengue e 

autor, que foi conduzido para 
a carceragem do 1º Distrito 
Policial, onde ficará à dispo-
sição da Justiça aguardando a 
audiência de custódia.

fazendo sua parte no combate 
ao vetor. De acordo com a pas-
ta, a maioria dos criadouros 
do mosquito Aedes aegypti 
é encontrada dentro das re-
sidências durante o trabalho 
de vistoria. Nas visitas, o que 
chama mais atenção é que os 
vilões são sempre os mesmos: 
vasos de plantas, depósito de 
água sem a devida proteção, 
ralos, calhas, bebedouro para 
o consumo de animais, garra-
fas retornáveis, latas e frascos.

Telas Mosquiteiras, Redes de Proteção,
Esquadrilhas de Alumínio e Telas de Fribra de Vidro

Solicite um orçamento:

(11) 97437-8375

(11) 94393-8816
/Vini Telas

www.vinitelas.com.br

VOCÊ NÃO PODE FICAR PARADO

Prevenção contra Febre Amarela,
Escorpiões, Formigas e Baratas.

Todos os tipos de Insetos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG
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Tilápia Zero 4: o nome é de peixe, mas a 
variedade gastronômica vai muito além

FOTO: DIVULGAÇÃO

SERGINHO FREITAS - Na última 
quarta-feira nossa equipe 
foi convidada para conhecer 
o GastroBar Tilápia Zero 4, 
(rua São Jorge, 134 – Vila São 
Jorge), e provar a Galinhada 
no estilo “coma à vontade”, 
que rola quinzenalmente e 
custa R$ 20 por pessoa.

A casa, que tem no nome 
um dos peixes mais conheci-
dos da gastronomia brasilei-
ra, nos surpreendeu no aten-
dimento e principalmente a 
variedade do cardápio, “Pelo 
nosso nome ser de um peixe, 
muitas pessoas ainda acham 
que só temos pratos com este 
tipo de ingrediente. Mas na 
verdade temos um cardápio 
enorme e os jantares que nos-
sa equipe prepara diariamen-
te são de tirar o fôlego”, falou 
o proprietário Carlos Lopes, 

mais conhecido como Junior 
Caiçara, para este colunista.

E a variedade é tão gran-
de que uma parte de nos-
sa equipe, a mais gulosa 
é claro, além de encarar a 
galinhada, que estava ma-
ravilhosa, pediu também 
o prato que leva o nome 
da casa e que, de verdade, 
é outro espetáculo. “O tilá-
pia zero quatro é um prato 
que atende até três pessoas 
e é um dos que mais pedem 
diariamente. Para você ter 
ideia, estamos ampliando 
nosso espaço porque aos 
finais de semana o número 
de famílias que vem para 
comer ele está aumentando 
a cada semana. No máxi-
mo em um mês poderemos 
atender simultaneamente 
30% a mais do que atende-

mos hoje”, explicou Caiçara.
Se ligue nas fotos e, se 

você AINDA não experi-

mentou, aproveite o feriado 
que está chegando, e corra 
até lá para conhecer os de-

liciosos pratos.
Um abração e até semana 

que vem galera!
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Gaúcho Hambúrguer traz sabores e lanches exclusivos para Guarulhos
FOTOS: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Localizada na 
rua Eduardo, 526, no Jardim 
Flor da Montanha, a ham-
burgueria “Gaúcho Ham-
búrguer” promete entregar 
lanches e sabores exclusivos 
na cidade. A casa traz um 
espaço moderno e ao mes-
mo tempo um estilo rústico. 
O local fica aberto todos os 
dias das 18h às 23h, com ex-
ceção das sextas-feiras e sá-
bados que o atendimento se 
estende até às 24h.

A casa conta com ham-

búrgueres artesanais diver-
sos, entre eles opções vege-
tarianas e doces. Os molhos, 
como a maionese e o che-
ddar, contam com receitas 
inéditas. “Servimos também 
porções de petiscos que com-
binam totalmente com o 
hambúrguer ou apenas com 
aquela cervejinha com os 
amigos”, contou a proprietá-
ria Talita de Paula Giove. Ela 
administra o local junto com 
o seu marido, Jonathans Can-
dido Giove. “Trabalhamos 

com muito profissionalismo, 
mas com aquela pitada espe-
cial de comida de casa feita 
sempre no dia”, completou.

Proprietários desde ou-
tubro, o casal está rebatizan-
do os lanches antigos para 
torná-los ainda mais “gaú-
chos”. Entre os mais pedidos 
estão o “Que tal?” (antigo 
cheddar), o “Baita!” (antigo 
costela), além da novidade 
da casa “o Fialho” (receita 
especial que leva bacon). Há 
também diversas opções de 

Serviço:
Rua Eduardo, 526 – Jardim Flor da Montanha
Horário de funcionamento: domingo a quinta-feira das 18h 
às 23h; sexta-feira e sábado das 18h às 24h
Maiores informações: 2485-4089 e WhatsApp 94265-4646

bebidas desde refrigerantes 
e sucos, a vinhos, cervejas 
e milkshakes. “Como acom-
panhamento o milkshake 
de Nutella é o queridinho”, 
destaca Talita. 

O local conta com um sa-
lão amplo e ambiente ao ar 

livre. A hamburgueria ainda 
oferece promoções todos os 
dias e finais de semana, al-
guns sorteios também estão 
sendo realizados pelas redes 
sociais. Já o delivery está dis-
ponível pelo Facebook, Ifood, 
WhatsApp e pelo telefone.
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       O prefeito Guti recebeu e parabenizou 
no último dia 27 a delegação do Hérkules-
Guarulhos, equipe que conquistou no último 
domingo em Tubarão (SC) o Campeonato 
Brasileiro de handebol infantil masculino 
pela primeira vez na história da categoria no 
município. A cerimônia aconteceu no Paço 
Municipal, no Bom Clima. “Todos estão de 
parabéns pelo título. Agradeço pela garra e 
coragem desses garotos, representando nosso 
município de forma tão magnífica. Os familiares 
também merecem o prêmio por toda a dedicação 
que demonstram pelos seus filhos. São ações 
como essas que tornam nosso esporte cada 
vez mais forte”, disse Guti. De forma invicta, 
os guarulhenses conquistaram o título após 
vencer o clássico paulista, na final, diante do EC 
Pinheiros pelo placar de 29 a 15.

       O Instituto de Previdência dos 
Funcionários Públicos de Guarulhos (Ipref) 
recebeu na quinta-feira (27) o Prêmio 
Destaque Brasil de Responsabilidade 
Previdenciária – Edição 2019, no 52º 
Congresso Nacional da Associação Brasileira 
de Instituições de Previdência (Abipem), em 
Foz do Iguaçu, Paraná. A iniciativa tem por 
objetivo identificar, reconhecer e divulgar 
instituições que sirvam de referência no 
âmbito da gestão previdenciária. O Ipref foi 
representado pelo seu presidente, Eduardo 
Augusto Reichert, servidores e membros 
do conselho em um evento que reuniu mais 
de 1.500 representantes de cerca de 350 
cidades. O prêmio avalia os institutos que 
adotam as melhores práticas de governança e 
transparência em suas atividades.

ANOTE

O Sagrado Encontro 
entre a Sabedoria e 
o Amor de Deus.

Demorou, mas eu consegui! Se 
algo deve ocorrer, antes tarde do 
que mais tarde. Sempre é tempo de 
conquistar verdadeiro Tesouro en-
quanto houver a possibilidade de 
respirar. Após quase quatro décadas 
refletindo e refletindo sobre o que 
Deus espera de mim, eu finalmente 
descobri: Ele me deu a oportunidade 
de ser paciente. Não quero dizer to-
lerante, o que decididamente não é 

a mesma coisa. Eu tolero as atitudes 
alheias sobre as quais eu não tenho 
qua lquer possibilidade de alterar, 
sem criar um problema ainda maior. 
Eu sou paciente para comigo mesmo 
e com as minhas limitações e imper-
feições tão humanas. Se eu estiver 
bem, centrado e realmente feliz, o 
que vier do mundo exterior – sobre-
tudo das outras pessoas – não terá o 
poder de modificar o meu estado de 
espírito. É tudo tão cristalino agora 
que me faz perguntar ‘como foi que 
eu não percebi logo a essência da mi-
nha presença aqui?’

Mas, afinal, o que é a paciência? 
É algo simples? Pode ser definido 
como a ciência da paz? Creio que 
sim. Quem tem ciência é conhecedor 
(ciente) de que a paz reside em seu 
íntimo, a partir de onde nasce a paz 
na Terra. Ou seja, a paz mundial con-
tinuará sendo um sonho inatingível 
exposto em concurso de misses caso 
não nos empenhemos por alcançar 
essa graça no nosso próprio interior. 
Eu gosto de nutrir a ideia de que a 
fórmula para a paciência seja esta: P 
= (S + A).D; onde S significa Sabedo-
ria; A, Amor; D corresponde a Deus. 
Em uma frase: Paciência é o Sagrado 
Encontro entre a Sabedoria e o Amor 
de Deus. Complexo? Não, necessa-
riamente. Pode levar uma vida (ou 
mais), porém aí está um bom motivo 
para levantar da cama todos os dias 
pela manhã. Quero e vou ser mais 
paciente hoje. Já sou mais paciente 
hoje. Sou paciente. Gratidão, Senhor!

O psicólogo francês Émile Coué 
(1857-1926) disse certa vez: “Todos 
os dias, sob todos os aspectos, eu 
estou cada vez melhor”.  O mestre 
em coaching brasileiro José Rober-
to Marques (1966), por sua vez, de-
fende a tese de que se algo não lhe 
agrada em um primeiro momento, 
“aceite, que dói menos”. Portanto, se 
você também almeja alcançar a Paz 
Profunda e edificar mundo melhor a 
partir de você, comece amando, tole-
rando e aceitando a sua própria fa-
mília, da forma e tamanho que ela é. 
Depois, construa relações de confian-
ça mútua com as irmãs e os irmãos 
com os quais você se identifica – por 
afinidade energética, os semelhantes 
se atraem. No trabalho, ofereça o seu 
potencial pleno. Percorra sempre um 
quilômetro extra. Afinal, como disse 
Gandhi, “não há caminho para a feli-
cidade; a felicidade é o caminho”.

Finalmente 
encontrei o real 
sentido da vida

PONTO
DE VISTA

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO

56 anos, é coach, mestre 
de cerimônias e orador da 
Academia Guarulhense de Letras

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

Av.Otávio Braga de Mesquita, 731 - Vila Fátima
CONSULTE O NOSSO SITE WWW.ATTUSIMOVEIS.COM.BR

VENDA E LOCAÇÃO WHATSAPP
FONE: 2279-3327 94783-1669

VENDE VENDE VENDE LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

IMÓVEIS PARA TROCA CASAS
Tenho vários imóveis para 
trocas: Terrenos/ Casas/ 

Sobrados/ Aptos/ Chácaras e 
imóveis na praia. REF: 02.

VENDE-SE OU TROCA-SE
Sobrado continental 3, no 
condomínio fechado, troca 
por salão com casa encima 

R$380.000 REF 20

SOBRADO SÃO JOÃO
2 dorms, sala, coz, wc + 

edícula, garagem p/ 2 carros 
R$280.000 ref 20

SOBRADOS

CASAS

APARTAMENTOS

CASAS P/ RENDA
JD LENIZE

Terreno 482 M² com 4 casas 
de 3 cômodos  e wc, ótima 

localização R$ 320.000 Aceita 
apartamento, REF 02

CASA TERREA MONTE 
CARMELO

8x25, 2 dorms, sala, coz, wc, 
4 vagas garagem, edícula 

R$430.000 aceita apto
 REF 02

CASA NOVA ITANHAÉM
5x25, 2 dorms (1 suite), sala, 

coz, 2 wcs, a. Serviço, 
garagem, quintal R$220.000 

aceita carro, Ref 02

CASA ITANHAÉM
(Vende ou Troca)

10X25, 3 dorms,4 vagas, 
piscina, DOC OK R$250.000 

REF: DANIEL. 

TERRENOS

APARTAMENTOS

CASAS PARA RENDA
07 Casas no Terreno, (10X25) 
RENDA, R$ 5,300 – VALOR 

480,000 REF/DANIEL.

CASA PARA RENDA 
NORMANDIA

Terreno 10x25 com 03 casas 
no quintal tudo separado, 

entrada individual R$250.000 
REF 20     

2 CASAS PIMENTAS
Terreno 10x25, 3 Cômodos e 

6 Cômodos R$ 260.000 
Aceita carro como parte de 

pagamento e imóvel de 
menor valor REF : DANIEL 

CASA CARAGUATATUBA
10x25, 3 dorms, (1 suíte), 

sala, coz, 2 wc, Quintal, 
varanda, garagem, 4 vagas 
prox. da praia,R$280.000 
troca por chácara prox. a 

Guarulhos REF 02

APTO BOM CLIMA
2 dorms, sala, coz, WC + 1 
vaga R$ 185.000 REF 20

APTO MACEDO
Próximo a Av Tiradentes, 2 

dorm sendo 1 suíte, 2 
banheiros R$300.000 ref 03

APTO PROX CENTRO
96 M² 3 dorms, sala, coz, 2 
WCS, a. serviço, garagem 

R$110.000 + parcelas aceita 
kitnet e carro como parte de 

pagamento REF 02

INDUSTRIAIS

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

APTO BOM CLIMA
3 Dorms (Suíte),sala,coz, wc, 

sacada +VAGA R$250.000 
REF:20 

APTO AV GUARULHOS
47 M² 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro e 

lavanderia OBS: cozinha e 
quarto do casal moveis 
planejados R$245.000 

REF 03 

GALPÃO COM RENDA 
4.000 M² terreno, 4.300 M² 

de AC Consulte-nos 
REF: DANIEL

SOBRADO JD ADRIANA
2 dorms, sala, coz, 2 wc ,2 
vaga para carro pequeno + 
sacada, R$1.250,00 ref 20

APTO BOM CLIMA
2 dorms, sala, coz, a. serviço, 

garagem R$950.00 
condomínio incluso Ref 02

SALÃO P/ CABELEREIRO 
BELA VISTA

Rua movimentada ,R$650,00 
REF 20

GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C R$5.000 

REF :DANIEL

GALPÃO PRÓX ÁO 
AEROPORTO

Galpão com elevador de 
carga 1.000 m² consulte-nos 

REF:DANIEL.

GALPÃO 2000 M ² 
Presidente Dutra Galpão 2000 
m², R$ 16.000,00 Ref :Daniel

PRÉDIO COMERCIAL (BOM 
CLIMA)

 3 andares, Ótimo 
acabamento 240M², R$ 

2000,00 REf: 02

SALÃO BELA VISTA
 Salão 200M² na Avenida  R$ 

3500,00, REF: 02

TERRENO BELA VISTA
126,50M² c/escritura R$ 

125,000 REF: Daniel

CHÁCARA  SANTOS 
DUMONT 

3.500 m² casa com , 2 
dorms, piscina, R$150.000 

Ac Auto REF: DANIEL.

CASA NORMANDIA
1 quarto, sala, coz, WC e 

lavanderia R$600,00 Ref 20 

IPANEMA
3 Cômodos + 1 vaga  

R$650.00 REF 20

CASA TERREA COCAIA
3 dorms, sala, coz 2 wcs, a. 
serviço, quintal, garagem 

R$1.600 Ref 02

CASA VILA FLORIDA
3 cômodos + wc ,R$ 750,00 

REF : 20
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Dupla Explosão
de Sabores

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.

por R$104,90

(serve duas pessoas)

+
acompanhado de

tiras de filé mignon
batata rustica

pão ciabatta tostado

Delicioso fondue
de queijos 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

Surpreendente
fondue de chocolate++Delicioso fondueDelicioso fondue
SurpreendenteSurpreendente
fondue de chocolate



ÁRIES: O astro rei tende a diminuir e muito os aspectos 
do seu forte stress, por este motivo será auxiliado. Agir 
com um forte sentido de percepção tende a lhe ajudar.

TOURO: Algumas das tuas ações estarão em desencon-
tro com as suas necessidades. Filtre o máximo possível 
das coisas que pretende falar neste dia.

GÊMEOS: Tende a evidenciar muito mais as contradições 
que vem carregando com você já faz um tempo. Essas 
coisas não serão saudáveis para você neste momento.

CÂNCER: Alguns sentimentos ficarão em uma situação 
bem desfavorável neste momento da sua vida. Você 
necessita atuar como o protagonista da tua vida.

LEÃO: Poderá vir a demonstrar que sua mentalidade tem 
capacidade de evoluir e sair um pouco da caixinha. Sua 
lealdade mostrará os bons efeitos desta atitude.

VIRGEM: Agir de forma mais prática fará com que você 
possa a realizar algumas coisas que pareciam não sair do 
lugar na sua vida.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 56

GECP
MALUMADER

RAROROSE
RDTEATV

OCERNA
LI

CONVIDADOS
HEVROÃ

DISTINTIVO
SO

S
A

LUID
TERCOBRE

FOLEGORC
RIGBRUSH
IIROMEU
CMIAAV

ROLET
ARUSSA

Faz a 
resistên-

cia da
corrente

Tubérculo 
semelhan-

te ao
inhame

Atriz cario-
ca casada
com Tony
Belotto

(?) variado:
cardápio de
refeições
caseiras

Qualidade
do objeto
valioso no

leilão

Chá, em
inglês

Nome
frequente

entre
iranianos

Os partici-
pantes da

festa

Erico Ve-
rissimo,
escritor
gaúcho

Rondônia
(sigla)

(?)
abaixo:
desabar

Prática
alimentar
em spas

Lembrar 
a dívida

"As (?) de
Avalon",
saga dos

anos 1980 

Riqueza
mineral
do Chile

A mulher
da rela-

ção extra-
conjugal

Catedral
da (?),
atração

paulistana

Formato
do sorriso
do Smiley

(web)

Letra-
símbolo

da vitória

Raça zebu

Possibilidade comen-
tada por Maju, no 

"Jornal Nacional" (TV)
Estouro 

Tipo de
vinho

Endereço
(abrev.)

(?)-Codi, centro de
tortura onde morreu
o jornalista Vladimir

Herzog (1975)

Reflexo
acústico
Veteriná- 
ria (abrev.)

Insígnia;
emblema

Possuir

Pedido de
socorro
utilizado
de 1906 
a 1999

Jardim, em inglês

Fato mais importante
de um período

Escova,
em inglês
Amor de
Julieta

Navio de 
cabotagem

(BR)

Deficiên-
cia do

fumante
em

qualquer
esporte

Jogo com
revólver
que pode
ser fatal

Incólumes
(?)

Farrow,
atriz de 

"Simples-
mente
Alice"
(Cin.)

3/tea. 4/cará. 5/brush. 6/garden. 9/malu mader. 15/previsão de chuva.

LIBRA: Sendo uma pessoa diplomata fará com que essa 
constelação evolua de forma subliminar. Sua habilidade 
para reunir pessoas será gratificante neste dia. 

ESCORPIÃO: Você se demostrará como alguém muito 
determinado para pode crescer e fazer tudo o que deseja. 
Plutão tende a lhe gerar muitas oportunidades.

SAGITÁRIO: A sua linha de raciocínio será bem mais 
refinada do que você está acostumada. O componente 
Fogo tende a fortalecer um pouco a sua felicidade.

CAPRICÓRNIO: Algumas modificações estarão bem mais 
condizentes com o que ocorre no campo do romance. 
Marte será aquele que irá transformar a sua vida.

AQUÁRIO: Aja sem muito alarde e demonstrando 
discrição sem balbúrdia neste momento, isso será o 
fundamental com o que você precisa. 

PEIXES: Com muito charme e elegância irá transmitir 
uma energia agradável e atraente para algumas pessoas 
neste momento. 
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HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Após 16 anos, os 
quadrinhos de The Walking 
Dead chegarão ao fim. A 
nova edição da HQ, de Ro-
bert Kirkman, será a última, 
segundo informações de Ble-
eding Cool.

A última publicação, de 
número 193, vai concluir a 
saga dos sobreviventes do 
caos em que mortos-vivos 
perambulam por aí. A Image 
Comics havia anunciado an-
teriormente as edições de nú-
mero 194 e 195, mas recuou. 

“Estou bravo também. 
Vou sentir tanta falta disso 
quanto vocês, se não mais. 
Quebra meu coração que te-
nha de acabar e temos de se-
guir em frente. Mas amo esse 
mundo demais para esticar 
as coisas até que não façam 
jus ao que quero que seja. 
Espero que entendam”, decla-
rou Robert Kirkman.

O lançamento da última 
edição, que tem 71 páginas, 
foi na quarta-feira, 3, nos Es-
tados Unidos. A publicação é 
um dos maiores sucessos da 
editora e serviu como base 
para uma franquia que inclui 
a série de TV e games.

“E aqui está. A edição fi-
nal de The Walking Dead. 
Foi uma viagem e tanto”, diz 

Quadrinhos de ‘The Walking Dead’ 
chegarão ao fim após 16 anos

a legenda da foto de capa do 
HQ, no perfil oficial da Ima-
ge Comics no Twitter.

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a
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SAÚDE

ESOTERISMO

F. 2409-5992 / 9500-5000

*V
er

i�
qu

e 
Co

nd
iç

õe
s Planos a partir de

MEI • EIRELI • LTDA • EPP • ETC

Vitoram Corretora de Seguros

Você tem CNPJ?
Sabia que pode

ter um plano de
saúde com 

melhores condições.
Consulte-nos!86,45

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 

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

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

Oportunidade

Dinheiro

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

IMÓVEIS

Vende-se

Aluga-se

Sítio e Chácaras

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

REPRESA NAZARÉ PTA. 
Terreno de 1.000Mts², entr. 
10. Mil  e 50x R$ 1.200, 
e terreno c casa,preço a 
combinar.F: 2231-0777/ 
99935-6619 Vivo

Relax

Autos

CRÉDITO 3 MIL A 350 MIL 
p/carro,caminhão, Imóveis, 
Libero Fgts. aumento Score 
, baixo restrição 4211-1400

ESTACIONAMENTO 
Guarulhos 4.200Mts.², 
cabeceira do Aeroporto 
Lucro Liq. R$ 20 Mil , pço. 
R$ 450 Mil a/c auto e 
imóvel ate R$ 150Mil Fs.: 
94028-2717 zap c/ Silvio

UNO ATRACCTIVE 
2015/2016 
Flex, completo, trava, vidro, 
direção, 2 dono, semi-
novo, cinza metálico. R$ 
28.500,00. Tel: 97274-4927.

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

AMA GUARULHOS 
ADMITE 
Sócia Associada p/
gerência Comercial. Fem/ 
p/ Guarulhos /2ºGrau c/ 
Veículo,Prolabore Médio 
Mensal  R$ 2.400,00  enviar 
C.V. p/   paraisorestaura@
ig.com.br
CENTRO AUTOMOTIVO 
Admite Vendedor e Aux. de 
vendas F.: 95327-9713
AUX. ESCRITÓRIO 
C/exp. área adm, 
saber informática, ser 
comunicativo, possuir boa 
caligrafia e boa dicção 
p/ atend. ao cliente.(Não 
fumante).A empresa of. VR 
e VT Residir reg. Guarulhos 
Interessados enviar CV 
c/ foto p/ express.sp@
expresssp.com.br

EMPREGO

Contrata-se

APTO. PRÓX. DO MC 
DONALD´S 
Campos de Gopouva - 2 
dorm. , sl c/ 2 amb. ,  coz., 
WC ,  area de serviço, 
1 vaga, area de lazer : 
quadra, portaria 24 hr - Ac. 
financ./ FGTS Valor  210Mil  
- Ref 03 Whats 98121-5581
MOLEZA DA SEMANA !!! 
Apto (Novo)  Av. Martins 
Jrº  2 Dorms. + deps, 
aquecedor, wc, sac, elevs. 
lazer completo, 190 Mil  
Doc. Ok  F.: 2382-8300
APTO. PARK SAN DIEGO 
Próx. da Av. Guarulhos 
- Ponte grande . 2 dorm. 
,  sl , coz ,  WC, 1 vg., a. 
de lazer. slão  festa , pisc., 
churrasq. , port. 24 hr, 
playground . Ac. financ./ 
FGTS - Valor 180Mil - Ref 
04 Whats 98121-5581
CASAS P/ RENDA 
B. Vista , 2 dorms.+ deps, 
2 vgs.+ edicula  R$ 198 
Mil. Est. Prop. Ótimo local. 
F.2382-8300
BOSQUE MAIA 10 X 25 
Oportunidade !!! Troco por 
Imóvel de (-) ou Igual valor 
Doc ok. F.2382-8300
ÁREA 2.200M² R$ 500 MIL 
p/ galpão,  Próx 
Bonsucesso. Ac. permuta. 
F.:   99621-0426

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.
ARUMY NISSEI 20A. 
Linda e estilo colegial. F.: 
99025-7977/96613-0558 
foto no Whats
ALICE 
Acompanhante e 
Massagista. F.: (11)99375-
6581
BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
KAKAU  MASSAGEM 
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)

PAI LAÉRCIO

F.: (11) 95929-5981
CANAL NO YOUTUBE CENTRO SAGRADO 

RUA MARANHÃO 371 HIGIENÓPOLIS SÃO PAULO

CONSULTA DE CARTAS E JOGO 

BÚZIOS. AMARRAÇÃO AMOROSA 

AFRICANA DEFINITIVA, TRABALHOS 

PARA TODAS FINALIDADES.

CLASSIFICADOS

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

97380-7685

PICASSO C3 GLX 1.6 
2011/2012 
Automático, dir. elétr., bco 
couro, bcos e volante c/ 
regulagem,rádio orig. c/ 
CD player, travas, vidros 
e retrovisores elétricos, 
alarme, airbag, ar quente/
frio, desemb. e limp.
traseiro. 4 pneus trocados 
recentemente, doc. ok,  
conservado, 2° dono. 
Bx.tabela Fipe 97090-9493

VENDEDOR PARA 
TELEMARKETING

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

ou Marcio

MANOEL ARRUDA 
Vende casas  150.Mil  
Pimentas e região etc.  F.:  
964591316  943727872
TERRENO INDUSTRIAL 
Com 925Mts² R$ 300Mil 
, aceita auto e parcela F.: 
(11)  99790-5767
APTO. 
2 dormS., Sla., coz., wc 
e varanda RS 70.Mil. F.: 
94191-6616
APTO. PROX. 
CARREFOUR 
R$ 165.000 (vago)   2 
dorms, sala, coz, 1 vg, 
elev., port. 24hrs.Ac.finan/ 
FGTS   94766-8524
APTO ATRÁS DO 
CARREFOUR CENTRO  
 - V.Camargo  - 1 dorm. 
,  sla, coz., wc., quintal ao 
redor, 1 vga, a. lazer, salão 
festa, salão jogos , port.   
Ac. Financ. / FGTS-Valor 
230Mil - Ref 01  Whats 
98121-5581
APTO. COND. MORADAS 
DA CALIFORNIA   
Atrás do Carrefour Centro 
- Macedo, 3 dorm. , 1 suite 
, sl c/ 2 ambt.,  coz.,  WC, 
lavand.  Area 75m².  1 vg. 
a. lazer. acad., brinqu., 
playground. Ac. Financ. e 
permuta c/imóvel (-) valor. 
Ac. FGTS -  Valor 320 Mil - 
Ref 02  Whats 98121-5581

VILA SÃO  JORGE 
Salão Comercial 125 m² c/ 
mezanino. SALÃO NOVO ! 
F.: 97959-4649
CASA VILA SÃO JOÃO 
90Mts² c/ 2 doms., 1 suite 
,  sl. ampla , coz., wcs.,  c/ 
vaga. Impecavel. F.: 99192-
2209  c/ proprietário
FIADOR E LOCATÁRIO 
residencial e comercial 
aluga e financia imóveis. 
Cadastre seu nome 4211-
1400.

CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

Contran aperfeiçoa normas para reduzir custo do emplacamento veicular
FOTO: DIVULGAÇÃO/MERCOSUL

DA REDAÇÃO - O Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran) 
editou nova resolução, núme-
ro 780, de 26 de junho des-
te ano, publicada no Diário 
Oficial da União do último 
dia 28, que barateia os custos 
com emplacamento dos veí-
culos e aumenta a segurança 
das placas, dificultando a clo-
nagem e falsificação.

De acordo o documento, 
o novo modelo de Placas de 
Identificação Veicular (PIV) 
é exigido para veículos novos 
ou, no caso dos veículos em 
circulação, quando houver 
mudança de município, ou 
ainda se a placa for furtada 
ou danificada.

Na última quarta-feira (26), 
o Contran revogou a resolução, 
a 729/2018, que havia estabele-
cida a implantação de placas 
no padrão Mercosul em todo o 

território nacional até o dia 30 
deste mês.

“Nenhum cidadão que tem 
um veículo com a placa cin-
za terá a obrigação de trocar 
para a nova placa. Isso trará 
menos transtornos para a so-
ciedade, que não vai precisar 
arcar com novas despesas, a 
não ser em casos específicos, 
conforme decidido pelo Con-
tran”, disse o ministro substi-
tuto da Infraestrutura, Mar-
celo Sampaio, que presidiu a 
reunião do conselho.

Pela resolução publicada 
hoje, a produção da nova pla-
ca passa a ser controlada por 
um sistema informatizado 
nacional, criado pelo Depar-
tamento Nacional de Trân-
sito (Denatran), em parceria 
com o Serpro, e terá um QR 
Code, que possibilitará a sua 
rastreabilidade. “

“É uma placa inteligente, 
que permite que os agentes de 
trânsito, por meio de aplicativo 
de fiscalização do Denatran, 
verifiquem a regularidade da 
placa e identifiquem outras 
importantes informações do 
veículo”, informou Sampaio. 
Segundo ele, o QR Code vai, 
inclusive, dificultar a clona-
gem e falsificação das placas.

O diretor do Departamen-
to Nacional de Trânsito, Jerry 
Dias, explicou que a retirada 
da exigência de implantação 
da nova placa implica em 
economia para quem já utili-
za a placa atual. “Hoje, são re-
alizadas cerca de 17 milhões 
de transferências de proprie-
dade por ano sem mudança 
de município, que a regra 
anterior exigia que o cidadão 
obrigatoriamente substitu-
ísse as placas. Com a altera-

ção aprovada pelo Contran, 
estima-se uma economia de 
aproximadamente R$ 3,4 bi-
lhões ao consumidor final”.

De acordo Dias, o novo 
modelo da placa resolve, 
gradualmente, o problema 
da falta de combinação de 
caracteres para as placas do 
país, que está no seu limite. 
Ele permitirá mais de 450 
milhões de combinações.

Segundo o ministério, 
hoje, a nova placa está pre-

sente em sete estados bra-
sileiros: Amazonas, Bahia, 
Espírito Santo, Paraná, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do 
Norte e Rio Grande do Sul. 
São mais de 2 milhões de ve-
ículos circulando com o novo 
modelo das placas veiculares.

Os demais estados estavam 
aguardando as definições do 
Contran para iniciar a implan-
tação. Agora, eles terão até o 
dia 31 de janeiro de 2020 para 
se adaptarem ao novo padrão.
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