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O munícipe não precisará ir à unidade de saúde. 
Por meio do celular ele marcará sua consulta de 
maneira simples”, Guti, prefeito de GuarulhosBovespa

Cidade Pág. 9

Consultas em UBSs poderão ser 
marcadas com aplicativo de celular
População não precisará se deslocar mais às unidades de saúde agilizando o processo de marcação de consultas; anúncio 
foi feito ontem pelo prefeito Guti durante a inauguração do programa Academia na Praça 60+ no Cabuçu Pág. 5

Dólar
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+1,60%
R$ 4,06

Canil da GCM recebe 
filhote de pastor belga 

para treinamento
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Sesc Guarulhos 
oferece programação 
cultural diversificada
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Variedades Pág. 10

-0,34%
99.468

+1,66%
R$ 4,51

Cai o número de ciclistas mortos em 
acidentes de trânsito no município

Cerca de 250 moradores de rua são 
beneficiados com ação social

Pág. 4 Pág. 9

Blitz da Lei Seca na cidade fiscaliza 
789 motoristas no fim de semana
Pág. 4

Guarulhenses enfrentam longa viagem 
até a capital devido às obras 
inacabadas do Governo do Estado

Pág. 6-7

ATRASO - Sem uma integração efetiva com o metrô e o trem, o corredor metropolitano da EMTU incompleto 
e o trecho Norte do Rodoanel sem prazo de conclusão, cidadãos gastam horas para chegar à capital
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TEMPO - O dia de ontem virou ‘noite’ em SP com frente fria e fumaça vinda de queimadas na região da Amazônia
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Alta indagação
Uma pergunta! Caso nenhum desses qua-

tro seja escolhido para ter a legenda e concor-
rer à prefeitura, Wilson Paiva, Dario Arantes e 
Mauricio Colin, eles seriam candidatos a vere-
ador? Jorginho Mota já teve o nome cogita-
do pelo próprio prefeito para ser vice em sua 
chapa. Wilson Paiva afirma que se o partido 
precisar, seria candidato a vereador.

Novo em folha
Quem anda animado para entrar na dispu-

ta por uma cadeira de vereador é o empresá-
rio Valdir Pinto. Empresário, rotariano e filia-
do ao NOVO, ele tem recebido apoio de seus 
clientes do Roda Center, de amigos e até da 
família, o que é fundamental.

Projeto Nelson Rubens
A vida não está fácil pra ninguém. Não só 

a vida dos pré-candidatos está sendo inves-
tigada para elaboração dos famosos dossiês. 
Agora até apoiadores estão vendo seu passa-
do vir à tona. Como neste mundo ninguém é 
totalmente santo, muita coisa pode aparecer.

Francamente
Pense comigo! O vereador Lauri Rocha 

é legalmente presidente do PSDB local. O 
governador quer a megaempresária Fran 
Corrêa como candidata tucana a prefeita de 
Guarulhos. Mas a coisa nem ata, nem desata. 
Convenhamos, ela tem razão: alguém em sã 
consciência injetaria muito dinheiro em uma 
campanha se não tiver o controle do partido 
nas mãos?  Uma intervenção ficaria bem aos 
tucanos? Os vereadores permaneceriam cala-
dos ou judiciariam a questão? E os vereadores 
do DEM, como ficam nesta história? E se de-
pois de tudo isso Fran Correa não vier candi-
data a prefeita, como ficam os candidatos a 
vereador do PSDB?

Na moita
Enquanto pelo menos três grupos lu-

tam pelo comando do PSL de Guarulhos, 
os vereadores Serjão Inovação e Sandra 
Gileno estão bem quietinhos. Eles dizem 
que não pretendem deixar a legenda pois 
a amam de paixão.

Impedidos
Na última semana estava tudo certo 

para a nova executiva do PSL participar 
do programa Tribuna Livre pelo canal 58.1 
sinal digital, mas eles ficaram presos na 
marginal. Tinha muita gente poderosa, co-
nhecida, rica e bem articulada querendo 
assistir esse programa. Será que aceita-
riam outro convite?

Ordinário, marche!
Nestes tempos em que patente fala mais 

alto, vale lembrar que o sobrenome da ve-
readora Sandra é Major, bem a nova cara do 
PSL. Vai que o comando gosta da ideia. En-
tão a Sandra seria a comandante da tropa?

Os 4 cavaleiros
O partido NOVO já ostenta 4 pretenden-

tes para disputar a cadeira de prefeito: Jor-
ginho Mota, Dario Arantes, Maurício Colin e 
Wilson Paiva, todos empresários. Paiva anda 
mais cuidadoso. Ele recusou participar de 
um programa para debater os problemas da 
cidade com parceiros de legenda que tam-
bém desejam a cadeira do Bom Clima.

DIRETO
E RETO

ROBERTO SAMUEL 
tblcomunicacao@gmail.com
www.facebook.com/
tribuna.robertosamuel

Houve época em que 
Guarulhos era dividida em 
pequenas cidades. Não tão 
pequenas assim, mas eram 
núcleos urbanos parecidos 
com cidades do interior, 
com vida própria.

Assim é que, Vila Galvão, 
apesar do nome de “vila”, era 
tida por seus moradores como 
um núcleo apartado do cen-
tro, rua D. Pedro II e adjacên-
cias. Tanto que, no cabeçalho 
das cartas, escrevia-se junto 
com a data, “Vila Galvão” e 
não o nome do município do 
remetente, no caso, “Guaru-
lhos”. Naquele tempo a gente 
ainda escrevia cartas.

Quando alguém falava em 
ir para a região da D. Pedro, di-
zia simplesmente que ia para 
“Guarulhos”, como se fosse 
outra cidade. As placas indi-
cativas dos ônibus urbanos 
colaboravam também para 
fortalecer essa cultura.

Saindo de Vila Galvão 
para o centro da cidade, os 
coletivos traziam a palavra 
“Guarulhos”.

O costume ainda resiste, 
mas, creio, já não tão acentua-
do como nos tempos do trem 
da Sorocabana que passava 
por aqui, o Ramal da Canta-
reira, com suas seis estações, 
que cortava o município.

 
Tereza do Correio
Gopoúva não fugia à regra. 

Assim como Vila Augusta, Jar-
dim Presidente Dutra (então 
um amontoado de chácaras), 
Cumbica, Bonsucesso...

No centro de Gopoúva 
imperava o Instituto Padre 

Bento, com cinema, teatro, 
campo de futebol e o hospi-
tal destinado ao tratamento 
de doenças intercorrentes de 
hansenianos. Muitos vieram 
morar nas imediações e se 
integraram à vizinhança, épo-
ca que o preconceito sofrido 
pelos portadores da doença já 
tinha sido superado.

Falo de Gopoúva, que hoje 
se confunde com o bairro da 
Tranquilidade, porque lá exis-
tia uma agência do correio, 
bem na avenida Emilio Ribas, 
que aprofundava o chamado 
espírito de comunidade que 
identificava a região. Não era 
simplesmente um bairro de 
Guarulhos. Era Gopoúva

A agente do correio era a 
Dona Tereza. Tereza Peleias, a 
Tereza do Correio.

Eu a conheci jovem, com a 
filha única, Fátima, ainda en-
gatinhando. O casal, Tereza e 
José Peleias, morava ali mes-
mo nos fundos da agência. 
Nada diferente do que acon-
tecia no interior deste país.

Tereza exercia atividade 
intensa na comunidade. José, 
foi vereador em Guarulhos, 
ligado ao prefeito Valdomiro 
Pompêo, o grande líder políti-
co da época eleito duas vezes 
para o cargo. Muitos dos votos 
de José, o vereador, arrisco 
dizer, vinham em função do 
trabalho de Tereza.   

Minha amiga se despediu 
da gente na semana passada. 
Vai ser lembrada sempre.

Gopoúva rezou missa 
pela alma de Tereza do Cor-
reio no último sábado. Um 
beijo, Tereza. 
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BALCÃO BAR R$ 30,00

MESA R$ 50,00

MESA * HAMBÚRGUER

* BATATA FRITA R$ 70,00
(POR PESSOA)

21 DE AGOSTO
19:30H

STEAK & BURGER
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HAMBURGADA COM O
SÉRGIO MALLANDRO

2447-1582

O ERRADO QUE DEU CERTO!

RESERVAS PELO TELEFONE:

RUA: TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS

HAMBURGADA COM OHAMBURGADA COM O
SÉRGIO MALLANDROSÉRGIO MALLANDRO

HAMBURGADA COM OHAMBURGADA COM O
SÉRGIO MALLANDROSÉRGIO MALLANDRO
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Número de ciclistas mortos na cidade 
apresenta queda em relação a 2018
MAYARA NASCIMENTO - Ontem 
foi comemorado o Dia do Ci-
clista, e neste ano a cidade re-
gistrou a morte de três pessoas 
envolvendo bicicletas. Os nú-
meros caíram em relação ao 
ano passado, já que na mesma 
época foram contabilizadas cin-
co mortes, totalizando 13 atro-
pelamentos até o final de 2018.

Todas as vítimas deste ano 
eram homens, foram socorri-
das e morreram no hospital. 
Os acidentes aconteceram em 
maio e junho, e o último foi 
registrado no mês passado na 
rodovia Presidente Dutra.

Nos últimos cinco anos, 
acidentes envolvendo ciclistas 
levaram 30 pessoas ao óbito. 
Deste total, 12 se deram pela 
colisão, em sua maioria, com 
ônibus e automóveis. Os dados 
são do relatório mensal realiza-
do pelo Infosiga.

Segundo o relatório divul-
gado ontem, em julho Guaru-
lhos registrou seis mortes no 
total envolvendo todos os tipos 
de automóveis e pedestres, acu-
mulando 61 desde o começo do 
ano. O número também é me-
nor do que o mês passado, que 
finalizou com 15 mortes causa-
das por acidentes de trânsito.

DA REDAÇÃO - A 12ª Blitz Inte-
grada da Lei Seca “Tolerância 
Zero”, que aconteceu na noite 
de sexta-feira (16) e se esten-
deu pela madrugada de sába-
do (17), parou motoristas em 
quatro locais simultâneos de 
Guarulhos: nas rodovias Pre-
sidente Dutra, Fernão Dias e 
Ayrton Senna, além da aveni-
da Paulo Faccini, realizando 
um total de 789 verificações.

Houve três autuações 
por crime de alcoolemia e 
26 por recusa de verificação 
de sobriedade, além de 42 
por motivos diversos e 200 
kits de orientação distribuí-

Blitz da Lei Seca fiscaliza 789 motoristas 
em Guarulhos no fim de semana

Linha Jade recebeu 1.590 bicicletas neste ano

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

dos. A operação contou com 
um efetivo de mais de 50 
profissionais, entre agentes 
de trânsito da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Ur-
bana (STMU), guardas civis 
municipais e as polícias Ro-
doviária Federal, Civil, Mili-
tar e Rodoviária Estadual.

A atuação dos agentes 
visa a propiciar mais segu-
rança no trânsito, por isso 
o grupo tem intensificado 
não só ações de fiscalização, 
como também os atos de edu-
cação junto aos motoristas 
sobre o perigo de se misturar 
álcool com direção.

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148 - Guarulhos SP

F.: 2497.1822    2451.0937

Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009

Toxina Botulínica e 
Preenchedores

Está selecionando pacientes para
Harmonização Facial

94006-4468

DA REDAÇÃO - No Dia Nacional 
do Ciclista, celebrado ontem, a 
CPTM comemora o aumento 
das bicicletas transportadas no 
sistema na última década. De 
janeiro a julho de 2009, foram 
13.198 embarques de magrelas 
nos trens. Já no primeiro se-
mestre deste ano, 57.083 ciclis-

Ciclovias
Atualmente Guarulhos conta com três ciclofaixas 

sendo uma no Parque Cecap, na avenida Ministro 
Evandro Lins e Silva, com 1,5 quilômetro de exten-
são e um retorno; outra na Vila Galvão, que vai da 
avenida Francisco Conde (Lago dos Patos) até as pro-
ximidades da rua São Miguel do Araguaia, tendo 1,35 
quilômetro de extensão; e a da avenida Paulo Faccini, 
com um pouco mais de dois quilômetros disponíveis.

Um estudo de mobilidade urbana prevê a imple-
mentação de cinco ciclovias na cidade. Outro projeto 
que consta no Plano Estratégico Intersecretarial da 
prefeitura, estuda a inserção de suportes para as bici-
cletas nos ônibus, de forma a integrar os transportes 
e facilitar a mobilidade.

tas embarcaram nas sete linhas 
da CPTM. Deste total 1.590 fo-
ram transportadas na Linha 
13-Jade.

Além da popularização do 
uso das bikes como meio de 
transporte, outro motivo para 
atrair os ciclistas para o sistema 
foi a liberação das magrelas nos 

trens durante a semana após as 
20h30. A medida é válida aos 
finais de semana, a partir das 
14h de sábado até o encerra-
mento da operação no domin-
go, e aos feriados durante todo 
o dia. A CPTM permite 4 bici-
cletas por viagem, embarcadas 
no último carro de cada trem.

Casamento Comunitário emociona público de 600 pessoas
DA REDAÇÃO - Alegria e lágrimas contagiaram um público de 600 pessoas que prestigiou e se emocio-
nou na 9ª edição do Casamento Comunitário de Guarulhos neste domingo (18) no Nosso Clube Vila 
Galvão. A cerimônia ecumênica reuniu 46 casais e contou com a participação do prefeito Guti e da 
presidente do Fundo Social de Solidariedade, Elen Farias, como padrinhos do casal-símbolo Suelen 
de Andrade Benedito (25 anos) e Emerson Ramos (35), escolhidos pela organização.

“Cada um aqui tem uma história, uma mais bonita que a outra e só vocês sabem as dificuldades, 
obstáculos e percalços que viveram para chegar a esse momento lindo. Hoje é um momento único 
e que a melhor parte da vida de vocês comece agora. Não tenho dúvida de que essas uniões serão 
iluminadas e abençoadas”, afirmou o prefeito Guti.
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Prefeitura lançará aplicativo para 
marcações de consultas em UBS

DA REDAÇÃO - A prefeitura 
lançará no mês que vem um 
aplicativo no celular para 
agendar consultas médicas 
nas Unidades Básicas de Saú-
de (UBSs). A informação foi 
divulgada ontem pelo prefei-
to Guti durante a inaugura-
ção do programa Academia 

na Praça 60+ na praça Rober-
to da Silva, mais conhecida 
por Maria Helena, no Cabu-
çu. “O munícipe não precisa-
rá ir à unidade de saúde. Por 
meio do celular ele marcará 
sua consulta de maneira sim-
ples”, enfatizou Guti.

Durante o evento, ele re-

FOTO: MÁRCIO LINO

latou as principais ações do 
governo, como a diminuição 
substancial da dívida do mu-
nicípio, o fim do rodízio de 
água, investimentos em ilu-
minação pública e na saúde, 
bem como destacou a impor-
tância da Academia na Praça 
para melhorar a qualidade de 
vida da população. “O proje-
to acontece simultaneamente 
em dez praças e deverá che-
gar a mais dois novos locais. 
Vamos avançar muito mais 
para levar qualidade de vida 
para diversos bairros”, disse.

Em relação à prestação de 
contas, o prefeito informou 
que a cidade tinha R$ 7,4 bi-
lhões em dívidas e já conse-
guiu resolver R$ 4,5 bilhões. 
Além disso, afirmou que até 
o final deste ano não have-
rá mais rodízio de água em 
Guarulhos.

DA REDAÇÃO - O Adamastor 
Centro recebe nesta sexta-
-feira (23) o III Congresso 
da Advocacia de Guaru-
lhos. Com o tema “Demo-
cracia, Gestão e Inovação 
– o Futuro da Advocacia”, 
o evento é realizado pela 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) – subseção 
Guarulhos, das 8h às 17h, 
e contará com 11 impor-
tantes nomes do para dis-
cutir os assuntos.

A abertura oficial será 
feita pelo presidente da 
OAB/SP, Caio Augusto Sil-
va dos Santos, e as consi-
derações iniciais a cargo 
de Luís Ricardo Vasques 
Davanzo. Na relação dos 
palestrantes estão ainda 
Flavia Rahal (Democracia 
e os desafios da Advoca-
cia Criminal); Fábio Tofic 
(Fake News como forma 

Adamastor recebe ‘III Congresso da 
Advocacia de Guarulhos’ nesta sexta

de ataque à democracia); 
Daniel Marques (Os im-
pactos das inovações tec-
nológicas na advocacia); 
Rodrigo Prates e Álan M. 
Pinheiro (Modelo 4.0 de 
gestão para pequeno es-
critório de advocacia); Re-
gina Marinho (Marketing 
jurídico, construindo uma 
imagem forte); Rubia Fer-
rão (Direito Digital: um 
novo mercado jurídico); 
João Kepler (Empreende-
dorismo startup e inova-
ção) e Eugênio Malavasi 
(O papel do advogado no 
exercício da democracia). 
O encerramento contará 
com show de rock com 
Hardidos (banda formada 
por advogados).

O Adamastor Centro 
está localizado na aveni-
da Monteiro Lobato, 734 
– Macedo.
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População enfrenta longa viagem entre 
Guarulhos e São Paulo devido às obras 
incompletas do Governo do Estado

LUCY TAMBORINO - Diariamente 
diversos guarulhenses saem de 
suas casas com destino à capital. 
Mesmo sendo cidades vizinhas, 
a distância devido à falta de con-
clusão das obras de mobilidade 

Falta de investimentos atinge expansão do trem e implantação do metrô

FOTOS: LUCY TAMBORINO

REPORTAGEM
ESPECIAL

urbana por parte do governo es-
tadual, torna o percurso em uma 
grande viagem. A Folha Metro-
politana relacionou as principais 
intervenções que já deveriam ter 
saído do papel, mas que, até o 

momento não foram concluídas.
Para se ter uma ideia, o maior 

deslocamento urbano do país 
fica entre Guarulhos e São Pau-
lo, de acordo com estudo divul-
gado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) em 
2015 que apontou mais de 146,3 
mil pessoas que diariamente se 
deslocaram entre os municípios 
para trabalhar, por exemplo. 

É o caso do analista Gabriel 
do Carmo Rodrigues, 29, que 
para sair da região do Bonsuces-
so e ir até Campos Elíseos, bairro 
da região central da capital, já 
chegou a gastar mais de quatro 
horas.  Acordar às 4h para che-
gar às 7h ainda não era suficien-
te frente aos horários dos ônibus 
da Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São Pau-

lo (EMTU). “Pela comodidade e 
rapidez eu prefiro tirar do meu 
bolso e ir de carro. Sempre que 
precisava ir para a empresa esta-
va chegando atrasado. Cheguei 
duas vezes às 9h”, afirmou.

Laura Carolina Inhudes de 
Souza, 18, aprendiz na área de 
Recursos Humanos, encontra 
situação parecida mesmo mo-
rando em outro extremo: no 
Cocaia. Sua rotina todo dia está 
em pegar um ônibus na avenida 
Brigadeiro Faria Lima, por volta 
das 6h, descer no Metrô Tietê, 
lá seguir para estação Luz e ain-
da pegar um fretado. Tudo isso 
para chegar por volta das 8h no 
Campo Elísios. “Já cheguei a ficar 
3h30 no trânsito. Já fiquei tam-
bém mais de 2h parada em um 
ponto”, conta.

Especialista aponta 
investimento 
metroferroviário 
como solução

De acordo com Luiz Vi-
cente, especialista em trân-
sito e tráfego da Universida-
de Presbiteriana Mackenzie 
de Campinas, o problema 
está em uma decisão to-
mada há 100 anos, quando 
as cidades começaram a 
ser pensadas para os auto-
móveis e ônibus coletivos, 
extinguindo os populares 
bondes. “Em função disso 
deveria ter sido feito um in-
vestimento na malha ferro-
viária, como no metrô e no 
trem. Esses modais entre o 
próprio centro da cidade de 
Guarulhos e São Paulo não 
têm ligação”, criticou. 

Para ele, ainda serão 
necessárias décadas para 
mudar essa realidade, já 
que investimentos não fo-
ram feitos lá atrás e nem 
acompanharam o cresci-
mento populacional. “A 
pressão da população de 
forma eficiente é a melhor 
maneira de se cobrar do 
poder público. Mas isso 
não acontece, porque as 
pessoas procuram sair des-
ta rotina buscando ter um 
carro próprio. O ideal era 
que o veículo fosse usado 
para outras coisas e não na 
maneira que é utilizado”, 
argumentou. Atualmente 
a cada cinco veículos, só o 
quinto vai ter alguém além 
do motorista. Os dados são 
da Região Metropolitana 
de São Paulo, o que inclui 
Guarulhos.

Uma opção para ir a São 
Paulo é utilizar a Linha 13-Jade 
da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM). O pro-
blema é que a linha conta com 
apenas três estações: Engenhei-
ro Goulart, Cecap e Aeroporto-
-Guarulhos e, assim, não cobre 
toda extensão do munícipio, não 
beneficiando toda a população.

A CPTM concluiu o estudo 
funcional sobre a extensão até o 
bairro de Bonsucesso. O próximo 
passo será, de acordo com a via-
bilidade orçamentária, iniciar o 
processo de contratação dos pro-
jetos básico e executivo. Somente 
após a conclusão desses estudos, 
serão definidos os valores e cro-
nogramas de obra. O quando isso 
de fato deve acontecer também 
permanece sem qualquer data. 

Já o Metrô poderia chegar a 
Guarulhos por meio de duas li-
nhas: 2-Verde e 19-Celeste. Quan-
to à linha Celeste, uma licitação 
de estudos foi aberta ainda este 
mês. Desta vez, a concorrência é 
para investigações geotécnicas. 
Esta medida antecede a elabora-
ção de projetos básico e executi-

vo, que possibilitam o início das 
obras. A linha 19 deve ter 17,6 
km de extensão com 15 estações, 
sendo em Guarulhos as paradas 
Itapegica, Dutra, Vila Augusta, 
Guarulhos, Bosque Maia. 

Já a linha 2 tem um impasse. 
Parte da obra foi anunciada para 
iniciar em 2020, o trecho, po-
rém, não inclui as estações Ponte 
Grande e Dutra. Segundso o se-
cretário de Transportes Metropo-
litanos, Alexandre Baldy, a esco-
lha da expansão inicial do ramal 
entre a Vila Prudente e a Penha 
se deve às desapropriações já 
realizadas, o que possibilita o 

andamento do projeto executivo. 
Baldy à época ressaltou que se as 
desapropriações em Guarulhos 

Prometido para 2016, o trecho Norte do Rodoanel permanece ainda sem prazo de entrega. O primeiro edital, da obra foi lançado em 
janeiro de 1998, pelo então governador de São Paulo, Mário Covas (PSDB), a previsão era entregar todo o anel viário metropolitano em oito 
anos. Vinte e um ano depois, o trecho Norte, que inclui três lotes em Guarulhos, está em construção desde 2013 e atualmente ainda passa por 
uma reavaliação. Todo ele tem 44 km de extensão e ainda conta com uma ligação de 3,6 km com o GRU Airport – Aeroporto Internacional 
de São Paulo, em Cumbica. Um relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), divulgado este mês, aponta ainda cinco 
obras de responsabilidade do Governo do Estado em Guarulhos paralisadas ou atrasadas. A mais emblemática é justamente o trecho Norte 
do Rodoanel. Três anos depois do prazo que deveria ter sido finalizado a intervenção que, além de Guarulhos, passará pela capital e Arujá, 
já está com o custo 50% maior do que o previsto inicial que era de R$ 4,3 bilhões e agora chega a R$ 6,3 bilhões e sem previsão de conclusão.

A Secretaria de Logística e Transportes (SLT) afirmou que assinou contrato com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para um es-
tudo sobre as obras a executar, bem como verificar a atual situação dos trechos. A decisão, de acordo com a pasta, foi tomada para assegurar 
o bom uso dos recursos públicos. E pretende garantir a entrega o “quanto antes à população”.

estivessem avançadas certamen-
te as obras já seriam realizadas 
até o município.

Com três anos de atraso, trecho Norte do Rodoanel segue sem previsão de entrega 
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EMTU não tem prazo para 
conclusão de Corredor 
Metropolitano Guarulhos-SP

Uma intervenção que ame-
nizaria esta realidade é o Corre-
dor Metropolitano Guarulhos-
-São Paulo. A obra previa a 
integração da região do Taboão 
(passando pelo Cecap, Centro e 

FOTO: LUCY TAMBORINO

Vila Galvão) ao Metrô Tucuru-
vi, com uma ligação para o bair-
ro da Penha, na zona leste da 
capital, em um total de 20 km 
de extensão. No entanto, ape-
nas 12,3km foram entregues e 

o restante sequer saiu do papel.
No total, 100 mil pessoas 

seriam beneficiadas diaria-
mente. Hoje ele alcança 63 
mil passageiros. Segundo a 
Empresa Metropolitana de 

REPORTAGEM
ESPECIAL

Transportes Urbanos de São 
Paulo (EMTU), responsável 
pelo empreendimento, o tre-
cho que está entre as paradas 
IV Centenário e Vila Endres 
aguarda disponibilização de 
recurso financeiro para a con-
tratação das obras. Em 2013, 
em junho, foi publicada a rela-
ção das empresas e consórcios 
classificados na concorrência 
de pré-qualificação para par-
ticipar da licitação de execu-
ção das obras deste trecho. 
As intervenções deveriam ter 
começado em 2014, conforme 

o cronograma, e entregues em 
2015.Já o trecho Vila Galvão e 
Estação Tucuruvi ainda está 
em fase de projeto. 

Além das obras incomple-
tas, a população ainda convive 
com os atrasos dos coletivos. 
Segundo a EMTU, a frota da 
região de Guarulhos (que tam-
bém abrange os municípios 
de Arujá, Mairiporã e Santa 
Isabel) é de 950 veículos. No 
primeiro semestre deste ano 
foram 86 multas, contra 67 
aplicadas em igual período de 
2018.

FOTO: REPRODUÇÃO/EMTU
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       Com o tema As Novas Tecnologias na 
Construção das Relações Humanas e Influências 
no Direito, a FIG-Unimesp promoverá até o 
dia 29 deste mês o IX Circuito Jurídico de 
Guarulhos. As ações acontecem em diferentes 
dias, horários e locais e a Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Justiça, é uma das parceiras do 
circuito. No dia 26, das 9h às 11h, no auditório 
da Secretaria de Justiça (avenida Salgado Filho, 
494, Centro), haverá uma homenagem ao atual 
secretário, Airton Trevisan, e uma palestra sobre 
a Uber e o sistema de cobrança tributário dessa 
nova tecnologia com o procurador municipal 
João Ricardo da Mata. A atividade será presidida 
pelo também procurador do município Rafael 
Prandini Rodrigues. O circuito teve início em 9 
de agosto, na Câmara Municipal, com o tema As 
Novas Tecnologias e o Humanismo. 

       Dando continuidade à programação, no dia 
20, na Delegacia Seccional, serão abordadas 
As Novas Tecnologias na Investigação; no 
dia 21, na sede da Justiça Federal, haverá a 
palestra Linchamentos Virtuais: O “Tribunal” da 
Internet; dia 28, a Penitenciária Adriano Marrey 
receberá a apresentação teatral O Alquimista; 
e para finalizar o IX Circuito Jurídico, no dia 29, 
na FIG-Unimesp, Fernando Capez, procurador 
da Justiça e diretor executivo da Fundação 
Procon-SP, falará sobre As Novas Tecnologias e 
as Relações de Consumo. Em comemoração ao 
Dia do Orgulho Lésbico (19) e ao Dia Nacional da 
Visibilidade Lésbica (29), a prefeitura promove 
no dia 22 de agosto o Chá Colorido, que 
será realizado às 14h na sede da Associação 
Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da 
Juventude (Asbrad), no Jardim Santa Mena.

ANOTE

A realidade é que, quando se trata de 
dinheiro não existe mágica, é uma 
questão de posicionamento mental

Entre bate-papos com amigos e 
familiares, vejo que algumas pessoas 
não conseguem ter uma vida finan-
ceira estável. Passei por essa fase e 
acredito que por um tempo muito 
longo não conseguia sair do verme-
lho. Isso não tinha a ver com o quan-
to eu ganhava. Pois se eu ganhava R$ 
2 mil estava enrolado, se ganhava R$ 
5 mil continuava enrolado e sempre 
nessa situação.

Não é quanto você ganha e sim 
como você lida com o dinheiro. Pri-

meiro temos que tirar o paradigma 
que dinheiro é ruim, que ele traz 
problemas, que é mal e etc. Na ver-
dade, é você que trata o dinheiro 
muito mal. Tudo é uma questão de 
ação e reação. E tem pessoas que são 
muito desorganizadas, quando o as-
sunto é dinheiro.

Então como arrumar a casa?
Primeiro, identifique quanto de 

verdade sua família tem de renda. 
Depois corte o supérfluo, como TV 
a cabo, cafezinhos na rua e todos 
os gastos desnecessários. Se morar 

de aluguel, o mesmo tem que estar 
até 30% da sua renda. A sua força de 
vontade contará muito nessa etapa.

Agora é a parte de poupar, retire 
20% da sua renda e deposite numa 
poupança, onde não poderá mexer 
de forma alguma. As pessoas não 
fazem conta, mas uma família com 
uma renda total de R$ 4.000,00, guar-
dando R$ 800,00 por mês em 2 anos 
você terá na conta uns 20 mil reais. 
Parece maluquice, mas funciona.

A realidade é que, quando se trata 
de dinheiro não existe mágica, é uma 
questão de posicionamento mental e 
força de vontade. Quando nós muda-
mos a nossa mentalidade e consegui-
mos desenvolver a dinâmica do nos-
so orçamento, podemos fazer coisas 
fantásticas. Depois que conseguimos 
poupar um valor considerável, o im-
portante nessa fase é: não gastar com 
passivos (bens que o faça gastar mais 
dinheiro) e sim saber investir para 
que esse dinheiro comece a trabalhar 
pra você. Ele mesmo (o dinheiro) co-
mece a te trazer mais dinheiro.

Como?
Além de vários investimentos 

(do mercado financeiro), que é um 
pouquinho mais complicado. Por 
que não investir em um carrinho de 
pipoca ou churrasco para vender no 
final de semana.  Acredito que em 
cinco anos você levantará uma boa 
grana e poderá fazer outros investi-
mentos. Que te renderá mais dinhei-
ro e assim você terá menos proble-
mas financeiros.

Eu entendo que você deve estar 
pensando que, na teoria é muito 
fácil. Por isso eu te digo, se ficar so-
mente na teoria você continuará na 
mesma. As dicas só funcionam quan-
do envolver ação e praticá-las de ver-
dade. Então mãos a obra.

Boa sorte!

Por que eu não 
saio do vermelho?

PONTO
DE VISTA

Empresário e palestrante, sócio 
da agência Kamguru e Lima & 
Sousa Contabilidade e criador 
do Blog e Página no Facebook - 
Universidade do Sucesso

VITINHO KAMGURUVENDA VENDA VENDA
APTO – PROX SHOPPING 

MAIA – (LINDO) REF.0
2 DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, 1 VAGA COM 
PLANEJADOS – R$ 65.000 

- DE ENTRADA MAIS 
PARCELAS DE R$ 1.600,00

APTO – PROX. 

CARREFOUR – R$ 170.000 

(VAG0) REF.0

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, ELEVADOR

A/C – FINANC/FGTS

APTO – GOPOUVA –
 R$ 320.000 (REF 12)
3 – DORMTS 1 SUITE, 
SALA 2 AMBS, COM 

SACADA, GARAGEM, COM 
PALNEJADOS

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL I –

 R$ 270.000 – REF 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 2 VAGAS A/C – 

FINANC/FGTS

APTO -  JD SANTA MENA – 

R$ 165.000 – REF.04

1 DORMT, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

APTO – VILA AUGUSTA – 

R$ 265.000 – REF. 04

3 – DORMTS, SALA AMPLA, 

COZ, 1 VAGA COB

COM (75 MTS).

A/C – FINAC /FGTS

APTO – JD TRANQUILIDADE 

– R$ 175.000 (VAGO)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO – TRAV.

 ALAMEDA YAYA 

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA - R$1.250 – 

COND + IPTU – INCLUSO

APTO – VILA ROSALIA –
 R$ 290.000 - 

(VAGO) – REF 07
2 DORMTS, 1 SUITE, SALA 
2 AMBS, COM SACADA, 2 
VAGAS- AREA DE LAZER 

COMPLETA. A/C FINAC/FGTS 
–  OU IMOVEL – VALOR

GALPÃO – 

COMERCIAL – 

RUA NOSSA SENHORA MÃE 

DOS HOMENS- 250 MTS, 

6 VAGAS, COM MEZANINO

R$ 5.000,00

APTO – GOPOUVA –

 R$ 195.000 (REF 02)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COM 

ARAMRIOS PALNEJADOS

A/C – FINSC/FGTS

CASA TERREA 

CONTINENTAL III 

1 DORMT, SALA, COZ

R$ 600.00

LOCAÇÃO
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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 ADMINISTRA-
TIVO – 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 ao 
Sr. AGNALDO JUNQUEIRA, brasileiro, bancário, RG. 16.135.339-3–SSP/SP, CPF/MF: 123.950.448-90, e sua 
mulher SILVIA MARIA BARDINI JUNQUEIRA, brasileira, vendedora, RG. 20.343.076-1-SSP/SP, CPF/MF: 
068.311.038-12, casados pelo regime da comunhão parcial de bens em 24/06/1989,  residentes na Rua João 
Mirassol, n°85, Pestana, Osasco/SP e CLEONICE MARIA DA SILVEIRA, brasileira, solteira, maior, servidora 
publica, RG. 14.336.048-6-SSP/SP, CPF/MF N°067.890.318-20, residente na Rua João Mirassol, N°85, Pestana, 
Osasco/SP, que atendendo ao requerido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, (prenotado sob n. 335.482) 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. 11, na matrícula n. 95.602, desta serventia, pela qual AGNALDO 
JUNQUEIRA, SILVIA MARIA BARDINI JUNQUEIRA E CLEONICE MARIA DA SILVIERA, transmitiram-lhe em 
alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua Cabo João Teruel Fregoni, N° 124, Apto 13, Torre C, 
Edifício Sigma, Condomínio Parque do Sol, Ponte Grande. Com o intuito de proceder à intimação pessoal dos 
devedores, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a) Rua Cabo João Teruel Fregoni, N° 124, Apto 
13, Torre C, Edifício Sigma, Condomínio Parque do Sol, Ponte Grande, Guarulhos/SP – CEP: 07032-000 (no 
endereço do próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado haver 
obtido informações no local que: os devedores mudaram-se do endereço indicado, há mais ou menos um ano, para 
local incerto e não sabido, conforme informações prestadas pela Sra. Gabriela de Paula Magalhães Lopes que se 
apresentou como auxiliar administrativa do condomínio. (conforme certidões de fls. 38, 50 e 62); b) Rua João 
Mirassol, N°85, Pestana, Osasco/SP – CEP: 06122-170 (no endereço dos devedores constante no registro 
aquisitivo), tendo o escrevente notificador do 2° Registro de Títulos e Documentos de Osasco certificado haver 
obtido informações no local que: os destinatários mudaram-se para local incerto e não sabido, conforme informações 
prestadas pelos Srs. Marcos Antonio, Valdir Duarte e Lilian que se apresentaram como moradores do local (conforme 
certidões de fls. 76, 90 e 104). Diante desse quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital dos 
devedores: AGNALDO JUNQUEIRA, SILVIA MARIA BARDINI JUNQUEIRA E CLEONICE MARIA DA SILVEIRA, 
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. 110, 111 e 112. Assim, pelo presente, ficam os referidos fiduciantes 
(AGNALDO JUNQUEIRA, SILVIA MARIA BARDINI JUNQUEIRA e CLEONICE MARIA DA SILVEIRA), intimados 
para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) 
dias consecutivos, compareça 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 quitar o seu débito para com o credor fiduciário e proprietário supra, que em 30/07/2019 perfazia o 
valor de R$11.181,79 (onze mil, cento e oitenta e um reais e setenta  e nove 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 CONSOLIDA-
ÇÃO 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, 31 de julho de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO 
REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE 
GUARULHOS - ESTADO DE SÃO PAULO - MANUEL SANCHES DE 
ALMEIDA - Oficial-  CNPJ Nº 51.260.743/0001-31 - RETIFICAÇÃO DE 
REGISTRO IMOBILIÁRIO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS TITULARES 

DOMINIAL: WALTER MÁRIO ROSÁRIO DEMASI e sua mulher LEDA BÁRBARA BUJADI 
DEMASI; e MARIA LAETITIA ANTONACCI DEMASI, expedido no procedimento administrativo 
de Retificação de Registro Imobiliário (art.213 da Lei 6.015/73) requerido por CATARINA 
ANTONIA BRAIDO CARRARA; MARTA BRAIDO CARRARA e LUCIANA BRAIDO CARRARA. 
MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Oficial Delegado do 1º Registro de Imóveis da comarca de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, especialmente WALTER MÁRIO 
ROSÁRIO DEMASI e sua mulher LEDA BÁRBARA BUJADI DEMASI; e MARIA LAETITIA 
ANTONACCI DEMASI, que, por requerimento prenotado sob n.330.167, em 26/10/2018, neste 
Serviço de Registro de Imóveis (localizado na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim 
São Paulo, Guarulhos), CATARINA ANTONIA BRAIDO CARRARA; MARTA BRAIDO CARRA-
RA e LUCIANA BRAIDO CARRARA requereram, com fundamento nos incisos I e II do art.213 da 
Lei Federal n.6.015/73 (redação dada pela Lei n.10.931 de 02/08/2004) a APURAÇÃO DO 
REMANESCENTE do imóvel objeto da transcrição n.15.553, desta Serventia, para suprimir 
deficiências quanto à especialização objetiva, ou seja, para apurar o remanescente da área do 
imóvel, inserir medidas lineares e atualizar os confrontantes, conforme planta e memorial 
descritivo que integram o procedimento prenotado sob n.330.167. Como WALTER MÁRIO 
ROSÁRIO DEMASI e sua mulher LEDA BÁRBARA BUJADI DEMASI; e MARIA LAETITIA 
ANTONACCI DEMASI figuram como titulares dominial do imóvel retificando, o item 138.8, do 
Capítulo XX, do Provimento CG 37/2013, exige sua notificação. As diligências efetuadas pelo 
Oficial de Títulos e Documentos desta comarca e pelos 1º, 4º, e 6º Oficiais de Títulos e Documen-
tos de São Paulo, objetivando as notificações pessoais, restaram infrutíferas, por não terem sido 
encontrados em nenhum dos endereços, razão pela qual, por este edital, ficam os mesmos 
(WALTER MÁRIO ROSÁRIO DEMASI e sua mulher LEDA BÁRBARA BUJADI DEMASI e MARIA 
LAETITIA ANTONACCI DEMASI), notificados do teor da mencionada pretensão retificatória e que, 
caso queiram, poderão impugná-la (fundamentadamente), desde que o façam dentro do prazo de 
quinze (15) dias contados da primeira publicação, sendo que a impugnação deverá ser apresen-
tada (por escrito) diretamente no escritório registral localizado no município e comarca de 
Guarulhos, na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, no horário compreen-
dido entre às 9:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. A ausência de impugnação implicará 
na anuência tácita à pretensão retificatória. Assim, expediu-se o presente edital, para que de 
futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será afixado no lugar de costume (no interior do 
escritório registral) e publicado, por duas vezes. Guarulhos, 07 de agosto de 2019. MANUEL 
SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado

Guarulhos leva assistência e solidariedade 
a cerca de 250 moradores de rua

DA REDAÇÃO - Uma grande ação 
social promovida por meio de 
parceria entre a Secretaria de 
Saúde e a Pastoral do Povo de 
Rua levou assistência e solida-
riedade para cerca de 250 pes-
soas que vivem em situação 
de rua neste domingo (18). A 
iniciativa contou com a parti-
cipação de voluntários e mais 
de 20 profissionais de saúde 
que prestaram atendimento 
em tendas instaladas no en-
torno da Igreja do Rosário, no 
centro de Guarulhos.

Pela Pastoral do Povo de 
Rua foram servidas 450 refei-
ções, efetuados 66 cortes de 

DA REDAÇÃO - Garantir o bem-
-estar dos animais que partici-
pam da Cavalgada dos romei-
ros durante a 278ª Festa em 
Louvor a Nossa Senhora de 
Bonsucesso é um dos objeti-
vos da prefeitura. A Cavalgada 
acontece no domingo (25), com 
saída da avenida Camacam, na 
Cidade Seródio, às 8h, e destino 
ao Rancho dos Romeiros, em 
Bonsucesso.

Iniciativa da Associação dos 
Cavaleiros de Guarulhos (ACG) 
que conta com o apoio da pre-
feitura, a Cavalgada é uma den-
tre as mais antigas tradições da 
festa, tão significativa, cultural 
e simbólica quanto o ato de reu-
nir devotos em louvor e oração 
ou de juntar violeiros, violas e 
suas cantigas caipiras.

Em um trajeto de pouco 
mais de dez quilômetros, os 
cerca de 60 animais que par-
ticipam da Cavalgada são am-
plamente atendidos e monito-
rados por veterinários da ACG. 
Durante todo o percurso, os 
animais contam também com 
alimentação e hidratação ade-
quadas.

Além de toda a parte orga-

Prefeitura garante proteção animal durante 
a Cavalgada da Festa de Bonsucesso

cabelos e atendidas 40 pesso-
as pelo serviço de manicure. 
Além disso, houve doação de 
roupas à vontade, bem como 
distribuição de 150 kits de ba-
nho masculino e 50 femini-
nos, contendo sabonete líqui-
do, xampu e condicionador, 
sendo que 85 moradores de 
rua tomaram ducha no local, 
onde foi montada toda a in-
fraestrutura para atendê-los. 
A pastoral também promoveu 
um momento de oração às 
10h e celebrou missa às 14h.

O atendimento contou 
com enfermeiros, farmacêu-
ticos, cirurgiões dentistas e 

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

assistentes sociais. Eles vaci-
naram 117 pessoas contra o 
sarampo, realizaram 50 tes-
tes rápidos para o diagnós-
tico do HIV, 51 para sífilis e 
51 para hepatites B e C, além 
de coletar exames para tu-
berculose. Já os profissionais 
de odontologia efetuaram 63 
avaliações bucais para a de-
tecção de lesões sugestivas 
ao câncer de boca, promove-
ram ações para a prevenção 
de cáries e doença periodon-
tal, bem como distribuíram 
200 kits de escovação, com 
creme dental e escova.

Do total de pessoas aten-
didas, uma apresentou resul-
tado positivo para hepatite B, 
duas para hepatite C e 11 para 
sífilis. Todas elas serão acom-
panhadas pela equipe do 
Consultório na Rua do SUS, 
sendo que as diagnosticadas 
com sífilis foram conduzidas 
no mesmo dia ao serviço de 
pronto-atendimento Paraven-
ti para o início do tratamento 
com a administração da pri-
meira dose do antibiótico.

nizacional que envolve os ca-
valeiros, a Secretaria de Meio 
Ambiente e o DPAN atuam na 
fiscalização da documentação 
necessária para participação 
dos animais na Cavalgada, que 
tem a carteira de vacinação 
como pré-requisito essencial e 
sem a qual não é possível par-
ticipar. A fiscalização da docu-
mentação visa a assegurar a 
participação de animais imuni-
zados e garantir a proteção e o 
bem-estar deles.

DA REDAÇÃO - A Inspetoria de 
Patrulhamento com Cães (Ca-
nil) da Guarda Civil Municipal 
(GCM) recebeu há cerca de 
dois meses o filhote de pastor 
belga Malinois, Hachi, que 
tem quatro meses de idade. 

Hachi vem recebendo trei-
namento e, diferente de outros 
cães, ele está sendo treinado 
para busca de cadáveres, ou 
seja, localização de pessoas 
perdidas e que não sobrevive-
ram a algum tipo de acidente, 
um soterramento, por exem-
plo, e até homicídios.  

Os cães têm o faro apura-
do e por isso podem encontrar 
pessoas em locais que os hu-
manos demorariam dias. Com 
um cão treinado, a varredura é 
feita de forma muito mais rá-
pida, localizando a vítima ou 
descartando o local de busca.

Canil da GCM recebe 
filhote para treinamento



10 Terça-feira, 20 de agosto de 2019
VARIEDADES www.fmetropolitana.com.br

ÁRIES: Tudo tende a ficar conforme o padrão esperado, 
nada será abalado de tal modo que possa lhe desestru-
turar em grande escala. 

TOURO: Poderá se mostrar um pouco intransigente por 
causa de pequenas coisas, mas essa será influência da 
Lua na sua constelação. 

GÊMEOS: Júpiter causará alguns problemas para vocês, 
mas será uma suave modificação na sua atual condição, 
uma dose de persistência deve eliminar essa situação.

CÂNCER: De forma geral estar ao lado das pessoas 
mais amáveis, gerará uma profunda alegria e força de 
superação. 

LEÃO: Uma pessoa em especial verá o quão leal você 
é, todas as dúvidas dela serão prontamente dissipadas 
neste momento icônico. 

VIRGEM: Por seu jeito basicamente imutável irá gerar 
um desconforto em muitas pessoas que esperavam mais 
de você. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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ceiro internacional 

Antonio (?),
compositor de "As
Quatro Estações"
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mento

É redigido pelo en-
carregado da cam-
panha publicitária

Ilícitos

3/ida — olé — sea — tag. 5/tirol. 6/reason. 12/atol de bikini.

LIBRA: O planeta de Vênus fará um volta interessante e 
constante sobre este valoroso signo. A sua competência 
trará estabilidade e lhe afetará muito bem. 

ESCORPIÃO: No decorrer da realização de tuas ativida-
des, irá ostentar novas possibilidades para você chegar 
aonde tanto quer. 

SAGITÁRIO: Plutão irá transformar a sua vida de um 
modo bem positivo e com alguns diferenciais durante 
todo este momento. 

CAPRICÓRNIO: Muitos acontecimentos neste momento 
irão depender da forma que você pensa e coloca as suas 
palavras.

AQUÁRIO: Você irá dominado por eventos que preten-
dem a lhe incomodar, e gerar diversas lacunas, muitas 
coisas ruins que estiverem ocorrendo.

PEIXES: Irá se sentir muito bem durante o dia, não so-
frerá quase nada com as alterações, tendem a ser todas 
muito regulares. 

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Agosto está aca-
bando, mas a diversão é ga-
rantida até o final do mês no 
Sesc Guarulhos, que vai re-
ceber espetáculos circenses, 
de danças e show do grupo 
Baquirivu.

“Baquirivu - Imersão e 
Confluência” traz a música 
guarulhense contemporâ-
nea, com os artistas Sombra 
(SNJ), Edgar, Valério (HAB), 
Anna Raquel, Esdras e Mar-
cos Gerez. O show conta com 
projeções criadas pelo cole-
tivo ZoomB Laboratório Au-
diovisual e com animações 
em video mapping do artista 
guarulhense Lobot. A apre-
sentação acontece na sexta-
-feira (23) às 15h, no sábado 
(24) às 20h e no domingo 
(25) às 18h. Os ingressos cus-
tam a partir de R$ 5.

Na sexta-feira (24), a dupla 

Sesc Guarulhos recebe programação 
cultural diversificada nos próximos dias 

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Travessa com Avenida Jurema) Tel: 3428-5904 
Loja 4 - Av. Tiradentes, 4273 - Vila Flórida (esq. c/ Droga Raia) Tel: 3428-3328

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.

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

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

Carlos Cosmai e Marina Bom-
bachini traz ao palco do Sesc 
Guarulhos o resultado de uma 
pesquisa focada em sua princi-
pal habilidade, a acrobacia em 
dupla e sem o uso de qualquer 
aparelho ou objeto. O espetá-
culo fala sobre a intimidade 
de uma dupla de acrobatas, 
do ponto de vista do relaciona-
mento entre duas pessoas, e de 
dois corpos que se conhecem 
e trabalham em sintonia: de 

alguma forma, esses dois acro-
batas conseguem sentir o es-
tado de espírito do outro, pelo 
toque e pela presença, e é jus-
tamente essa sensibilidade que 
deverá ser partilhada com o 
público. A apresentação única 
acontece às 20h, e os ingressos 
estão disponíveis a partir de 
R$5 para quem tem credencial 
plena.

No próximo final de se-
mana é a vez de “Cria” subir 
aos palcos. O espetáculo de 
dança, criado em 2017 pela 
coreógrafa Alice Ripoll junto 
à Cia Suave, abrange o passi-
nho do funk, a dancinha e a 
dança teatro. Na sexta-feira 
(30) e no sábado (31) o show 
começa às 20h, com ingres-
sos a partir de R$ 7,50.

Serviço:
Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200 - Jardim 
Flor do Campo
Horário de funcionamento: De terça-feira a sexta-feira, 
das 9h às 21h30. Sábados, das 9h às 20h e domingos e 
feriados, das 9h às 18h.



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

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

IMÓVEIS

Vende-se

Autos

Dinheiro

Aluga-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

Esoterísmo

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

CAMILA INICIANTE 
Completa e Carinhosa. 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.

CLASSIFICADOS

APTO V. ROSÁLIA 
1 dorm.,sla., coz., wc. 
gar/moto F.: 99519-6508 
whats.

CLASSIC LS/11 
Ar, DH, ac. troca/ fin., (11) 
9-9686-6382/ 2440-9536

Aluguel de Máquina

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 
15,  Caminhão basc., 
Rolo  peq. dinaparc LR 95, 
Caçamba Estac, Bobcat. 
Fs.: 2486-8586/ 97138-
8449/ 97495-2574

EMPREGO

Contrata-se
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ANUNCIE 
AQUI

 97380-7685

ANUNCIE AQUI
 97380-7685

SOBRADO EM GRU 
140Mts², 3 dorms.,1 
suíte, 2 wcs., 2 vgas. Pq. 
Flamengo R$ 450 Mil. F. 
93011-9533
APTO. SANTANA 
2 dorms., wc., gar. p/1 auto,  
coletivo e próx. shopping, 
Armários embut. R$ 380 
Mil. F.: 93011-9533
APTO. TIMÓTEO 
PENTEADO 
V. Milton. Mobiliado 1 vaga 
c/ deposito,  Sub. Solo F.: 
99166-0478 c/ Miro

EMPRESTIMO DE 3 Á 
200 MIL 
Compro dividas em geral 
pago a vista, limpo seu 
nome em 10 dias. 4211-
1400

SOBRADO  PENHA 
96Mts², 2 dorms., wc,  gar. 
2 autos. Fica 700Mts. do 
Mt. Penha e a 100Mts. do 
shopping. R$ 290 Mil. F.: 
93011-9533
VENDO OU TROCO !!! 
Casa Jd. Sta. Mena Grs. 10 
x 25, 3 dorms. ste. + deps. 
4 vgs. R$ 498 Mil ac. apto. 
Litoral Norte F.: 2382-8300
LINDO TERRENO 10 X 25 
Bosque Maia, R. 
Tapaciquara , doc ok 470 
Mil, ac. prop. Imóvel (-) 
valor. F.: 2382-8300
LINDO APTO. BOM 
CLIMA !!! 
2 dorms. + deps., sác/
elevs., gar/ Ótimo Local  R$ 
198 Mil. F.: 2382-8300

TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
CASA B. VISTA 6X25 
2 Dorms. + deps., 2 vgs. + 
edicula R$ 200 Mil.  Ótimo 
Local F.: 2382-8300

PROCURANDO
IMÓVEL???

2382-8300
ALICERÇANDO

 BONS NEGÓCIOS 
SR. CLIENTES, 

ESTAMOS 
CADASTRANDO 

IMÓVEIS P/ LOCAÇÃO 
E VENDA

CRECI 185228

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.

FOX 1.0 2012 
4 portas ,  Preto, D.H., 
Vidros, Travas, Multimídia, 
Pneus novos, N.F., Manual 
Propr., Alarme $ 22.500 _ 
94719-9142
FOX RUN/17 
1.6/ compl., couro, ABS, ac. 
troca/ fin., (11) 9-9686-
6382/ 2440-9536
COBALT LTZ /15 
compl., 70.000km,  ac. 
troca/ fin., (11) 9-9686-
6382/ 2440-9536
JAC J6/12 
Compl., couro, super novo, 
ac. troca/ fin., (11) 9-9686-
6382/ 2440-9536
PEUGEOT 207XR/11 
Mec., compl., rodas, ac. 
troca/ fin., (11) 9-9686-
6382/ 2440-9536

CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
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Quase 700 pontos 
de ônibus já foram 
reformados na cidade

MAYARA NASCIMENTO - Neste 
ano, 684 pontos de ônibus 
receberam a cobertura con-
tra chuva e vento para me-
lhor abrigar os passageiros 
enquanto esperam por seu 
transporte público. Guaru-
lhos possui 2.163 paradas de 
ônibus no total.

Segundo o Plano Estratégi-
co Intersecretarial, a meta era 
de revitalizar mil pontos de 
ônibus até o final do ano. Para 
bater a meta, faltam apenas 
316 paradas de acordo com o 
relatório da prefeitura. O prazo 
exato não pode ser estimado, 

DA REDAÇÃO - Fiscais da Se-
cretaria de Serviços Públicos 
de Guarulhos flagraram na 
última sexta-feira (16) um 
caminhão efetuando descar-
te irregular de resíduos da 
construção civil na rua Cam-
po da Paz, Parque Mikail. 
Ao ser abordado, o infrator 
tentou fugir, mas logo foi 
alcançado pelos fiscais com 
o apoio da GCM ambiental. 
O veículo foi apreendido e o 
motorista autuado com base 
na lei 7.572/2017.

O responsável pelo ca-
minhão terá de apresentar o 
comprovante da destinação 
ambientalmente adequada 
dos resíduos para reaver o ve-
ículo. A não apresentação do 

Prefeitura flagra descarte irregular de 
entulho e apreende caminhão no Mikail

EPG Carlos Drummond de Andrade recebe espetáculo da Orquestra Jovem

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

pois segundo a Secretaria de 
Transporte e Mobilidade Ur-
bana (SMTU), a revitalização 

dos abrigos depende das con-
dições climáticas para melhor 
fixação da estrutura.

DA REDAÇÃO - Na última sexta-feira (16) os alunos e a comunidade do entorno da EPG Carlos Drummond de Andrade, na Cidade Seródio, receberam a apresentação 
de mais uma edição do Programa Orquestra no Bairro com a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos (OJMG). “Este é um momento em que muitas crianças têm o 
primeiro contato com a música sinfônica e seus instrumentos, aprendendo a apreciá-la com muita delicadeza. Temos que fomentar ações como esta e trazer as crian-
ças e os jovens para a música, uma forma de cultura e arte muito bonita. Agradeço ao maestro, Emiliano Patarra, por esse belíssimo programa”, disse o prefeito Guti.

A apresentação mostrou ao público o universo da música erudita, oferecendo composições que marcam o momento em que a grande maioria das pessoas tem o 
primeiro contato com obras clássicas. Foi assim que as crianças, suas famílias e também a equipe escolar puderam ouvir um repertório que contou com a Marcha 
Imperial de Guerra nas Estrelas e o tema do filme Indiana Jones, ambas de John Williams; a trilha do jogo de videogame Mario Bros.e também um pouco das 
obras-primas da música erudita, com a 5ª Sinfonia de Beethoven e a ópera Carmen, de Bizet, além de composições brasileiras.

documento acarretará nova 
autuação. Em caso de reinci-
dência, o veículo poderá ser 
incorporado ao patrimônio 
público municipal.

O secretário de Serviços 
Públicos, Edmilson America-
no, ressalta que todos perdem 
com o descarte irregular. “A 
fiscalização continuará atuan-
te, pois todos os habitantes so-
frem com os problemas trazi-
dos pelo descarte irregular de 
materiais, como agravamento 
de enchentes e a proliferação 
de vetores de doenças”, disse.

A fiscalização é realiza-
da pelo Departamento de 
Limpeza Urbana (Delurb) 
com o apoio da Guarda Ci-
vil Ambiental.
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