
Sábado e domingo, 7 e 8 de setembro de 2019 Ano 48 Nº 550

o jornal de Guarulhos

Va1

jornalfolhametro folhametropolitanagru 99643-2765 Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Acontece Pág. 2

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA

Biblioteca Monteiro 
Lobato recebe a primeira 

Bíblia em Braille 

Município promove 
‘Desfile da Independência’ 

no Bosque Maia 
Variedades Pág. 8
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Pág. 4

Prefeitura instala semáforos 
em tempo real para 
melhorar o trânsito 

Sábado e domingo, 7 e 8 de setembro de 2019 Ano 48 Nº 550

o jornal de Guarulhos

Va1
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Cotações Selic (ano)
6% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

É com muita satisfação que homenageamos os 48 anos da Folha 
Metropolitana, o jornal impresso de maior tradição em nossa cidade e 
que ajuda a contar a história de Guarulhos”, Guti, prefeito de GuarulhosBovespa

Acontece Pág. 2

Guarulhos registra primeira 
morte por dengue neste ano
Óbito foi confirmado na última quinta-feira (05) e a vítima era residente do bairro Jardim Almeida Prado, na
região do Taboão; balanço da Secretaria Municipal da Saúde aponta 6.286 casos da doença no município

Pág. 5

Dólar

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA

+0,68%
102.935

Biblioteca Monteiro 
Lobato recebe a primeira 

Bíblia em Braille 

Município promove 
‘Desfile da Independência’ 

no Bosque Maia 
Variedades Pág. 8

-0,71%
R$ 4,08

-1,19%
R$ 4,48

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Sexta-feira, 26 de outubro de 2018 Ano 48 Nº 340

o jornal de Guarulhos

Variedades Pág. 13Variedades Pág. 12
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A FOLHA METROPOLITANA APOIA O OUTUBRO ROSAA FOLHA METROPOLITANA APOIA O OUTUBRO ROSAA FOLHA METROPOLITANA APOIA O OUTUBRO ROSA

Netfl ix anuncia teaser 
da 3ª temporada de 
‘La Casa de Papel’

FOTO: DIVULGAÇÃO

Cotações Selic (ano)
Bovespa Dólar Euro

6,5% R$  954
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia Esperamos que a obra contribua para pôr fi m ao 
descarte irregular de materiais no local”, Edmilson 
Americano, secretário de Serviços Públicos

+1,23%
84.083

Carioca Club recebe 
show do Péricles na 

semana que vem

FOTO: DIVULGAÇÃO/FACEBOOK

-1,15%
R$ 3,70
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Bolsonaro cai para 56% e Haddad vai a 44%, aponta pesquisa Pág. 10

Em relação à semana passada, o presidenciável do PSL aparecia com 59% dos votos válidos enquanto petista subiu três pontos saindo de 41%

Doria cai e França cresce na 
disputa em SP, diz Datafolha
Governador diminuiu a diferença para tucano e subiu para 48% dos votos válidos enquanto 
ex-prefeito da capital caiu e agora aparece com 52%; eles seguem empatados tecnicamente

Pág. 10

Guarulhos tem 11 
casos suspeitos de 
febre amarela

Município registra 
queda nos 
principais índices 
de segurança

Secretaria leva 
ações culturais 
para todas as 
regiões da cidade

Pág. 4

Pág. 4

Pág. 8

GRU Airport contesta 
cobrança de IPTU do aeroporto

Pág. 5

-0,92%
R$ 4,21

Sexta-feira, 15 de março de 2019 Ano 48 Nº 427

o jornal de Guarulhos

Gastronomia Pág. 11

jornalfolhametro folhametropolitanagru 99643-2765 Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Alimentação natural 
ganha cada 

vez mais adeptos

FOTO: DIVULGAÇÃO

Nova 
Yamaha 

MT-09 evolui 
e agrada 

os amantes 
de duas 

rodas
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Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

EuroDólar

-0,30%
98.604

Bovespa

Sabemos da qualidade dos serviços prestados pelo São Luiz 
e temos a certeza de que será uma grande conquista para a 
população de Guarulhos”, Guti, prefeito de Guarulhos

+0,53%
R$ 4,34

Prefeitura e Rede D’Or anunciam a 
construção de hospital em Guarulhos
FOTO: PAULO UEMURA/PMG

Novo Hospital São Luiz será construído na confluência das avenidas Tiradentes e Paulo Faccini, numa área ao lado 
do Bosque Maia, com investimentos de R$ 455 milhões; obra tem a previsão de ser entregue em 30 meses Pág. 5

Cidade registrou 
400 quedas de 
árvores neste ano

Pág. 6

FOTO: LUCY TAMBORINO

Doria anuncia indenização de R$ 100 mil a 
famílias de mortos em escola em Suzano
Pág. 7Pág. 6

Força Tarefa da prefeitura distribui diversos
suprimentos aos atingidos pelas chuvas 

Autos&Afins� Pág.�9

+0,91%
R$ 3,84

Quinta-feira e sexta-feira, 15 e 16 de novembro de 2018 Ano 48 Nº 355
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Cotações Selic (ano)
Bovespa Dólar Euro

6,5% R$  954
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia Pegamos uma cidade muito endividada, mas 
estamos trabalhando para fazer a diferença na 
vida das pessoas”, Guti, prefeito de Guarulhos

o jornal de Guarulhos

A FOLHA METROPOLITANA APOIA O NOVEMBRO AZULA FOLHA METROPOLITANA APOIA O NOVEMBRO AZULA FOLHA METROPOLITANA APOIA O NOVEMBRO AZUL

Pág. 12

Pág. 4

Prefeitura estuda 
novo regime para 

o funcionalismo

País tem 3 milhões 
de desempregados 
há mais de 2 anos

Transparência é a 
principal meta da 

chapa 11 da OAB-SP
Pág. 12

Temer diz que 
está analisando o 
reajuste do STF

Guarulhos poderá perder 28 
profi ssionais do Mais Médicos
Isso porque o governo cubano informou nesta quarta-feira (14) que está se retirando do programa 
no Brasil após declarações “ameaçadoras e depreciativas” do presidente eleito Jair Bolsonaro Pág. 6

Cinema Pág. 11

‘Animais Fantásticos: 
Crimes de Grindelwald’

estreia nesta quinta

FOTO: DIVULGAÇÃO

Roteiro destaca 
opções 
para se 
refrescar 
no calor

Pág. 4

Roteiro destaca 
opções 
para se 
refrescar 
no calor

Gastronomia Pág. 8
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‘Nunca foi tão fácil ser
 ladrão neste país’, diz Lula 

em depoimento
Pág. 10

-1,28%
R$ 3,78

+1,25%
85.973

-0,15%
R$ 4,28

Superintendente volta atrás sobre suposto sumiço de R$ 5 bilhões do Saae
Embora tenha ratificado o cálculo, Ibraim Faouzi El Kadi afirmou que somente uma investigação poderá comprovar a destinação da verba

Pág. 5

Quarta-feira, 17 de julho de 2019 Ano 48 Nº 512

o jornal de Guarulhos

Va1

jornalfolhametro folhametropolitanagru 99643-2765 Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

Vejo aqui na audiência o filho do presidente, 
que tem sido fantástico”, Donaldo Trump, 
presidente dos Estados UnidosBovespa

Cidade Pág. 3

Dólar

FOTO: RICARDO AGEA/GUARULHOS

+0,39%
R$ 3,77

Guarulhos e Insper fazem 
parceria para análise e 

investimentos no futebol 

‘Batman 80 – 
A exposição’ 
chega ao 
Memorial da 
América 
Latina

Variedades Pág. 10

-0,15%
R$ 4,22

-0,03%
103.775
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‘Da minha parte está definido’, diz Bolsonaro 
sobre filho ser embaixador nos Estados Unidos
Presidente declarou, contudo, que ainda há um ‘caminho todo’ pela frente, como a consulta aos EUA sobre a indicação 
e a análise do nome de Eduardo pelo Senado; intenção é aproximar os governos brasileiro e americano Pág. 9
FOTO: FÁTIMA MEIRA/ESTADÃO

Mais de 1,8 mil pessoas 
estão em invasão no 

Jardim São João
Pág. 7

FOTO: LUCY TAMBORINO

Palestras sobre violência doméstica já 
alcançaram duas mil pessoas em Guarulhos

Consórcios habilitados na licitação da PPP da 
Iluminação devem ser conhecidos em agosto  

Pág. 4Pág. 4

Quinta-feira, 25 de abril de 2019 Ano 48 Nº 456 

o jornal de Guarulhos

Cinema Pág. 9

jornalfolhametro folhametropolitanagru 99643-2765 Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

É muito importante que a família realize visitas frequentes 
e, em casos suspeitos, denuncie”, Valeska Aubin Zanetti 
Mion, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde

FOTO: DIVULGAÇÃO

Bovespa

‘Vingadores: Ultimato’ 
estreia hoje nos 
cinemas do país

FOTO: DIVULGAÇÃO

Encontro de Dança 
movimenta o Adamastor 

neste domingo

+1,63%
R$ 3,98

Variedades Pág. 10

Dólar

-0,92%
95.045

Câmara cria comissão e inicia 2ª 
etapa para reforma da Previdência

FOTO: RENATO COSTA/ESTADÃOFOTO: FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Pág. 4

Linha 13-Jade registra a queda de 17 
pessoas nos vãos das estações Pág. 6

FOTO: ALEX SILVA/ESTADÃO

Pág. 3

Paneque participa da 
sanção da ‘Empresa 
Simples de Crédito’, 
em Brasília

Pág. 4

Recursos do Minha Casa 
Minha Vida acabam em 
junho, diz ministro do 
Desenvolvimento

O colegiado será composto por 49 membros e 49 suplentes conforme ato de criação lido durante 
a sessão de ontem; proposta foi aprovada pela CCJ na noite da última terça-feira (23) Pág. 4

Ibope aponta que 35% avaliam governo 
Bolsonaro como ótimo ou bom

+1,00%
R$ 4,45

Quinta-feira, 5 de setembro de 2019 Ano 48 Nº 548

o jornal de Guarulhos

Va1

jornalfolhametro folhametropolitanagru 99643-2765 Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Cotações Selic (ano)
6% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

Trata-se de algo histórico para a cidade, por isso, nossa 
missão é fazer desta edição a mais perfeita de todas”, 
Rogério Hamam, secretário de Esporte e LazerBovespa

Cidade Pág. 4

Ministério da Saúde confirma 
2.753 casos de sarampo no Brasil
Balanço divulgado ontem se refere aos meses de junho a agosto e apontam, ainda, quatro óbitos em 
decorrência da doença; Sociedade Brasileira de Imunizações alerta para retorno de rubéola e difteria

Pág. 7

Dólar

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG FOTO: DIVULGAÇÃO

+1,52%
101.200

Casa de Passagem e 
Acolhimento Feminino 
serão entregues na 2ª

‘It – Capítulo Dois’ 
estreia hoje nos 
cinemas do país

Cinema Pág. 9

-1,79%
R$ 4,10

-1,24%
R$ 4,51

FOTO: DIVULGAÇÃO
FOTO: MÁRCIO LINO

Prefeitura dá início às obras do 
Complexo GuaruJovem

Pág. 4

Criminosos roubam mulher dentro 
de padaria na Vila Galvão
Pág. 4

Ruas da Ponte Alta e do Recreio São 
Jorge recebem revitalização viária
Pág. 11

Polícia Civil prende duas pessoas 
em operação contra a pedofilia
Pág. 4

Pág. 6

Fabricado na China, primeiro 
trem da Linha Jade desembarca 
hoje no Porto de Santos

Quinta-feira, 23 de maio de 2019 Ano 48 Nº 475 

o jornal de Guarulhos
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Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

Agora contamos pelos próximos 10 anos com um 
instrumento que norteará o desenvolvimento de 
Guarulhos”, Guti, prefeito de Guarulhos

FOTO: DIVULGAÇÃO

Última temporada de 
‘Orange is The New 

Black’ chega em julho

FOTO: DIVULGAÇÃO

‘Aladdin’ 
estreia hoje nos 
cinemas do país

Variedades Pág. 10

DólarBovespa

Cinema Pág. 9

FOTO: LUCY TAMBORINO

Servidores rejeitam 3ª proposta
da prefeitura e decretam greve
Paralisação por tempo indeterminado foi decidida após manifestação em frente ao Paço Municipal e atinge todo 
o funcionalismo, exceto os profissionais da Proguaru que aceitaram a oferta da administração municipal Pág. 7

-0,19%
R$ 4,04

-0,04%
R$ 4,50

-0,13%
94.360

Bolsonaro modifica decreto de 
armas e veta fuzil a cidadão comum

Novas regras para bagagem de mão 
começam a valer hoje em Cumbica

Pág. 4 Pág. 7

Guarulhos representa o Brasil em 
fórum de inovação de Harvard
Pág. 5

Quinta-feira, 13 de dezembro de 2018 Ano 48 Nº 373

o jornal de Guarulhos
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Cinema Pág. 9

FOTO: DIVULGAÇÃO

Variedades Pág. 10

‘Detetives do Prédio Azul 2 – 
O mistério italiano’ estreia 
hoje nos cinemas do país

‘The Walking 
Dead’ abre 
estúdios de 
gravação 
para visitas 
de fãs

Cotações Selic (ano)
Bovespa Dólar Euro

6,5% R$  954
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia A ideia, a partir de hoje, é dar velocidade nas obras 
para equacionar o problema do abastecimento”, 
Karla Bertocco, diretora-presidente da Sabesp

-0,76%
R$ 4,38

+0,65%
86.977
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Centro e Pimentas devem passar 
o 1º Natal sem rodízio de água
O prefeito Guti e o governador do Estado, Márcio França, assinaram ontem o contrato de concessão do 
Saae à Sabesp; previsão é que o racionamento chegue ao fi m em todo o município até 2019 Pág. 4

Incêndio atinge 
comércio 
na região da 
25 de Março
Pág. 8

Câmara deve votar 
hoje PL que proíbe 
fogos de artifício 
com barulho 
Pág. 3

Homem de 84 anos 
atingido por atirador 
em Campinas morre 
em hospital
Pág. 8

FOTO: MÁRCIO LINO 

‘Hoje é um dia histórico para a cidade 
e que vai ficar na memória de todos 

os guarulhenses’, diz Guti

-1,74%
R$ 3,85

Quinta-feira, 27 de junho de 2019 Ano 48 Nº 499

o jornal de Guarulhos

Va10

jornalfolhametro folhametropolitanagru 99643-2765 Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Cinema   Pág. 9

Acontece sábado o ‘14º 
Encontro de Carros Antigos 
& Especiais de Guarulhos’FO
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FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: NICO RODRIGUES

Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

As ações têm sido valiosas para coibir os abusos. Vamos 
intensificá-las para tentar extirpar o mal de uma vez por todas”, 
Paulo Carvalho, secretário de Transportes e Mobilidade UrbanaBovespa

Após lei, nenhum guarulhense foi 
multado por soltar fogos de artifício

+0,60%
100.688

Variedades Pág. 10

Dólar

-0,16%
R$ 3,84

Multa para quem descumprir legislação é de R$ 1,1 mil e terá o valor dobrado em caso de reincidência no período 
de um ano; medida, proposta pelo vereador Eduardo Carneiro (PSB), entrou em vigor em março Pág. 4

‘Pets – A Vida Secreta 
dos Bichos 2’ estreia 

hoje nos cinemas do país

Levantamento aponta que Guarulhos tem 232 
empregos formais para cada mil habitantes
Pág. 4

Bolsonaro exige punição severa para sargento 
preso por transportar 39kg de cocaína em voo
Pág. 3

Guti envia à Câmara projetos
 de reajuste salarial para servidores 

e plano de carreira para GCM
Pág. 4

-0,02%
R$ 4,37

Sexta-feira, 22 de dezembro de 2017 Ano 47 Nº 13855

Bovespa

+2,41%
75.133

Dólar

+0,44%
R$ 3,31

Euro

+0,33%
R$ 3,92Cotações

Participar da São Silvestre 
sempre foi um sonho”, Edivaldo Pereira 
Santos, 42 anos, corretor de imóveis que vai disputar a prova

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

181
Disque-Denúncia

o jornal de Guarulhos

7% R$ 937
Salário MínimoSelic (ano)

Câmara economiza R$ 5 milhões e devolve à Prefeitura Pág. 6

Presidente do Legislativo, Eduardo Soltur, implantou medidas para reduzir custos, como revisão de contratos e corte de funcionários comissionados

lucas dantas

Pietá é cotado ao 
governo paulista
O ex-prefeito de Guarulhos, Elói Pietá, pode ser o candidato do Partido dos 
Trabalhadores ao governo do Estado de São Paulo; o nome dele é defendido 
por um grupo dentro do diretório estadual da sigla    Pág. 4

Vila Rio de 
Janeiro segue 
às escuras Pág. 7

STF nega prisão 
domiciliar para 
Paulo Maluf Pág. 15

Guarulhenses se 
preparam para a 
São Silvestre Pág. 12

NovaDutra dá 
início à operação 
de final de ano Pág. 7

História – Elói Pietá foi prefeito por duas vezes, deputado estadual e secretário nacional do PT

Paciência – Motoristas podem pegar congestionamentos desde hoje

lucas dantas

divulgação

Variedades Pág. 14
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lucas dantas

Com direção
de Clooney,
Suburbicon

traz reflexão
sobre

racismo

 Quarta-feira, 29 de maio de 2018    Ano 47 - Nº 235

Linha 13 começa a operar em horário normal na próxima semana Pág. 6

A partir de segunda-feira (04), o ramal começará a operar comercialmente, das 4h à 00h, com cobrança de tarifa no valor de R$ 4

jornalfolhametro             www.fmetropolitana.com.br        Distribuição Gratuita

Centro de 
Incentivo à 
Leitura recebe 
mostra da saga 
Harry Potter

Para
melhor 

atendê-lo
nosso

telefone
mudou

11 4210-1371 Quarta-feira, 29 de maio de 2018    Ano 47 - Nº 235

Para
melhor 

atendê-lo
nosso

telefone
mudou

1111 4210-1371 4210-1371Pág. 14

Cotações Selic (ano)
Bovespa Dólar Euro

6,5% R$  954
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia A gente começa a ver uma luz no fi m do túnel, algumas tratativas já estão 
sendo buscadas através do governador Márcio França. Ainda assim não 
podemos afi rmar que a greve acabou”, Guti, prefeito de Guarulhos

-0,97%
R$ 4,30

+0,28%
R$ 3,73

+0,95%
76.071

Prefeitura descarta ponto 
facultativo para hoje
Segundo o prefeito Guti a coleta de lixo foi retomada e os atendimentos de saúde seguem em funcionamento; 
transporte público seguirá operando em esquema especial com a circulação de 70% da frota Pág. 4

Pág. 3

Márcio França anuncia
retomada do abastecimento em SP

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019 Ano 48 Nº 417

o jornal de Guarulhos

Nacional Pág. 9 Nacional Pág. 9

Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia É fazer aquela aproximação, assim como o Flamengo 

abre as portas para os torcedores e jogadores da cidade”, 
Edson David Filho, presidente do Flamengo-SPEuro

jornalfolhametro folhametropolitanagru 99643-2765 Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Dólar

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Doria anuncia que há 
três interessados na 

fábrica da Ford

FOTO: ALAN WHITE/FOTOS PÚBLICAS

Aneel abre consulta 
para reajustar 

bandeiras tarifárias

+0,04%
R$ 3,74

Bovespa

+0,17%
R$ 4,27

Câmara aprova Regime Próprio 
para os servidores do município
A proposta visa à transposição do regime celetista para o estatutário, como também institui o regime de previdência 
complementar; texto foi aprovado com 32 votos favoráveis e agora segue para a sanção do prefeito Guti Pág. 4
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Fortes chuvas voltam a castigar 
Guarulhos e provocam queda 
de 70 árvores Pág. 5

Prefeitura abre 29 vagas para 
médico socorrista clínico geral
Pág. 3

Cidade obtém índice histórico em 
condicionalidade do Bolsa Família
Pág. 5

Com ponte na marginal fechada, acesso 
entre pistas da via Dutra será ampliado 
Pág. 3

+0,37%
97.602

Sexta-feira, 18 de janeiro de 2019 Ano 48 Nº 389

o jornal de Guarulhos
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Disque-Denúncia É muito importante que os moradores da cidade se engajem nisso, 
quando perceberem que está havendo a soltura desses fogos de artifício 
eles devem monitorar e nos acionar ”, Guti, prefeito de Guarulhos
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R$ 4,27
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Fux manda suspender investigação sobre
Queiroz a pedido de Flávio Bolsonaro
O nome de Fabrício Queiroz consta em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) que aponta uma 
movimentação atípica de R$ 1,2 milhão em uma conta em nome do ex-assessor; o processo corre em segredo de Justiça Pág. 11

Faculdade Torricelli reabre as portas e foca na 
experiência entre aluno e mercado de trabalho

Pág. 5

Superlotação de presídios e 
CDPs de Guarulhos atinge 52%

Prefeitura proíbe soltar 
fogos de artifício 
barulhentos na cidade

Pág. 4

Pág. 7

Hambúrguer tem se 
mostrado a nova 

tendência na 
gastronomia 
guarulhense

Proteção Animal 
agenda 240 
cirurgias para 
castração gratuita 
de cães e gatos
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Especial
Hoje a notícia somos nós. Folha Metropolitana 
completa 48 anos de História em Guarulhos.
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EQUIPE - A Folha Metropolitana é a soma dos departamentos de arte, comercial, redação, 
distribuição e administrativo que juntos preparam sempre a melhor edição aos nossos leitores.
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Filiados e militantes do PT 
vão às urnas neste domingo 
(08) para escolher seus dire-
tórios. Em Guarulhos são cin-
co chapas concorrendo com 
o envolvimento de cerca de 
25 mil eleitores. Um contin-
gente de respeito amealhado 
nos 16 anos que a sigla dete-
ve o poder no Município. A 
maior parte do tempo, se não 
durante todo esse tempo, 
sob a liderança incontestável 
do ex-vereador, ex-prefeito e 
ex-deputado Elói Pietá.

Aos 74 anos, Pietá, em-
bora sem mandato, assegura 
sem dúvida boa parte desta 
liderança e confia nela para 
voltar a exercer o poder no 
Município como seu prefeito. 
Se depender de sua vontade, 
é, mais uma vez, candidato. 
Força de vontade aliada a um 
entusiasmo incomum, para 
quem já viveu grandes emo-
ções na política, não lhe falta. 
Tem muita gente com ele, 
a começar por um dos dois 
candidatos à presidência da 
sigla, o ex-vereador Samuel 
Vasconcelos. Samuel acredi-
ta na experiência e na capa-
cidade administrativa do ex-
-prefeito. E arrisca dizer que 
o grande adversário no pleito 
do ano que vem será o pre-
feito Guti.

“Ele será nosso adversá-
rio, sem dúvida”, afirma.

A chance de Pietá pode se 
reduzir caso a vereadora Ge-
nilda seja reconduzida ao car-
go de presidente do diretório. 
Ela é candidata do deputado 
Alencar que espera, por sua 
vez, ter a indicação do parti-

do para disputar a Prefeitura. 
Genilda se identifica de corpo 
e alma com a presidente na-
cional da sigla, a ex-senadora 
e agora deputada Gleisi Hoff-
mann. Gleise deve ser recon-
duzida ao cargo neste do-
mingo já quem tem o apoio 
irrestrito do ex-presidente 
Lula. E a vontade de Lula é lei.

Em São Paulo, a escolha 
dos componentes do novo 
diretório do partido poderá 
desaguar também na esco-
lha do candidato a disputar 
a prefeitura. Como aqui, lá 
também há uma certa pres-
sa nesta definição. O partido 
considera que quanto mais 
cedo colocar os nomes nas 
ruas, maiores serão as chan-
ces.

Acho que Fernando Ha-
ddad, ex-ministro, ex-prefeito 
de São Paulo, e ex-candidato 
à presidente, é o que reúne 
as maiores chances. O nome 
de Haddad circulou pelo país. 
Isso ajuda. Só não entendi a 
inclusão de sua mulher, Ana 
Estela, como pré-candidata 
também. Os nomes do ex-se-
nador, agora vereador Eduar-
do Suplicy e Jilmar Tatto, ex-
-deputado e ex-secretário de 
transportes na administração 
Haddad, estão também no 
páreo. Ali, por mais que dis-
cutam, a posição do ex-presi-
dente será determinante.

Instaladas nas escolas mu-
nicipais, aqui em Guarulhos, 
as urnas esperam os votos 
dos convencionais petistas. O 
domingo é, portanto, um dia 
de festa para o partido.

Viva a democracia!

filhotes, estarão no complexo de compras para 
conhecerem seus novos tutores. Para incentivar 
a adoção responsável, os interessados em levar 
um pet para casa precisam ter mais de 21 anos, 
apresentar RG, CPF e comprovante de residên-
cia, assinar um termo de responsabilidade e 
passar por uma entrevista com a equipe da as-
sociação. Não é necessário pagar nenhum tipo 
de taxa e os animaizinhos já vão para o novo lar 
castrados e vermifugados.

obra. O conhecimento adquirido pelo estudo 
é valioso, agradecemos muito a Sociedade Bí-
blica por trazer o livro para Guarulhos”. 

Segundo o promotor institucional da So-
ciedade Bíblica do Brasil, Gilberto Carmo, a 
entidade completou 71 anos no país de con-
tribuição à educação e à disseminação de va-
lores por meio das histórias bíblicas. “A nossa 
missão é semear uma palavra que transfor-
ma vidas. É um privilégio podermos entregar 
para Guarulhos livros em Braille. São diversos 
evangelhos. Sou cidadão guarulhense e é um 
prazer servir a cidade”, comentou. 

Quem está à procura de um amigo de quatro 
patas já tem o programa certo para o fim de se-
mana. No sábado (7) o Poli Shopping Guarulhos 
recebe uma nova edição de seu evento mensal 
de adoção de cães e gatos. A ação, que conta 
com a parceria do Instituto Eu Sou o Bicho, ofe-
rece aos visitantes a chance de adotar um novo 
pet. O evento tem entrada franca e ocorrerá das 
10h às 16h, no piso 1 do shopping. 

Vários peludinhos (cães e gatos), adultos e 

A Receita Federal informou nesta sexta-feira 
(06) que a consulta ao quarto lote de restitui-
ções do Imposto de Renda 2019 será aberta na 
próxima segunda-feira (9) partir das 9h. O quar-
to lote inclui também restituições residuais dos 
exercícios de 2008 a 2018. 

Segundo a Receita, o dinheiro será deposi-
tado na conta do contribuinte no dia 16 deste 

O prefeito Guti recepcionou nesta sexta-
-feira (06) a Sociedade Bíblica do Brasil para 
receber a doação da primeira Bíblia em Braille 
disponibilizada em uma biblioteca de Guaru-
lhos. Ela é composta por 38 livros e poderá 
ser consultada na Monteiro Lobato, no Centro. 
A missão do grupo é tornar a leitura religiosa 
acessível para deficientes visuais que utilizam 
o serviço público. Para o prefeito, é de extre-
ma importância incentivar o conhecimento e 
aflorar o gosto pela leitura em todos os seto-
res da sociedade. “A Bíblia em Braille é para 
que ainda mais pessoas tenham acesso a esta 

Cães e gatos buscam por novos lares em evento de adoção

Consulta ao quarto lote do Imposto de Renda será aberta 2ª

Biblioteca Monteiro Lobato recebe a primeira Bíblia em Braille

ACONTECE

mês. O crédito bancário será feito para 2.819.522 
contribuintes, totalizando R$ 3,5 bilhões. Para 
saber se a declaração foi liberada, o contribuinte 
deve acessar a página da Receita na internet ou 
ligar para o Receitafone (146) e informar o CPF 
e a data de nascimento. Caso tenha entrado no 
quarto lote, a situação da declaração será “cré-
dito enviado ao banco”.
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Instalação de semáforos em tempo real 
pretende melhorar trânsito no município
DA REDAÇÃO - Guarulhos vai 
ganhar em breve um gran-
de aliado para minimizar o 
tempo de espera nos semá-
foros dos principais corre-
dores da cidade. A prefeitu-
ra vai instalar os chamados 
semáforos em tempo real 
em dois dos maiores cruza-
mentos do município: o das 
avenidas Paulo Faccini e Ti-
radentes e o da Paulo Facci-
ni com a Monteiro Lobato. 
Nesses locais, a nova tecno-

logia substituirá os chama-
dos contadores regressivos. 
O trabalho será feito pela 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU) 
através de contrato firmado 
com empresa privada.

Os atuais semáforos com 
contagem regressiva têm vá-
rias utilidades, sendo que a 
principal delas é permitir 
que tanto motoristas como 
pedestres possam visualizar 
o tempo de espera, porém 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

O PSL Guarulhos parabeniza 
a Folha pelos seus 48 anos

Adriana

Avanço no sistema
A instalação de sinais que funcionam em tempo real constitui um avanço no sistema de sina-

lização semafórica. São colocados, no asfalto, laços indutivos, que fazem a contagem de quantos 
veículos estão trafegando pelas vias em tempo real.

A partir da contagem feita pelos laços, o controlador de tráfego programa-se automaticamente 
de acordo com a demanda de carros que passa pelo local. Desta forma, se uma via está recebendo 
muitos veículos em um determinado momento do dia, ajustes automáticos são feitos, por meio 
dos sinais, para que o tempo de onda verde dessa via sobrecarregada seja prolongado. Esse siste-
ma permite a máxima otimização da programação semafórica, gerando mais fluidez no trânsito.

É exatamente esse escoamento rápido no trânsito que a Prefeitura de Guarulhos pretender dar 
à cidade, com a instalação de semáforos em tempo real em dois de seus principais cruzamentos.

são ineficazes quanto à utili-
zação e otimização do tempo 
ocioso no sentido oposto.

Ocorre que se houver 
uma mudança repentina no 
fluxo contrário a tecnologia 
atual não consegue mensu-
rar e efetuar o equilíbrio ne-
cessário entre as correntes de 
trânsito. Já com os semáforos 
em tempo real esta leitura é 
feita minuto a minuto atra-
vés de software alimentado 
por informações em campo 
geradas por laços detectores. 
Desta forma o equilíbrio é 
garantido, otimizando os es-
paços ociosos.

As interseções têm um 
importante papel na efici-
ência do funcionamento de 
uma malha viária. Naquelas 
controladas por semáforos, 
os veículos vêm de diversas 

direções e compartilham o 
mesmo espaço em intervalos 
de tempo diferentes.

Para que haja harmonia 
entre os fluxos e a sua disper-
são seja eficiente, cada vez 
mais a sincronização sema-
fórica e o controle de tráfe-
go por área são estudados e 
aperfeiçoados.

Entretanto, os congestio-

namentos ainda perduram 
não só nas grandes cidades, 
mas também nas de pequeno 
e médio porte. Com o objeti-
vo de diminuir filas, atrasos 
e eliminar a zona de dilema 
nos cruzamentos e, conse-
quentemente, o número de 
acidentes, algumas cidades 
brasileiras adotaram o uso de 
semáforos em tempo real.
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E foi desta forma que Guaru 
News foi apresentado em 1971.

Guarulhos vivia um Sete de 
Setembro bem movimentado 
naquele ano. Pra comemorar 
mais um aniversário de nossa 
independência, foi um belo des-
file. Comemoração onde a crian-
çada das escolas participava 
com entusiasmo.

Tínhamos duas belas bandas 
marciais que disputavam o privi-
légio de melhor se apresentar no 
eixo compreendido entre a rua 
D. Pedro II e Praça Getúlio Var-
gas. Eram as fanfarras do Colé-
gio Estadual Conselheiro Crispi-

niano e a do Instituto de Ensino 
Monteiro Lobato.

Na política, a cidade sofre-
ra uma transformação. Recém 
declarada “área de segurança 
nacional”, fazia pouco que um 
trauma abalara o município. 
Era a notícia de que o gover-
no militar, como era chamado 
na época – hoje, o termo mais 
propriamente usado é ditadura 
– decretara intervenção federal 
no Município. O prefeito Alfredo 
Nader, do MDB, recém-eleito no 
pleito que teve como adversário 
Moriô Sakamoto, apoiado pelo 
grande líder da época, Valdo-

Uma cidade impressa nas 
páginas de um jornal

“Guaru News surge com um objetivo definido – dar ao município de Guarulhos um 
verdadeiro jornal. Nossa missão é proporcionar a informação objetiva, não a notícia de 

última hora, imprópria para um semanário, mas tudo o que for de interesse da 
população, obedecendo às normas do jornal moderno”. 

HERMANO HENNING – JORNALISTA E COLUNISTA

ROSANA IBANEZ – DIRETORA DE REDAÇÃO

miro Pompêo, acabara por ter 
seu mandato cassado. Para cá 
fora enviado um dos assessores 
do ministro da Justiça de então, 
Alfredo Buzaid, para ser empos-
sado como interventor federal. 
Um advogado formado na São 
Francisco, Jean Pierre Herman 
de Moraes Barros. Era o primeiro 
Sete de Setembro de Jean Pierre 
como interventor. 

A Folha Metropolitana, com 
o nome de Guaru News, sur-
giu naquele dia. Um jornal com 
diagramação moderna onde 
se destacavam fotos imensas e 
títulos bem espaçados. Exata-

mente como os diários mais au-
daciosos e modernos de então. 
Como o Jornal da Tarde, a Edi-
ção de Esportes do Estado de 
S. Paulo, e o Popular da Tarde, 
versão jovem do Diário Popular. 
Eram os jornais que circulavam 
na capital e, apesar de chega-
rem aqui, não davam bola pra 
Guarulhos. O Guaru News falava 
das coisas de nossa cidade. Era 
a diferença.

Aquele Sete de Setembro foi 
um dia importante para todos 
nós que tínhamos trabalhado 
nessa primeira edição. Nascia ali 
o jornalismo que nos deu a in-

dependência e valorizou nossas 
notícias. E atravessou o tempo.

Tempos depois o Guaru 
News virou a Folha Metropo-
litana, consolidando o sonho 
do saudoso Paschoal Thomeu, 
empresário que foi prefeito de 
Guarulhos entre os anos de 1988 
e 1992. Lembrado com carinho 
por todos aqueles que convive-
ram com ele, Thomeu se dedi-
cou para que a Folha chegasse 
longe e alcançasse todas as re-
giões da cidade, levando infor-
mação, entretenimento e ouvin-
do as demandas e necessidades 
de todos os guarulhenses.
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Parabéns
FOLHA METROPOLITANA

por registrar e fazer 
história nesses 48 anos.

Nos últimos 48 anos a Fo-
lha Metropolitana se consoli-
dou como a voz dos guaru-
lhenses, apresentando, como 
nenhum outro, a história de 
Guarulhos. Nas páginas des-
ta Folha os acontecimentos 
que mudaram o mundo tam-
bém ganharam destaque. A 
trágica morte da banda gua-
rulhense Mamonas Assas-
sinas, que abalou o país. As 
faces mais cruéis do terroris-
mo que marcou para sempre 
o dia 11 de setembro. As ma-
nifestações que tomaram as 
ruas do país. 

A emoção do futebol re-
tratada nos campeonatos 
e nas Copas do Mundo. O 
inesquecível tetra da Sele-
ção Brasileira, em 1994. O 
pentacampeonato em 2002. 
As derrotas que frustraram o 
torcedor verde e amarelo.

Na política todas as elei-
ções ganharam espaço e 
acompanhamos o período 
mais difícil onde os militares 
comandavam o país, até o 
impeachment de Fernando 
Collor de Melo. A chegada 

do PSDB ao poder e a der-
rota para o PT, que trouxe 
Luís Inácio Lula da Silva por 
oito anos como presidente 
da República. Dilma Rous-
seff sendo eleita a primeira 
presidente mulher do país, 
e tempos depois deixando 
o governo após o processo 
de impeachment. Um gover-
no interino assumiu, sob o 
comando de Michel Temer, 
até as eleições do ano pas-
sado que levaram o militar 
Jair Bolsonaro ao poder. No 
mundo, Barack Obama mar-
cou a História ao ser o pri-
meiro presidente negro dos 
Estados Unidos.

Em Guarulhos, as trans-
formações de uma cidade 
de 400 mil habitantes para 
a segunda maior do Estado 
de São Paulo e 13ª economia 
do país agora com 1,3 milhão 
de moradores. Guarulhenses 
por adoção, que chegaram 
de várias partes para somar a 
população já existente e jun-
tos continuarem escrevendo 
os capítulos dessa História.

Hoje 64% dos leitores de 

jornal de Guarulhos leem a 
Folha Metropolitana, segun-
do dados da pesquisa Mar-
plan/EGM. Mas o alcance da 
Folha Metropolitana é ainda 
maior através do site (www.
fmetropolitana.com.br), do 
Facebook (www.facebook.
com/folhametro) e do Insta-
gram (www.instagram.com/
fo l h a m e t ro p o l i t a n a g r u ) 
onde a aproximação com o 
leitor é imediata por meio 
da interação que as ferra-
mentas digitais permitem. 
Além do WhatsApp (11 
9643-2765) que se 
tornou um dos 
principais ca-
nais de co-
m u n i c a ç ã o 
com a nossa 
redação.

O jornal 
a m a d u re -
ceu e des-
de o ano 
p a s s a d o , 
sob uma 
nova ges-
tão, tem 
buscado 

se aperfeiçoar cada vez mais, 
porém não deixou de lado o 
compromisso de contar as 
mais variadas histórias e dar as 
notícias de 
maior 

relevância e destaque com 
transparência, seriedade, im-
parcialidade e profissionalis-
mo, tendo o leitor como nosso 
maior e principal presente nes-
ses 48 anos. 



As homenagens de quem faz parte desses 48 anos
5ESPECIAL FOLHA METROPOLITANA

Sábado e domingo, 7 e 8  de setembro de 2019
PÁGINA 4 - FOLHA METROPOLITANA “O JORNAL DA GRANDE SÃO PAULO”

O jornal é importante para Guarulhos desde a 
época do Thomeu. Anuncio na Folha e sem-
pre tive bons retornos, pois é o jornal mais an-
tigo, com credibilidade e boa tiragem.
Anderson Martins, gerente de vendas da 

Imobiliária Martins

O jornal acompanhou todo o crescimento da cidade e 
faz parte da nossa história hoje. A Folha Metropolitana 
é um patrimônio da nossa história, acompanhando os 
acontecimentos e seus processos políticos e sua evolu-
ção. Ela tem um papel importante de transmitir para as 
pessoas o que acontece em Guarulhos.   Quero para-
benizar a todos os funcionários, desde a diretoria até 
quem entrega o jornal e que continuem fazendo seu 
trabalho de levar o jornalismo em primeira mão.  

Eduardo Carneiro, vereador pelo PSB

A credibilidade de conteúdo marca a qualidade do jornal ao longo 
do tempo, cujo trabalho de informação e entretenimento levados 
ao cidadão consolida e ampara a própria democracia vivenciada, 
inabalável, onde se percebe que a liberdade de manifestação e 
debates em muito decorre do trato responsável com que a Folha 
Metropolitana emprega em suas notícias-verdades. Parabéns!

Alexandre Cadeu, contabilista, advogado, especialista em 
Direito, consultor jurídico e e colunista da Folha Metropolitana

A Folha Metropolitana é um presente para a 
cidade. Eu, como guarulhense, tenho orgu-
lho de ter esse jornal tão transparente.

Gilmar Pinna, escultor, embaixador 
cultural e professor Honoris causa da FIG 

Unimesp

A Folha Metropolitana faz parte da minha carreira e 
da vida de Guarulhos. O jornal está dentro da histó-
ria de Guarulhos e a cidade está também dentro da 
história do jornal. 
José Pereira dos Santos, presidente dos Sindicatos 

dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região 

A Folha Metropolitana sempre esteve presente 
nos principais fatos da política guarulhense e 
do cotidiano e com certeza que estará por mui-
to mais tempo informando nossa população.

Alencar Santana, deputado federal pelo PT

Parabéns ao jornal Folha Metropolitana pelos 48 anos registrando 
e fazendo história. Em quase cinco décadas, o veículo deu vez 
e voz aos cidadãos, mostrou e mostra a evolução, mudanças, 
avanços e desafios da cidade, do estado e do país. A imprensa 
é, sem dúvida, um pilar fundamental na construção de uma 
sociedade democrática.

Eli Corrêa Filho, deputado federal pelo DEM

Nos últimos 48 anos a Folha Metropolitana 
tem levado aos guarulhenses as principais 
notícias de nossa cidade. Parabéns a todos 
os profissionais que atuaram e atuam para 
que possamos ter informações sobre a nossa 
querida Guarulhos.

Edmilson Souza, vereador pelo PT

A Folha Metropolitana é um dos veículos de fun-
damental importância e pioneira em Guarulhos e 
na região.  Quando a gente fala do jornal já se 
lembra de uma história de 40 anos, o Paschoal 
Thomeu lutou muito e acreditou e agora a nova 
gestão continua agindo da mesma maneira. O ve-
ículo foi importante ontem, hoje e será amanhã. 

Jorge Wilson, deputado estadual pelo PRB

O Jornal Folha Metropolitana chegou à Guarulhos 
há 48 anos para revolucionar as mídias da cidade. 
Em suas edições sempre encontramos os princi-
pais acontecimentos e os mais relevantes temas 
do cotidiano guarulhense. O jornal conquistou e 
se tornou ao longo do tempo referência em co-
municação e uma companhia de todas as manhãs. 

Maurício Brinquinho (PT), vereador

É um jornal antigo, que tem bastante conhecimento da população. Os 
cooperados sempre comentam quando pegam o jornal e veem nossas 
publicações. Desejo meus parabéns e agradeço a parceria que temos. 

Alexandre Negrão, presidente da Cooper Guarulhos

São 48 anos de vida do jornal que é a cara de Guarulhos. 
Muita informação com seriedade e responsabilidade. É 
uma ferramenta de atualização de tudo que ocorre em 
nossa cidade. 

Eduardo Ferrari, presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) de Guarulhos

A Folha Metropolitana é um jornal tradicional da cidade 
que reflete nossos percalços, esperanças e dores. Ele é a 
expressão da nossa vida. 

Antônio Bosco, padre da Catedral de Guarulhos

A Folha Metropolitana é um jornal tradicional da cidade 
que reflete nossos percalços, esperanças e dores. Ele é a 
expressão da nossa vida. 

Antônio Bosco, padre da Catedral de Guarulhos
O Rotary tem uma preocupação muito relevante dentro da comunidade 
e dentro do mundo, visto ser um dos seus ideais a paz entre os povos, o 
bem-estar dos mais carentes e empobrecidos. Aproveitamos a oportuni-
dade para agradecer a Folha Metropolitana pela parceria construída ao 
longo dos tempos e parabenizá-la pelo seu aniversário.

Ana Maria Cardoso, presidente do Rotary Club de Guarulhos 

Nós da Aliança acreditamos que a comunicação é fundamental no ambiente dos 
negócios, e que a mídia tem um papel importante para uma sociedade madura 
e plural. Poder contar com a Folha Metropolitana é uma satisfação, porque é um 
jornal de quase meio século que contribui com a cidade e também leva nossa 
mensagem para os nossos clientes. 

Fábio Carleto, assessor de comunicação da Aliança

Muito mais do que um meio de comunicação, há 48 
anos a Folha Metropolitana vem contando histórias. 

Bia Martins, Fundadora da ONG Olhar de Bia

É muito importante para a cidade, sempre estamos infor-
mados. Continua sendo a fonte de informação mais rápida.

Cida, Sindicato dos Feirantes

A Folha Metropolitana é o jornal mais respeitado da cidade. O 
papel da Folha é de imensa importância para todos nós, pois 
uma imprensa imparcial é extremamente positiva para uma 
sociedade democrática. 

Cap. Fernando Fabião, vice-presidente da Adeasp 
(Associação de defesa dos Agentes de Segurança Pública)

Tenho um carinho muito grande pela Folha Metropolitana. Foi meu 
primeiro emprego, quando eu tinha 16 anos. É o jornal do nosso 
coração. A Folha é o único jornal que acompanha o esporte de Gua-
rulhos e temos um espaço legal para divulgar o time Guarulhense. 

Carlos Alberto Fernandes, presidente do Clube Atlético 
Guarulhense 

A Folha Metropolitana sempre foi referência na cidade de Gua-
rulhos e eu que acompanho o projeto do Barcelona desde o 
início posso dizer com certeza que os anúncios movimentam o 
plantão e refletem positivamente nas vendas.

Judith Castro Alves Araújo (Brida), corretora do Barcelona

Em nome do sindicato eu parabenizo a Folha Me-
tropolitana pelos 48 anos e por ser o jornal de 
maior credibilidade na cidade. 
Chiquinho dos Gráficos, presidente Sindigráficos

A Folha Metropolitana é de casa. Literalmente! Há 48 anos eu 
comecei a receber os exemplares desse veículo de comunica-
ção da cidade. Hoje o jornal faz parte do cotidiano dos lares 
guarulhenses. Vida longa à FM!
José Augusto Pinheiro, coach, escritor, palestrante, mestre 

de cerimônias, comunicador de rádio e jornalista

A Folha Metropolitana divide espaço com vários jornais, 
mas como jornal regional é o maior de todos. Eu aprendi 
muita coisa no tempo que trabalhei lá. 

Castelo Hanssen, escritor e jornalista

A Asec parabeniza o jornal por mais um ano de participação no 
nosso dia a dia. Que o jornal continue levando informação, escla-
recendo dúvidas e dando vida a cidade com notícias relevantes. 

José de Araújo Júnior, presidente da Associação dos 
Empresários de Cumbica

Eu estou com a Folha Metropolitana na imobiliária há pouco 
tempo e tem me dado um bom retorno, só tenho a agradecer. 
O jornal tem boa distribuição, boas matérias e uma boa tiragem. 
Daniel Albertino de Araújo, sócio diretor da Attu’s Imóveis

Parabéns Folha Metropolitana, 48 anos contando a história 
da nossa cidade, levando informação séria e responsável à 
nossa população.

João Darcio (Podemos), vereador 

Parabéns Folha Metropolitana por esses 48 anos, sempre trazendo aos 
cidadãos informações sérias e precisas sobre todos os assuntos de inte-
resse público. 

Moisés Batista de Souza, Presidente Wimpro

Parabéns Folha Metropolitana pelos 48 anos de história e serviços presta-
dos à população de Guarulhos e região.

Márcio Nakashima, deputado estadual pelo PDT

A Folha Metropolitana é o melhor jornal de Guarulhos pra levar 
informação e notícia para todos da cidade. Fizemos uma par-
ceria e sempre tive um bom retorno com meus anúncios. 

Eduardo Ramos de Moura, diretor da Cooper Guarulhos, 
taxista e radialista da Rádio Raiz

É com muita satisfação que ho-
menageamos os 48 anos da Folha 
Metropolitana, o jornal impresso 
de maior tradição em nossa cida-
de e que ajuda a contar a história 
de Guarulhos. Neste momento em 
que o jornal impresso passa por 
um momento de transformação 

para se adequar à era digital, sabemos que a Folha Me-
tropolitana busca também avançar, adequando-se a esta 
nova realidade, com bastante responsabilidade e ética, 
prestando sempre um excelente serviço de informação a 
seus milhares de leitores. Parabéns a todos que estão en-
volvidos direta ou indiretamente nesta missão.

 Guti, prefeito de Guarulhos
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O jornal é importante para Guarulhos desde a 
época do Thomeu. Anuncio na Folha e sem-
pre tive bons retornos, pois é o jornal mais an-
tigo, com credibilidade e boa tiragem.
Anderson Martins, gerente de vendas da 

Imobiliária Martins

O jornal acompanhou todo o crescimento da cidade e 
faz parte da nossa história hoje. A Folha Metropolitana 
é um patrimônio da nossa história, acompanhando os 
acontecimentos e seus processos políticos e sua evolu-
ção. Ela tem um papel importante de transmitir para as 
pessoas o que acontece em Guarulhos.   Quero para-
benizar a todos os funcionários, desde a diretoria até 
quem entrega o jornal e que continuem fazendo seu 
trabalho de levar o jornalismo em primeira mão.  

Eduardo Carneiro, vereador pelo PSB

A credibilidade de conteúdo marca a qualidade do jornal ao longo 
do tempo, cujo trabalho de informação e entretenimento levados 
ao cidadão consolida e ampara a própria democracia vivenciada, 
inabalável, onde se percebe que a liberdade de manifestação e 
debates em muito decorre do trato responsável com que a Folha 
Metropolitana emprega em suas notícias-verdades. Parabéns!

Alexandre Cadeu, contabilista, advogado, especialista em 
Direito, consultor jurídico e e colunista da Folha Metropolitana

A Folha Metropolitana é um presente para a 
cidade. Eu, como guarulhense, tenho orgu-
lho de ter esse jornal tão transparente.

Gilmar Pinna, escultor, embaixador 
cultural e professor Honoris causa da FIG 

Unimesp

A Folha Metropolitana faz parte da minha carreira e 
da vida de Guarulhos. O jornal está dentro da histó-
ria de Guarulhos e a cidade está também dentro da 
história do jornal. 
José Pereira dos Santos, presidente dos Sindicatos 

dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região 

A Folha Metropolitana sempre esteve presente 
nos principais fatos da política guarulhense e 
do cotidiano e com certeza que estará por mui-
to mais tempo informando nossa população.

Alencar Santana, deputado federal pelo PT

Parabéns ao jornal Folha Metropolitana pelos 48 anos registrando 
e fazendo história. Em quase cinco décadas, o veículo deu vez 
e voz aos cidadãos, mostrou e mostra a evolução, mudanças, 
avanços e desafios da cidade, do estado e do país. A imprensa 
é, sem dúvida, um pilar fundamental na construção de uma 
sociedade democrática.

Eli Corrêa Filho, deputado federal pelo DEM

Nos últimos 48 anos a Folha Metropolitana 
tem levado aos guarulhenses as principais 
notícias de nossa cidade. Parabéns a todos 
os profissionais que atuaram e atuam para 
que possamos ter informações sobre a nossa 
querida Guarulhos.

Edmilson Souza, vereador pelo PT

A Folha Metropolitana é um dos veículos de fun-
damental importância e pioneira em Guarulhos e 
na região.  Quando a gente fala do jornal já se 
lembra de uma história de 40 anos, o Paschoal 
Thomeu lutou muito e acreditou e agora a nova 
gestão continua agindo da mesma maneira. O ve-
ículo foi importante ontem, hoje e será amanhã. 

Jorge Wilson, deputado estadual pelo PRB

O Jornal Folha Metropolitana chegou à Guarulhos 
há 48 anos para revolucionar as mídias da cidade. 
Em suas edições sempre encontramos os princi-
pais acontecimentos e os mais relevantes temas 
do cotidiano guarulhense. O jornal conquistou e 
se tornou ao longo do tempo referência em co-
municação e uma companhia de todas as manhãs. 

Maurício Brinquinho (PT), vereador

É um jornal antigo, que tem bastante conhecimento da população. Os 
cooperados sempre comentam quando pegam o jornal e veem nossas 
publicações. Desejo meus parabéns e agradeço a parceria que temos. 

Alexandre Negrão, presidente da Cooper Guarulhos

São 48 anos de vida do jornal que é a cara de Guarulhos. 
Muita informação com seriedade e responsabilidade. É 
uma ferramenta de atualização de tudo que ocorre em 
nossa cidade. 

Eduardo Ferrari, presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) de Guarulhos

A Folha Metropolitana é um jornal tradicional da cidade 
que reflete nossos percalços, esperanças e dores. Ele é a 
expressão da nossa vida. 

Antônio Bosco, padre da Catedral de Guarulhos

A Folha Metropolitana é um jornal tradicional da cidade 
que reflete nossos percalços, esperanças e dores. Ele é a 
expressão da nossa vida. 

Antônio Bosco, padre da Catedral de Guarulhos
O Rotary tem uma preocupação muito relevante dentro da comunidade 
e dentro do mundo, visto ser um dos seus ideais a paz entre os povos, o 
bem-estar dos mais carentes e empobrecidos. Aproveitamos a oportuni-
dade para agradecer a Folha Metropolitana pela parceria construída ao 
longo dos tempos e parabenizá-la pelo seu aniversário.

Ana Maria Cardoso, presidente do Rotary Club de Guarulhos 

Nós da Aliança acreditamos que a comunicação é fundamental no ambiente dos 
negócios, e que a mídia tem um papel importante para uma sociedade madura 
e plural. Poder contar com a Folha Metropolitana é uma satisfação, porque é um 
jornal de quase meio século que contribui com a cidade e também leva nossa 
mensagem para os nossos clientes. 

Fábio Carleto, assessor de comunicação da Aliança

Muito mais do que um meio de comunicação, há 48 
anos a Folha Metropolitana vem contando histórias. 

Bia Martins, Fundadora da ONG Olhar de Bia

É muito importante para a cidade, sempre estamos infor-
mados. Continua sendo a fonte de informação mais rápida.

Cida, Sindicato dos Feirantes

A Folha Metropolitana é o jornal mais respeitado da cidade. O 
papel da Folha é de imensa importância para todos nós, pois 
uma imprensa imparcial é extremamente positiva para uma 
sociedade democrática. 

Cap. Fernando Fabião, vice-presidente da Adeasp 
(Associação de defesa dos Agentes de Segurança Pública)

Tenho um carinho muito grande pela Folha Metropolitana. Foi meu 
primeiro emprego, quando eu tinha 16 anos. É o jornal do nosso 
coração. A Folha é o único jornal que acompanha o esporte de Gua-
rulhos e temos um espaço legal para divulgar o time Guarulhense. 

Carlos Alberto Fernandes, presidente do Clube Atlético 
Guarulhense 

A Folha Metropolitana sempre foi referência na cidade de Gua-
rulhos e eu que acompanho o projeto do Barcelona desde o 
início posso dizer com certeza que os anúncios movimentam o 
plantão e refletem positivamente nas vendas.

Judith Castro Alves Araújo (Brida), corretora do Barcelona

Em nome do sindicato eu parabenizo a Folha Me-
tropolitana pelos 48 anos e por ser o jornal de 
maior credibilidade na cidade. 
Chiquinho dos Gráficos, presidente Sindigráficos

A Folha Metropolitana é de casa. Literalmente! Há 48 anos eu 
comecei a receber os exemplares desse veículo de comunica-
ção da cidade. Hoje o jornal faz parte do cotidiano dos lares 
guarulhenses. Vida longa à FM!
José Augusto Pinheiro, coach, escritor, palestrante, mestre 

de cerimônias, comunicador de rádio e jornalista

A Folha Metropolitana divide espaço com vários jornais, 
mas como jornal regional é o maior de todos. Eu aprendi 
muita coisa no tempo que trabalhei lá. 

Castelo Hanssen, escritor e jornalista

A Asec parabeniza o jornal por mais um ano de participação no 
nosso dia a dia. Que o jornal continue levando informação, escla-
recendo dúvidas e dando vida a cidade com notícias relevantes. 

José de Araújo Júnior, presidente da Associação dos 
Empresários de Cumbica

Eu estou com a Folha Metropolitana na imobiliária há pouco 
tempo e tem me dado um bom retorno, só tenho a agradecer. 
O jornal tem boa distribuição, boas matérias e uma boa tiragem. 
Daniel Albertino de Araújo, sócio diretor da Attu’s Imóveis

Parabéns Folha Metropolitana, 48 anos contando a história 
da nossa cidade, levando informação séria e responsável à 
nossa população.

João Darcio (Podemos), vereador 

Parabéns Folha Metropolitana por esses 48 anos, sempre trazendo aos 
cidadãos informações sérias e precisas sobre todos os assuntos de inte-
resse público. 

Moisés Batista de Souza, Presidente Wimpro

Parabéns Folha Metropolitana pelos 48 anos de história e serviços presta-
dos à população de Guarulhos e região.

Márcio Nakashima, deputado estadual pelo PDT

A Folha Metropolitana é o melhor jornal de Guarulhos pra levar 
informação e notícia para todos da cidade. Fizemos uma par-
ceria e sempre tive um bom retorno com meus anúncios. 

Eduardo Ramos de Moura, diretor da Cooper Guarulhos, 
taxista e radialista da Rádio Raiz

É com muita satisfação que ho-
menageamos os 48 anos da Folha 
Metropolitana, o jornal impresso 
de maior tradição em nossa cida-
de e que ajuda a contar a história 
de Guarulhos. Neste momento em 
que o jornal impresso passa por 
um momento de transformação 

para se adequar à era digital, sabemos que a Folha Me-
tropolitana busca também avançar, adequando-se a esta 
nova realidade, com bastante responsabilidade e ética, 
prestando sempre um excelente serviço de informação a 
seus milhares de leitores. Parabéns a todos que estão en-
volvidos direta ou indiretamente nesta missão.

 Guti, prefeito de Guarulhos
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A Folha Metropolitana é arquivo histórico do mu-
nicípio de Guarulhos. Registrou e conservou nos 
últimos 48 anos os momentos mais importantes 
vividos na cidade. Representa fonte de informa-
ção essencial a quem quer estar bem informado. 
Rodrigo Tavares, presidente municipal do PRTB

O humano é um ser que necessita estar ligado a outras 
pessoas, saber o que acontece ao seu redor, tem o desejo de 
compartilhar informações. Isso ficou claro desde as pinturas 
rupestres dos homens das cavernas, os sinais de fumaça dos 

índios norte-americanos, os sons dos tambores das tribos 
africanas, os salmos dos israelitas, os hieróglifos egípcios. O 
jornal é nossa maneira de sentirmos ligados uns aos outros. 

Um jornal será perene enquanto o povo sentir que ele reflete 
suas necessidades e sonhos. Enquanto ele for a cara do povo.

Roberto Samuel, jornalista, CEO da TBL Comunicação e 
colunista da Folha Metropolitana

Quero parabenizar o mais tradicional jornal de Guarulhos 
pela passagem de 48º aniversário. A Folha Metropolita-
na sempre esteve entre minhas leituras diárias obrigató-
rias. Sobrevive aos tempos difíceis para o jornalismo e se 
mantém relevante, se atualizando e ampliando o alcan-
ce por meio do digital. Em minha gestão na Associação 
Comercial e Empresarial, a Folha sempre foi receptiva 
às notícias que produzimos e que tiveram influência no 
cenário econômico local. Acredito piamente que só uma 
imprensa livre e independente é capaz de manter nossa 
democracia viva. Parabéns a todos os funcionários, jor-
nalistas e dirigentes deste importante veículo de comuni-
cação da nossa cidade!
William Paneque, presidente da Associação Comercial 

e Empresarial de Guarulhos

Iniciei minha história na Folha Metropolitana 
em novembro de 1995. Hoje tenho orgulho de 
parabenizar a Folha Metropolitana pelos seus 
48 anos de informação aos guarulhenses. 

Pedro Notaro, jornalista e colunista 
da Folha Metropolitana

A Folha é um marco da imprensa e está no DNA da 
cidade. A Folha Metropolitana está para Guarulhos 
como a Globo está para o Brasil. Parabenizo e torço 
para que continue crescendo. 
Reginaldo Araujo Sena, presidente do Sincomercio 

Parabenizo o Jornal Folha Metropolitana pela comemoração 
de mais um aniversário. Graças a este tradicional veículo de 
Comunicação, a população se mantém informada há déca-
das de tudo que acontece em Guarulhos. Agradeço também 
a oportunidade de fazer parte desta história. Novas conquis-
tas virão. Vida longa é o que desejo!

Sergio Lessa, jornalista e colunista da Folha Metropolitana

Eu parabenizo a Folha Metropolitana. Ela tem um papel importante 
para mim e para o cidadão guarulhense, porque entrega um bem im-
portante que é a informação. 
Mauricio Colin, diretor titular do Centro das Indústrias do Estado de 

São Paulo (Ciesp) Guarulhos

Eu enxergo a Folha Metropolitana como um dos principais ve-
ículos impresso da cidade, que tem atuado levando a todos, 
informações fiéis, sempre trabalhando em prol de promover a 
comunicação, entretenimento e notícias do cotidiano. 

Márcio Pacheco, diretor Executivo da Guarupass

Um jornal que conquistou sua credibilidade através de informações rele-
vantes objetivas e sempre com responsabilidade com seu leitor. Parabéns 
Folha Metropolitana pelos seus 48 anos.

Omar Glorioso Martinez, proprietário do restaurante Forno e Fogão

O que mais me marca são as reportagens sempre se importan-
do com o idoso e a saúde pública da cidade. Sempre somos 
atendidos com atenção e dedicação. 

Roberval Trajano Barros Cavalcante, presidente da União 
dos Aposentados, Pensionista e Idosos de Guarulhos

Todos nós desejamos vida longa e muito sucesso à Folha Metropolitana.
Rodrigo Maciel Silva, presidente do Sindicato dos Aeroviários

Trabalhei muito e tenho muita saudade daquela época de 
um jornalismo sério com grandes profissionais.

- Jair Malavazi, fotógrafo

O Lar da Regina, Associação de Proteção aos Animais, vem agrade-
cer publicamente pelo apoio dado a nossa ONG pela Folha Metropo-
litana, que ao longo dos tempos permanece firme e forte em nosso 
município como o jornal mais antigo da cidade. 

Regina de Jesus Pereira, presidente ONG Lar da Regina

Parabéns Folha Metropolitana por prestar e levar informação 
ao povo guarulhense por tanto tempo, sempre com transparên-
cia, responsabilidade e profissionalismo.

Thiago Surfista (PRTB), vereador

Em nome dos cooperados da Guarucoop, expresso aqui nossos 
parabéns pelos 48 anos deste jornal, que é a marca viva da 
mídia guarulhense. 

Waldir Almeida da Silva, presidente da Guarucoop

Nesses 48 anos da Folha Metropolitana o que mais me marcou 
foi a rapidez que a notícia da cidade chega. Informação com 
seriedade e compromisso com o cidadão. 

Vicente Antônio de Souza, presidente da ASMG

Em agosto de 1997 comecei a escrever sobre os eventos da cidade 
na coluna ESPAÇO TEEN. Nos 22 anos que respiro a Folha Metropoli-
tana muita coisa mudou! De jornal standard, antiquado, passamos a 
ser um tabloide moderno. Diretores, editores, colunistas, fotógrafos 
e jornalistas mudaram. Diagramação e até a logomarca mudou! Mas 
uma coisa não mudou nestes 48 anos: a CREDIBILIDADE! Parabéns 
“Velha Senhora”. Certeza que teremos muitas histórias, e receitas, 
para compartilhar com todos leitores.

Serginho Freitas, churrasqueiro profissional do Karnivoros 
Churrasco Raiz e assina toda gastronomia da Lancheteria 

Guarulhos
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CARLOS ALBERTO BARBOSA - Os anos 70 trouxe uma 
surpresa para a cidade e sua imprensa. O nascimen-
to do GUARU NEWS. Distribuído gratuitamente com 
notícias atualizadas convenceu a todos. A primeira 
manchete foi o desfile militar daquele ano na rua Dom 
Pedro. O sucesso foi tanto que tinha gente na porta 
esperando chegar o jornal impresso de São Paulo.

A iniciativa dos irmãos Silvio e Armando Pinheiro 
e Paulo Tabajara deu certo. Uma das primeiras inova-
ções foi levar a redação para os bairros aos sábados. 
Uma mesa, uma máquina de escrever e um repórter 
para ouvir o povo. A cidade tinha quase 400 mil habi-
tantes, muitas indústrias e um comércio ativo. 

Em pouco tempo o sucesso foi tanto que tornou-se 
um jornal diário. A redação preparava tudo e esperava 
a Kombi voltar de São Paulo com fotos internacionais 
e notícias. Depois o Telex chegou e as fotos também 
através de um equipamento de telefoto.

Era o modernismo da época. O jornal deu uma 
nova dimensão a cidade. Guarulhos cresceu, progre-
diu e tornou-se essa potência vertical em todos os 
bairros inclusive na periferia. Ganhou Aeroporto Inter-
nacional em Cumbica, e breve ganhará Metrô. A popu-
lação já passa um milhão de habitantes, é a segunda 
cidade em economia no Estado e destaca-se no Brasil.  
Podemos dizer que o jornal mudou a cidade com a 
sua presença em tudo.

A Folha Metropolitana sob o olhar de quem viveu a História
O jornal que mudou Guarulhos

TOKUJO ANTÔNIO MAEDA - O icônico Guaru News ajudou 
a raspar e limpar ferrugens do jornalismo brasileiro. O 
pioneirismo e valentia do Guaru News, o popular “Gua-
runévi”, na época assim o povo o chamava, deixou uma 
raiz profunda, um patrimônio cultural inalienável de 
toda população e em especial guarulhense. Começa-
va então no final da década de 60, do século passado 
vamos dizer um novo modelo de manejo da imprensa 
em nossa cidade.

Naqueles tempos, como diz bem o “Barbosinha”, “na 
Bahia da coco, aqui jornal”, que lhe deu notoriedades pelo 
impacto, todos os meses paria pelo menos um periódico, 
mas misteriosamente só tinha fôlego até outubro, e logo 
em seguida o enterro apenas entre a família e sem velório. 

O histórico Guaru-News, nasceu já musculoso e pei-
tou a suposta Ditadura, e se consolidou pelas ações vi-
sionárias e pelo sabor excêntrico, mas muito menos pela 
aparência fugaz, um mero ofício de um retirante. Ele não 
veio para reinventar a roda, e principalmente sem dis-
cursos de confronto, não queria se tornar mísero pipo-
queiro na esquina do jornalismo, predador, uma escrita 
sem vida, e muito menos como queiram a cereja do bolo.

Hoje, o herdeiro de grandes batalhas - e de trincheira, 
saiu triunfante até ganhar um afago de um não menos 
extraordinário empresário Paschoal Thomeu, que lhe 
deu nova dimensão e o rebatizou Folha Metropolitana, 
que se tornaria vitrine da Grande São Paulo.

Guaru News, uma jornada épica
ANTONIO MARTINHO RISSO - Em agosto de 1988 assumi a direção 
da Folha Metropolitana, como seu diretor responsável. E per-
maneci por quase 11 anos. O jornal era então editado em for-
mato standard e com circulação paga. Tinha dois cadernos: no 
primeiro e principal as notícias das editorias de política, econo-
mia e cidades, dividindo espaço com anúncios centimetrados. 
Já o segundo continha as editorias de variedades, esportes 
e sociais, além dos classificados, editais, matérias especiais e 
eventualmente anúncios centimetrados nas capas.

Era o final do mandato do saudoso ex-prefeito Oswaldo 
De Carlos. E o jornal era considerado muito “chapa branca. 
Em decorrência disso, experimentava encalhes expressivos na 
venda avulsa (bancas) e não tinha assinantes. Pois bem: minha 
missão foi restaurar a glória anterior do diário. Promovemos 
várias e importantes mudanças ao longo desse período. Nossa 
equipe de jornalistas e editores foi reforçada, de modo a pro-
duzir matérias “quentes” e de interesse da coletividade. Uma 
das grandes conquistas foi montar um departamento de assi-
naturas. Estabelecemos uma proveitosa parceria com a Editora 
Globo, de modo que quem assinasse a Folha Metropolitana por 
1 ano recebia inteiramente grátis, pelo mesmo período, duas 
assinaturas de revistas da Editora Globo. 

Foi um período áureo, que coincidiu também com a elei-
ção de Paschoal Thomeu, ex-presidente da empresa jornalísti-
ca, para prefeito de Guarulhos; que fez seu sucessor a Vicenti-
no Papotto, ambos saudosos. Além de Thomeu e a filha Roseli 
também terem sido deputados estaduais. 

Mudanças que deram novo fôlego
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Administração: Vicente A. de Souza e Diretoria

Site: www.asmg.com.br | e-mail: asmg@asmg.com.br
Av. Bom Clima, 278 - Bom Clima - Guarulhos -SP

Vicente A. de Souza (presidente)

Que neste dia e nos demais dias do ano, você 
possa ser reconhecida pela sua força, sua 

garra, sua sabedoria e em especial, pelo seu 
dom de gerar vidas. 

Parabéns 
mulher!

Administração: Vicente A. de Souza e Diretoria

Site: www.asmg.com.br | e-mail: asmg@asmg.com.br
Av. Bom Clima, 278 - Bom Clima - Guarulhos -SP

Vicente A. de Souza (presidente)

Páscoa é tão somente o recomeço, onde estará 
em alta a certeza de um futuro repleto de 
realizações, esperando que o amor inunde o 
coração dos homens, pondo fim as guerras e 
ao egoísmo, permitindo que a paz volte a reinar, 
como um dia, o Nosso Pai, 
sonhou para Nós. 

Feliz Páscoa!

Administração: Vicente A. de Souza e Diretoria

Site: www.asmg.com.br | e-mail: asmg@asmg.com.br
Av. Bom Clima, 278 - Bom Clima - Guarulhos -SP

Vicente A. de Souza (presidente)

Que neste dia e nos demais dias do ano, você 
possa ser reconhecida pela sua força, sua 

garra, sua sabedoria e em especial, pelo seu 
dom de gerar vidas. 

Parabéns 
mulher!

Vicente A. de Souza (presidente)

PELOS SEUS

48 ANOS

FOLHA METROPOLITANA

PARABÉNS A

@cooperguarulhos

ACESSE A PLAY STORE E APPLE STORE

É RÁPIDO, FÁCIL E GRATUITO.

A CORRIDA DE TÁXI NAS SUAS MÃOS

TÁXI 20%
DESC0NTO

BAIXE O APLICATIVO
E GANHE 20% NAS

CHAMADAS.

(11) 2085-4110
(11) 97318-7886

WWW.COOPERGUARULHOS.COM.BR

CHAME SEU TÁXI
POR WHATSAPP

PARABÉNS
FOLHA METROPOLITANA
PELO SEU ANIVERSÁRIO

Eu, Gessi, presidente do Sindicato dos 
Taxistas Autônomos de Guarulhos, 
venho parabenizar, em nome de todos 
os taxistas deste município, mais um 
aniversário da Folha Metropolitana, que 
faz um trabalho responsável e exemplar 
no meio da comunicação. Agradecemos e 
nos sentimos honrados de poder fazer 
parte dessa história. Desejamos sucesso 

e que venham muitos e muitos anos.

07/09

48 anos

Folha Metropolit
ana

 SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE GUARULHOS E REGIÃO
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PARABÉNS, FOLHA
Viva o bom jornalismo!
Em nome da categoria metalúrgica, expresso 

meu respeito à liberdade de imprensa, que a 
Folha Metropolitana tão bem soube empunhar 
nesses 48 anos de jornalismo alinhado aos interesses 

maiores da população. 
Parabenizo sua direção, sua redação, 
seu setor comercial e todos os demais 
profi ssionais mobilizados na dura luta 

diária para produzir o jornal e fazer a 
publicação chegar aos leitores.

Acompanho também, e saúdo, o 
esforço da Folha em ampliar sua 
presença na internet, com quali-
dade e agilidade.

Todo apoio ao bom jorna-
lismo. Progressos à Folha 

Metropolitana, jornal da se-
gunda maior cidade paulista.

maiores da população. 
Parabenizo sua direção, sua redação, 
seu setor comercial e todos os demais 
profi ssionais mobilizados na dura luta 

diária para produzir o jornal e fazer a 
publicação chegar aos leitores.

Acompanho também, e saúdo, o 
esforço da 
presença na internet, com quali-
dade e agilidade.

Todo apoio ao bom jorna-
lismo. Progressos à 

Metropolitana
José Pereira dos Santos Presidente

Diretoria “União e Ação”

www.metalurgico.org.br
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Dengue faz sua primeira 
vítima em Guarulhos

MAYARA NASCIMENTO - Com 
6.286 casos de dengue, a ci-
dade registrou a primeira 
morte do ano por conta da 
doença na quinta-feira (05). A 
vítima era residente do bair-
ro Jardim Almeida Prado. A 
informação foi confirmada 
pela Secretaria da Saúde.

A confirmação da mor-
te foi uma surpresa, já que 
os números vinham caindo 
nos últimos dias. Na sema-
na passada entrou em ação 
o trabalho em conjunto da 

prefeitura com a Força Aérea 
para ajudar no combate ao 
mosquito Aedes aegypti. Já 
foi realizada a intensificação 
das ações no Jardim Álamo, 
onde foram trabalhados 984 
imóveis. Deste total, 745 esta-
vam fechados e em 35 houve 
recusa por parte dos proprie-
tários ou moradores para a 
entrada da equipe.

O trabalho com os 65 fun-
cionários da EDP irá começar 
na próxima semana come-
çando pelo Jardim Paraventi.

FOTO: NIAID

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - A emissão da 
Carteira do Idoso em Gua-
rulhos observou um cres-
cimento de 16,75% nos oito 
primeiros meses de 2018 
na comparação com todo 
o ano passado. Em 2019 
foram emitidas 3.826 car-
teiras, enquanto que no 
ano anterior houve 3.277 
emissões. Se o ritmo for 
mantido, até o final do ano 
deverão ser emitidas pouco 
mais de 5,7 mil carteiras, o 
que representaria um au-
mento superior a 75% na 
mesma comparação. 

A Carteira do Idoso é um 
documento da pessoa acima 
de 60 anos que não tenha 
como comprovar renda in-
dividual de até dois salários 
mínimos para obtenção de 
gratuidade ou desconto de 
no mínimo 50% no valor 
das passagens interestadu-
ais, conforme estabelecido 
no Estatuto do Idoso.

A cada ano a procura 

Carteiras do Idoso emitidas até agosto já superam total de 2018

pelo documento tem au-
mentado. De acordo com a 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Assistência Social 
em 2016 foram emitidas 
970 carteiras e em 2017, 
1.395. Esse crescimento, 
segundo a Pasta, ocorre 
em razão da divulgação 

do benefíciorealizada nos 
mutirões do Cadastro Úni-
co para Programas Sociais 
(CadÚnico) e nas unidades 
dos Centros de Referência 
da Assistência Social (Cras), 
além de informações publi-
cadas pela imprensa e nas 
redes sociais.
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       Com o tema “Direitos Humanos, Participação 
e Democracia”, a Prefeitura de Guarulhos 
promoveu nesta terça-feira (3) o segundo 
encontro do 3º Ciclo de Palestras Políticas 
Públicas e Direitos Humanos no auditório 
da Secretaria de Educação, no Macedo. Os 
palestrantes, a jornalista Conceição Lourenço e 
o professor Bruno Konder Comparato (Unifesp), 
falaram sobre “Jornalismo e a participação da 
pessoa negra” e “Planos de direitos humanos: 
história e importância”, respectivamente. A 
jornalista enalteceu a realização de palestras 
e observou que existem poucos profissionais 
negros porque nem todos têm oportunidade de 
ingressar nas universidades. “As políticas públicas 
e de igualdade são muito importantes. Penso 
que quando se reconhece as diferenças é que a 
gente estabelece a igualdade”, disse Conceição, 
que confirmou a falta de profissionais negros na 
comunicação e em outras profissões. 

       A prefeitura está recendo inscrições para 
o projeto Curso Padaria, que irá gratuitamente 
capacitar munícipes para trabalhar como auxiliar 
de padaria e de confeitaria em supermercados. 
As aulas serão no Restaurante Popular Josué de 
Castro, no Taboão (rua Adolfo Noronha, 49). Ao todo 
são oferecidas 25 vagas e as inscrições devem ser 
feitas no Restaurante Escola Praça Gourmet (praça 
Getúlio Vargas, s/nº, Centro), entre 9h e 16h, até 
sexta-feira (6). O curso tem 32 horas, com quatro 
horas por dia (às terças e quartas-feiras, das 15h 
às 19h), e será ministrado por formadores da 
Associação Paulista de Supermercados (Apas). Para 
se inscrever é necessário ter no mínimo 18 anos, 
ensino fundamental completo, possuir o Número de 
Identificação Social (NIS) e residir em Guarulhos, 
prioritariamente na região do Taboão. Na inscrição é 
necessário apresentar original e cópia dos seguintes 
documentos: NIS, RG, CPF e comprovante de 
endereço. 

ANOTE

A foto chegou a me emocionar, 
por vários anos vi a dedicação 
destes dois mestres

Em um destes dias após minhas 
primeiras atividades, que começam 
seis e trinta da manhã, meio sono-
lento ainda, recebi uma foto de dois 
grandes mestres que tive na vida, 
professor Cassio e Cidão. Fazendo 
as contas os dois participam ativa-
mente da minha formação faz uns 
20 anos, desde os primeiros passos 
dentro do futsal no A.C. Macedo às 

provas de velocidade no colégio Con-
selheiro Crispiniano, passando pelos 
meus primeiros passos dentro da 
profissão de Educação Física como 
árbitro de campeonatos escolares 
a preparador Físico e chegando aos 
dias atuais com conselheiros e refe-
rência de uma vida dedica aos alunos 
e ao próximo.

A foto chegou a me emocionar, 
por vários anos vi a dedicação destes 
dois mestres ao desenvolvimento de 
seus alunos, por vezes até passando 

por cima de seus próprios interesses 
particulares e pessoais. Por quan-
tas vezes os vi pagando do próprio 
bolso, lanche, água, transporte. Os 
vi dando suporte para muito além 
da sua função explícita, verdadeiros 
mestres, pais, heróis e salvadores. 
Pode até parecer exagero, mas em 
uma sociedade cada vez mais indi-
vidualista e capitalista exploratória, 
ter a oportunidade de conviver por 
anos ao lado de professores que de-
sempenham seu papel profissional, 
olhando os alunos (seres humanos) 
sem visar o lucro, vantagens, ganhos 
financeiros, políticos, deveriam ser 
verdadeiramente exaltados. 

Em 1992, na disputa de um 
campeonato escolar chamado OCG 
(Olimpíada Colegial de Guarulhos), 
dois colégios encontrava-se em um 
grau de rivalidade por vezes até peri-
gosa, Conselheiro e Brotero, colégios 
centrais, cuja proximidade acabou 
gerando uma preocupação para os 
organizadores e autoridades locais, 
porém a frente destes dois colégios 
estava dois mestres, cuja atitude 
amistosa, respeitosa e de muita ad-
miração de um para com o outro e 
consequentemente valores passados 
aos alunos/atletas, culminou com 
uma das maiores mudanças compor-
tamentais que pude presenciar atra-
vés do esporte, mas principalmente 
pela intervenção pacifica destes dois 
“monstros” da Educação Física. 

“Ah... se um dia governantes pres-
tassem mais atenção nos verdadeiros 
heróis que constroem a nação, ah... 
se fizessem justiça sem corpo mole 
ou preguiça lhe dando o real valor, 
eu daria um grande grito. Tenho fé e 
acredito na força do professor” (Bráu-
lio Bessa). Obrigado meus heróis.

Meus heróis não 
morreram de 
overdose

PRECISA-SE
 

COSTUREIRA/GUARULHOS
PARA TRABALHAR COM CAMISETAS

EMPRESA LOCALIZADA EM GUARULHOS

      
HORÁRIO DE TRABALHO: 
SEG Á SAB – 6H ÀS 14H (CAFÉ DA MANHÃ + BENEFICÍOS)

SEG A SAB – 14H ÀS 22H (CAFÉ DA TARDE + BENEFICÍOS)

 

INTERESSADOS LIGAR NO RH : 
(FALAR COM JÉSSICA)

(11) 2229 1241 /     (11) 9 7450 3971 

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

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

EXPERIÊNCIA COM AS MÁQUINAS OVERLOQUE , 
GALONEIRA OU PONTO CORRENTE  PARA 
EMPRESA DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS . 

VAGAS APENAS P/ COSTUREIRAS

PONTO
DE VISTA

EDU VELA
Mestre em Educação, pós-graduado 
em Sócio Psicologia, treinamento 
desportivo, Coach Life e Socio 
fundador da Empresa Crossfut



Sub-9 joga neste final de semana
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Sub-9 e sub-10 do Guarulhense estão 
na decisão do Estadual de Futsal
FOTOS: LUCAS CANOSA LUCAS CANOSA - Visando a 

disputa dos campeonatos da 
Associação Paulista de Fute-
bol em 2020, o Guarulhense 
lançou avaliações de futebol 
de campo, nova modalidade 
do clube, em três categorias.

Serão formadas equipes 
sub-9, sub-11 e sub-13, sob 
comando do professor To-
ninho Oliveira, Tony San-
tana e Carlinhos. Coorde-
nador do projeto, Toninho 
animou-se com a novidade. 
“Estou no Guarulhense há 
dois anos e há muito tempo 
batalhamos para iniciar o 
futebol. Agora, acredito que 
estamos maduros e faremos 
um grande trabalho. Estou 
muito contente em fazer 
parte deste time”, relatou.

Os nascidos em 2007 e 
2008 devem comparecer em 
todas as quartas-feiras do 
mês de setembro no Campo 

Guarulhense realiza avaliação 
no futebol de campo

da A. A. Macedo, às 19h. Nas-
cidos em 2009 e 2010 às 20h 
e nascidos em 2011 e 2012 
às 21h, com roupa de treino, 
que não pode ser de outras 
agremiações, caneleira e RG 
original. Não há necessidade 
de inscrição prévia. 

O estádio do Macedo 
fica na Rua Claudino Bar-
bosa, 145.

Francisco Antônio Amorim
Advogado

Apoio
Contabilidade

BINGO
BENEFICENTE
EM PROL DOS ESPORTISTAS 

GUARULHENSES. 

R. Joana Borrego Molina - Jardim 
Toscana, Guarulhos - SP, 07121-380 

(Ginásio Guarulhense)

TRAGA A SUA 
FAMÍLIA E AJUDE 

O ESPORTE DA 
CIDADE. 

DE HORA EM HORA 
PRÊMIOS DE ATÉ

 R$ 3.000,00*

SUJEITO A ALTERAÇÃO SOBRE O VOLUME DE ARRECADAÇÃO !!!

20/09
A PARTIR DAS 19H

Informações : 11 94009-5849 99835-1144

CAGUARULHENSE

LUCAS CANOSA - O Guarulhen-
se emplacou duas categorias 
na final do Campeonato Es-
tadual de Futsal. O sub-9, 
comandado pelo professor 
Cesinha, encara o Portuá-
rios, de Santos e o sub-10, 
treinado por Márcio Toni 
mede forças com o São Pau-
lo na busca pelo título.

Jogando no último final 

A final na categoria sub-9 acontece neste domingo, 8, às 10h15, diante do Portuários, 
no Ginásio da Federação. O treinador Cesinha avalia seu time e o adversário antes da par-
tida. “A nossa evolução durante o ano foi absurda. Tenho um orgulho imenso de ter tra-
balhado com esses meninos durante este período e quero muito terminar o ano com esse 
caneco. Porém, do outro lado há uma equipe competente e tradicional, que é o Portuários, 
que vem de um projeto antigo e muito forte. Será um grande jogo”, pontuou.

Cesinha também falou sobre o trabalho da equipe visando o grande confronto que vale 
o título. “Na verdade não fizemos nada de diferente. Não tem o que inventar. Os meninos 
conhecem o estilo e sabem o que é pra fazer dentro de quadra. Tivemos uma boa semana 
e o melhor vai vencer”, concluiu.

Guarulhense e Portuários se enfrentam neste domingo, às 10h15, no Ginásio Presiden-
te Ciro II, que fica dentro da sede da Federação Paulista de Futsal, no bairro da Penha, em 
São Paulo.

de semana, o time do técnico 
Márcio venceu o Elite Itaque-
rense por 1 a o e garantiu a 
vaga na finalíssima. Já o sub-
9, conseguiu o feito ao derro-
tar o Sindicato dos Metalúr-
gicos de Jundiaí por 2 a 1. O 
trabalho do Galo nas catego-
rias iniciantes, consolidado 
com o título do sub-11 na Liga 
Paulista, tem animado o pre-

sidente do clube, Carlos Al-
berto Fernandes, o Carlinhos. 
“Estamos no caminho certo. 
Com o apoio, consegue-se 
tudo. Sempre digo que para 
um projeto engrenar precisa 
de tempo e estrutura e, com 
pessoas como os professores e 
pais que temos perto de nós, a 
tendência é conquistar muito 
mais”, disse.
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ÁRIES: Você terá alguns momentos que te colocarão em 
uma situação complexa para ter que enfrentar. Em Marte 
surgirá algumas energias que poderão vir a lhe auxiliar.

TOURO: O seu pescoço irá sentir uma forte contração 
neste momento, lhe trazendo um incômodo em alguns 
momentos da sua vida.

GÊMEOS: Você poderá conseguir traçar uma meta muito 
grande neste momento, tudo dependerá de como irá 
reagir a situações mais complicadas. 

CÂNCER: Coisas que pareciam destruídas irão fazer com 
que você tenha uma maior credibilidade neste momento. 
Terá uma grande questão para resolver.

LEÃO: Você passará por um grande teste de honra do 
qual deixará você em uma situação complemente difícil, 
mas Urano tende a deixar a sua força mais distante.

VIRGEM: Faça bom uso da simplicidade neste grande 
momento para que o planeta Mercúrio não tome ações 
demasiadamente impulsivas. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 57

EP
ESCOTILHAS

TOMEUPI
SAMAMBAIAS

TEPNOJO
FURIOSOO

TNDVERÃO
CONGELADOR

DUSEPE
CONSENSUAL
MICARETAUH

DAVBALA
OPIFARO
SRÇRAIZ

HOMEOPATIA

Aberturas
de ilumi-

nação nos
navios 

O último
dente a
nascer
(Anat.)

São (?) e
Príncipe, 
país insu-
lar africano

Símbolo
de "byte"
(Inform.)

O número
3,1416
(Mat.)

Planta pen-
durada em
varandas

(pl.)

Sentimento
de profun-
da repulsa

(?) globe,
variedade

de uva

Órgão co-
mumente
lesionado 
em judocas

Eu (?),
jogo com
amigos

recentes

Que tem a
aprovação 
das partes
envolvidas

Partícula
apassi-
vadora 
(Gram.)

(?) Hossei-
ni, o meni-
no-aranha 
da internet

(?)-eclâmp-
sia: hiper-
tensão na
gravidez

"Trem-
(?)", su-
cesso de

Ana Vilela
Zuzu

Angel,
estilista

brasileira
Parte 

consumida
na batata-

doce

De (?): na vertical
(?), olho de boi e

híbrida: variedades
de jabuticaba

O dono do 
boi (Folc.)

Inglês
(abrev.)

Atividade
favorita do glutão

Tratamento
alternativo
baseado na
diluição de
princípios

ativos

Festa fora
de época
embalada

ao som 
de axé

A estação
das férias
Alternativa
aos óculos

Lei que descreve o conjunto de
direitos que protegem a terceira

idade

Dado
utilizado

no cálculo da
aposentadoria

Irado
Aparelho 
de sorve-

terias

Flauta de 
som agudo
muito utili-
zada em
músicas

populares
Metro

(símbolo)

Líder católico cujo
pontificado durou 26

anos O 2º livro
da saga "Crepúsculo"

3/amo — red. 4/arat. 6/pífaro — sabará. 10/homeopatia.

LIBRA: Você acabará indicando uma maior capacidade 
para fazer longas e boas relações de amizade, mas do 
planeta Vênus algumas boas energias surgirão para você.

ESCORPIÃO: Você poderá neste momento evidenciar 
que não terá força suficiente para modificar aquilo que 
lhe enfraquece. 

SAGITÁRIO: Não haverá modificações nos hábitos que 
você possui, mas neste momento poderá elevar no 
elemento Fogo as suas probabilidades. 

CAPRICÓRNIO: Ficar concentrado naquilo que estiver 
ligado com o seu trabalho fará o seu signo ficar melhor 
condicionado neste momento. 

AQUÁRIO: Você irá criar uma situação ruim para afas-
tando algumas pessoas das quais lograva algum respeito 
neste momento. 

PEIXES: Com o seu bom sentimento poderá fazer o má-
ximo pelo romance feliz que poderia ter neste momento. 
Júpiter surgirão oportunidades muito boas para você.

HORÓSCOPO

FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA

DA REDAÇÃO - A Prefeitura de 
Guarulhos, por meio da Se-
cretaria de Educação, mon-
tou uma grande estrutura 
para receber os guarulhen-
ses no evento de comemora-
ção ao Dia da Independência 
do Brasil. Neste sábado (07), 
cerca de oito mil pessoas vão 
desfilar em uma das princi-
pais avenidas da cidade, a 
Paulo Faccini, tendo como 
tema “Guarulhos, cidade 
unida pela paz”. 

A abertura está marca-
da para as 8h com apresen-
tações de alunos da rede 

Guarulhos promove Desfile da 
Independência no Bosque Maia 

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

Serviço:
Desfile Cívico de 7 de setembro 
Abertura: 8h 
Local: Avenida Paulo Faccini – Bosque Maia

pública e particular, Banda 
Marcial do Conservatório de 
Guarulhos, fanfarras, Corpo 
de Bombeiros, Polícia Mili-
tar, Polícia Civil, Guarda Ci-
vil Municipal e secretarias, 
além de diversas entidades 
da sociedade civil. 

Para o prefeito Guti, o dia 

da Independência é o mo-
mento de reafirmar a sobe-
rania do país, de se orgu-
lhar da nação. “Ainda falta 
muita coisa para melhorar e 
acredito, com noções de ho-
nestidade, civismo e frater-
nidade, que essa geração vai 
colocar o país nos trilhos”.



VEÍCULOS

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

ACESSE O SITE
Bruna 20 anos Paranaense
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

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

COSTUREIRA 
Preciso de uma pessoa c/
conhecimento em corte 
costura reg. de Cumbica 
F.:)99690-4938 whats.
TELEMARKETING 
Admite se   Moças C/ 
Experiência em Vendas.  
Que more em Guarulhos  
Contato  F.: (11) 93001-
6474
AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO 
Residir próximo Vila Galvão 
- Guarulhos. Curriculum 
para dmpabril@gmail.com.
ADMITE -SE 
Conhecimento em sistema 
e Rotina de escritório 
formação Superior ou 
cursando Av. Julio Prestes, 
99 Torres de Tibagi

EMPREGO

Contrata-se
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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
VDO. APTO. 
Trav Timóteo penteado - R$ 
145.000   1 - dorm., sala, 
coz., lav, 1 vaga, quintal  
A/C - financiamento/ Fgts. 
F.: 94766-8524

Aluga-se

CASA JD PARAISO 
Independente, 1 dorm., gar. 
p/ 2 autos  R$ 950,00. F: 
97272-7232 whats
APTO NOVO  PRAÇA 8 
c/ 2 dorms., c/ coz 
planejada R$ 1.400,00. dir. 
c/ prop.  97272-7232 whats
APTO. V. FÁTIMA 
2 Dorms, sala,coz, area 
de serv, wc, gar., lazer 
completo R$1.200 COND 
INCLUSO . F.:  94758-6566
LOJA DE CONVENIENCIA 
c/ instalações em posto de 
gasolina ótima localização 
Tel : 94758-6566

FIESTA CLASS 2008 
4 Portas, completo , R$ 
11.900,00. F.: 94805-7644
UNO MILLE ELETRONIC 
94 
1.0 Gasolina, vermelho 
td. original ,sem detalhe 
c/  manual doc  ok , isento 
de Ipva. R$ 7.500,00. Não 
aceito contra oferta. F.: 
2414-0949/ 98602-4816

ANUNCIE AQUI
 97380-7685
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80
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VENDE-SE
Fiat Palio Sport 1.6 completo 
2013 - Sem entrada parcelas de 
799 ou 31.900 a vista - 
94024-1595/ 94744-7365 Cel e 
Whatsapp Loja: 2910-0178

VENDE-SE
Land Rover Evoque P. Tech 
2013  -  De 109.900 por 104.900
Melhor avaliação na troca do 
seu usado - 94024-1595/
94744-7365 Cel e Whatsapp 
Loja: 2910-0178

VENDE-SE
Fiat Argo Drive 1.0 completo 
2018 - Sem entrada parcelas 
999.00 ou 41.900 a vista- 
94024-1595/ 94744-7365 Cel e 
Whatsapp Loja: 2910-0178

VENDO OU PASSO O 
PONTO 

Linda loja em ótima 
localidade não vou levar 
nada fica tudo pronta pra 
quem assumir a loja 
Motivo estou me
Mudando para o interior e 
vendendo tudo ótima 
oportunidade de negócio 
pronta para entrar e já 
fatura - Tel:(11)98762-
-8973 kauana ou 
(11)98437-7401 Zeziel
 Av Dr Renato de Andrade 
Maia 692 Pq Renato Maia

CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
KAKAU  MASSAGEM 
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)

Sábado e domingo, 7 e 8 de setembro de 2019

VENDO APTO. 
no Parque Cecap. 
Oportunidade. R$ 200 
mil  Fs.: 94013-7411 / 
99506-9537
CASA JD. BELA VISTA 
C/3 Doms., gar p/ 2 autos. 
R$ 290 Mil.,dir. c/ prop. 
F:97272-7232 whats
APTO. PRÓX SHOPP. INT. 
Minha casa Minha Vida.1 
ou 2 dorms. c/ sacada. 
Sonha com a casa própria 
? esta na hora de realizar 
! a partir de 149 Mil. Use 
seu FGTS. 97179-4295 c/ 
Meireles.
LINDO APTO. BOM 
CLIMA !!! 
2 dorms. + deps., sác/
elevs., gar/ Ótimo Local  R$ 
198 Mil. F.: 2382-8300
CASA B. VISTA 6X25 
2 Dorms. + deps., 2 vgs. + 
edicula R$ 200 Mil.  Ótimo 
Local F.: 2382-8300
APTO. HOME CLUB. 
LINDO Mobiliado , fino 
acab., 2 dorms. + deps., 
gar. Lazer completo R$ 315 
Mil, est. prop. F.: 2382-8300
LINDO TERRENO 10 X 25 
Bosque Maia, R. 
Tapaciquara , doc ok 470 
Mil, ac. prop. Imóvel (-) 
valor. F.: 2382-8300
APTO. VL. FÁTIMA 
2 Dorms, sl,coz,área 
de serv, wc, gar., lazer 
completo R$ 215.000 F.: 
94758-6566.
VENDE TERRENO 
c/ 2 Casas Jd. Carmela 
Ótima localização  
R$150.000 AC. Entrada /
carro/parcelas F.: 94758-
6566.
TERRENO 10 X 25 
Presidente Dutra, ou ½ 
Lote, Escrit., Ótimo Loc.. 
3 côm. fds., 235 Mil. F.: 
98204-3992
VENDO URGENTE APTO. 
Av. Papa J. Paulo, lado  
trevo 110 Mil, quitado ou 55 
+ parc. F.:  98204-3992

Recados

Aluguel de Máquina

EVANGÉLICO 
da CCB 42 A., procura uma 
companheira 96210-0486 
c/ Davi.

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

Estamos 
selecionando

Professores na área 
de Pedagogia, 

Língua Portuguesa 
e Matemática com 

experiência.
Enviar CV para 

coliseuobjetivo@
gmail.com 
(colocar a 

disciplina no 
campo assunto).
Colégio Coliseu

PROFESSORES

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 a 
Sra. DANIELA DA SILVA GONÇALVES, brasileira, solteira, maior, administradora, RG. 28.790.147-6–SSP/SP, 
CPF/MF: 295.586.738-11, residente na Rua Caetano Teixeira, n°255, Jardim Virginia Bianca, São Paulo/SP, que 
atendendo ao requerido por BANCO BRADESCO S/A, (prenotado sob n. 336.066) 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. 109.593, desta serventia, pela qual DANIELA DA SILVA GONÇAL-
VES, transmitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua das Palmeiras, N° 127, Apto 
103-1, Reserva D´Augusta, Gopouva. Com o intuito de proceder à intimação pessoal da devedora, foram efetuadas 
diligências nos seguintes endereços: a) Rua das Palmeiras, N° 127, Apto 103-1, Bloco 1, Reserva D´Augusta, 
Gopouva, Guarulhos/SP – CEP: 07022-000 (no endereço do próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), 
tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: a destinatária mudou-se do 
endereço indicado, há mais ou menos dois anos, para local incerto e não sabido, conforme informações prestadas 
pelo Sr. Ricardo Alves, que se apresentou como porteiro do condomínio. (certidão de fls. 48); b) Rua Caetano 
Teixeira, n°255, Jardim Virginia Bianca, São Paulo/SP – CEP: 02355-270 (no endereço da devedora constante no 
registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador do 9° RTD de São Paulo - Capital, certificado que: “A destinatária 
não reside no endereço indicado, residindo em local incerto e não sabido, conforme informação prestada pela Sra. 
Priscila Martins, inquilina, em diligencia realizada no local, no dia 29/05/2019 às 13:45h...”.  (certidão de fls. 34). 
Diante desse quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital da devedora: DANIELA DA SILVA 
GONÇALVES, 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. 53/55. Assim, pelo presente, fica a 
referida fiduciante (DANIELA DA SILVA GONÇALVES), intimada 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 21/08/2019 perfazia o valor de R$16.227,89 (dezesseis mil, duzentos 
e vinte e sete reais e oitenta 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 CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDA-
DE 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, 
22 de agosto 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 - 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 ao Sr. FABIANO SUKADOLNICK 
DOS REIS, brasileiro, policial militar, RG. n.21417354-SSP/SP, CPF/MF n. 212.801.998-22, e sua mulher DANIELLE 
FREITAS SUKADOLNICK, brasileira, autônoma, RG. n. 41392321-SSP/SP, CPF/MF n.313.427.978-92, casados pelo 
regime da comunhão parcial de bens, desde 26/09/2009, residentes na Rua Santa Izabel, n. 555, Torre 3, Apto 44, Vila 
Augusta, nesta Cidade, que atendendo ao requerido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., (prenotado sob n. 336.245) 
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.9, na matrícula n.115.025, desta serventia, pela qual FABIANO SUKADOLNICK 
DOS REIS e DANIELLE FREITAS SUKADOLNICK, transmitiram-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta 
comarca: Rua Santa Izabel, n. 555, Torre C, Apto 44, Edifício Elegance, Condomínio Residencial Fatto Quality Vila Augusta, 
Vila Augusta. Com o intuito de proceder à intimação pessoal dos devedores, foram efetuadas diligências nos seguintes 
endereços: a-) Rua Santa Izabel, n. 555, Torre C, Apto 44, Edifício Elegance, Condomínio Residencial Fatto Quality Vila 
Augusta, Vila Augusta, Guarulhos/SP, CEP: 07023-022 (no endereço dos devedores que constou no titulo causal e no 
registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: os destinatários 
mudaram-se do endereço indicado, há mais ou menos um ano, para local incerto e não sabido, conforme informações 
prestadas pela Sra. Elaine Lima, que se apresentou como porteira do condomínio (certidões de fls. 80 e 89); b-) Rua Anny, 
nº 673, São João Climaco, São Paulo/SP- CEP: 04240-000 (no endereço indicado pela parte), tendo o escrevente notificador 
do 3º RTD DA COMARCA DE SÃO PAULO, certificado haver obtido informações no local que: os destinatários não são 
conhecidos no endereço indicado, conforme informações prestadas pelo Sr. Danilo, que declarou ser morador do imóvel 
(certidões de fls. 32 e 44). Diante desse quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital dos devedores: 
FABIANO SUKADOLNICK DOS REIS e DANIELLE FREITAS SUKADOLNICK, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 
9514/97, redação inserida pela Lei n. 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. 96, 97 e 98. Assim, pelo presente, ficam os 
referidos fiduciantes (FABIANO SUKADOLNICK DOS REIS e DANIELLE FREITAS SUKADOLNICK), 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, n.  157, 
Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitarem o seu 
débito para com o credor fiduciário e proprietário supra, que em 21/08/2019 perfazia o valor de R$ 23.588,04 (vinte e três mil, 
quinhentos e oitenta e oito reais e quatro 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, 22 de agosto de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado
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Faça sua Publicações 
Legais Conosco

97380-7685
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