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contratação de empresa especializada no 
ramo. A menor cotação foi oferecida pela 
Openlegis Informática Ltda: R$ 498.000,00 
por ano. O maior preço é da Embras Con-
sultoria e Sistema Ltda: R$ 2.370.000,00 por 
ano. Diante da larga experiência de mercado 
e pelos requisitos necessários, alguma coisa 
me diz que a Sisvetor pode levar essa por R$ 
1.200.000,00 por ano. Contra ela estão al-
guns processos do Tribunal de Contas do Es-
tado por serviços prestados a várias cidades.

O Santo Graal
O PSL guarulhense continua bem de-

sejado por gente bem forte e articulada 
de Guarulhos. Adriana Afonso continua na 
presidência da legenda, mas o Capitão Fa-
bião e o Coronel Jackson Dorta também 
estão na disputa. Os dois se enquadram 
bem ao estilo Bancada da Bala. Imaginem 
se o grupo se unir? Iria dar muito trabalho.

Democracia
A tucana Fran Corrêa foi ao desfile de 

7 de setembro. Subiu ao palco reservado 
às autoridades, comeu, bebeu e distribuiu 
sorrisos. Diferente dos que possam pensar, 
ela por ser uma forte adversária da atual 
gestão na disputa de 2020 a prefeito, não 
houve mal-estar entre ela e as pessoas li-
gadas ao governo.

Neste naipe
Valdir Pinto é empresário, rotariano, 

vice-presidente da ACE e filiado ao partido 
NOVO; Wilson Lourenço, já foi presiden-
te da ACE e hoje é empresário na área da 
Educação; Anselmo Ramos tem escritório 
de contabilidade e já prestou serviços a di-
versos partidos. Pelo andar da carruagem, 
os partidos querem candidatos a prefeito e 
a vereador neste estilo.

Presidenta bis
Genilda Bernardes deve comandar o 

Partido dos Trabalhadores por mais um 
mandato. Sua chapa venceu Samuel Vas-
concelos por uma pequena vantagem: 
Genilda recebeu 1.268 contra 1.098 de 
Samuel. Foram 2.530 votos computados. 
Atualmente o PT possui mais de 23 mil mi-
litantes aptos a votar.

Brinquinho ou Alencar?
Genilda Bernardes teve o apoio de 5 

chapas. Samuel apenas uma, encabeçada 
pelo vereador Mauricio Brinquinho Chapa 
600. Embora na soma das chapas Genilda 
tenha levado a melhor, Brinquinho liderou 
a chapa que conquistou maior espaço den-
tro da Executiva do PT. Então agora seria 
Brinquinho versus Alencar?

Uma boa ideia
O ex-vereador, ex-deputado e esposo 

da vereadora Sandra, Gileno Gomes está 
filiado ao Patriota e pretende conquistar le-
genda para disputar a cadeira de prefeito 
de Guarulhos. De perfil bem popular, Gileno 
tem trânsito livre em toda a periferia da ci-
dade. Uma carta a ser considerado no jogo.

Jesus não é provedor? 
A Câmara Municipal segue sem sistema, 

prejudicando o trabalho dos vereadores e 
causando até alguns conflitos. Então uma 
pesquisa de mercado foi realizada para a 

DIRETO
E RETO

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

A Professora Genilda, ve-
readora na Câmara Munici-
pal, foi reeleita no domingo 
presidente do diretório do 
PT em Guarulhos. Ela ven-
ceu o ex-vereador Samuel 
Vasconcelos por uma estrei-
ta margem de votos. Teve 
170 votos a mais que ele. 
Ela, 1.268, ele, 1.098.

Genilda apoia o deputado 
Alencar Santana que disputa 
a indicação para ser o candi-
dato do partido na eleição do 
ano que vem com o ex-depu-
tado e ex-prefeito Elói Pietá

Conclusão: Alencar tem a 
estrada pavimentada para se-
guir em frente e ser o escolhi-
do para disputar a prefeitura 
na eleição do ano que vem 
pelo PT. Certo? Errado.

Pouco mais de 50% dos 
votos não garantem muita 
coisa. O diretório a ser for-
mado depois da eleição do 
domingo para escolher o can-
didato terá sua composição 
obedecendo a porcentagem 
dos votos conquistados por 
cada chapa. Em sendo assim, 
as forças de cada ala terão 
uma divisão bem balanceada.

Outro detalhe. O Partido 
dos Trabalhadores tem, em 
Guarulhos, cerca de 25 mil fi-
liados. Todos eles estavam ap-
tos a votar. Só 2.530 eleitores 
compareceram. Isso represen-
ta dez por cento apenas.

Entrevistado no programa 
Espalha Fatos da TV Guaru-
lhos na semana passada, o 
candidato derrotado Samuel 
Vasconcelos afirmou que a 
expectativa era a de que pelo 
menos 5.000 filiados parti-

cipariam do pleito. Isso não 
ocorreu e o fato mostra que o 
grosso da militância não cor-
respondeu à convocação. Fal-
tou motivação? Talvez.

Mas há ainda um outro 
detalhe que pode ser crucial 
para definir o candidato do 
PT a prefeito de Guarulhos. 
A informação é de precio-
síssima fonte: há interesse 
muito especial nesta esco-
lha na liderança lá de cima. 
Na verdade, lá de baixo, 
pois vem de Curitiba.

O resultado da escolha 
do diretório chegou à sala da 
Polícia Federal - que muitos 
chamam de cela - de onde 
saiu a ordem de que, além do 
desejo das lideranças, há que 
se curvar às chances reais de 
eleição manifestadas pelas 
pesquisas de opinião.

O grande líder, preso da 
Lava Jato, quer vencer em 
Guarulhos e, para isso, pre-
tende que o partido seja prag-
mático e ouça a voz das ruas e 
não das lideranças envolvidas 
na bolha da cúpula e seus mi-
litantes mais chegados.

A ordem está dada. O PT 
de Guarulhos deve escolher 
o candidato com maiores 
chances de ser eleito. Nem 
que, para isso, tenha que se 
curvar à necessidade de uma 
prévia. Votam, no caso, os 25 
mil filiados.

Ela, a prévia, não é deseja-
da pelas lideranças vitoriosas 
na convenção. Acham que ela 
divide o partido. Mas pode ser 
absolutamente necessária.

A orientação, repito, veio 
de Curitiba.
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Começa nesta semana pagamento de R$ 500 por conta do FGTS
DA REDAÇÃO - A Caixa Eco-
nômica Federal inicia nesta 
semana o pagamento de até 
R$ 500 por conta do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). Os repas-
ses serão feitos até 31 de 
março de 2020, conforme a 
data de nascimento dos be-
neficiários.

O valor será depositado 
automaticamente, na próxima 
sexta-feira (13), para pessoas 
nascidas em janeiro, feverei-
ro, março e abril, que têm con-
ta poupança na Caixa.

Aqueles com data de ani-
versário em maio, junho, 
julho e agosto, recebem a 
partir do dia 27 de setembro 
de 2019. Para trabalhadores 
nascidos em setembro, outu-
bro, novembro e dezembro, o 
pagamento será feito a partir 
do dia 9 de outubro de 2019.

Segundo a Caixa, cerca de 
33 milhões de trabalhadores 
receberão o crédito automá-

tico na conta poupança. Os 
clientes do banco que não qui-
serem retirar o dinheiro têm 
até 30 de abril de 2020 para 
informar a decisão em um 
dos canais divulgados pela 
Caixa: site, Internet Banking 
ou aplicativo no celular.

De acordo com a Caixa, 
o crédito automático só será 
realizado para quem abriu 
conta poupança até o dia 24 
de julho de 2019.

Para saber os valores dis-
poníveis para o saque, os 
canais de recebimento e as 
opções de crédito em conta, 
é só acessar o site da Caixa 
e informar número do CPF 
(Cadastro de Pessoas Físicas), 
do NIS (Número de Identi-
ficação Social), do PIS (Pro-
grama de Integração Social) 
ou do Pasep (Programa de 
Formação do Patrimônio do 
Servidor Público) e a data de 
aniversário. Os saques de até 
R$ 100 poderão ser realiza-
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dos em casas lotéricas, com 
apresentação de documento 
de identidade original com 
foto e número do CPF. Será 
feita a leitura da digital no 
momento do saque. Para 
quem possui cartão Cidadão 
e senha, o saque poderá ser 
feito nos terminais de auto-
atendimento, em unidades 
lotéricas ou correspondentes 
Caixa Aqui. Quem não tem o 
cartão Cidadão, deve procu-
rar uma agência da Caixa.

Saque aniversário
Outra modalidade de saque, válida para o próximo ano, será o saque aniversário. Os 

trabalhadores interessados em migrar para essa sistemática poderão comunicar à Caixa, 
a partir de 1º de outubro deste ano. Ao confirmar esta opção em um dos canais divulga-
dos pelo banco, o trabalhador deixará de efetuar o saque em caso de rescisão de contrato 
de trabalho.

Quem realizar a mudança, só poderá retornar à modalidade anterior após dois anos 
da data da solicitação à Caixa. Caso o trabalhador não comunique o interesse no tipo de 
saque, a regra da rescisão será mantida. A decisão de migrar para a modalidade do saque 
aniversário, não anula a multa de 40% em caso de demissão sem justa causa.
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Guarulhos é a 8ª cidade do estado com maior número de leis inconstitucionais
LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
figura na 8ª posição do 
ranking de cidades paulis-
tas como maior número de 
leis declaradas inconstitu-
cionais. Para atingir esse 
patamar, a cidade contou 
com 11 normas levadas 
para análise da Justiça no 
ano passado, sendo que 
nove foram consideradas 
em desacordo com a Cons-
tituição do Estado, ou com 
a Constituição Federal, ou 
com ambas. Antes a cidade 
era a 10ª. 

Esses dados fazem par-
te do Anuário da Justiça de 
São Paulo que deve ser lan-
çado pelo Tribunal de Jus-
tiça amanhã. O documento 
revela que a cidade de Ribei-
rão Preto apresentou mais 
leis inconstitucionais com 

49 normas submetidas ao 
controle de constitucionali-
dade do TJ e 30 julgadas em 
desacordo com a Constitui-
ção. O ranking é elaborado 
pelo Órgão Especial do TJ, 
com base em julgamentos 
executados entre janeiro e 
novembro do ano passado.

O documento ainda 
aponta que o TJ julgou 
três vezes mais as leis no 
ano passado, em compara-
ção com 2012, ano que o 
Anuário da Justiça produ-
ziu o primeiro ranking de 
inconstitucionalidade em 
São Paulo.  Em 2018, um 
total de 697 normas foram 
julgadas e 582 considera-
das inconstitucionais. Em 
2012, eram 199 normas 
encaminhadas para análi-
se da Justiça e 180 foram 
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Mais de 15 mil pessoas participam do desfile 
de 7 de setembro na avenida Paulo Faccini

consideradas em desacordo 
com a Constituição. 

Entre os temas mais 
recorrentes das ações es-
tão criação de cargo de co-
missão ou vantagens para 
servidores, além de insti-
tuições de obrigações para 
o setor público e burlar a 
exigência de concurso para 
contratação de servidores. 
Um caso que chamou aten-
ção no ano passado foi o da 
lei da cidade de Restinga, 
aprovada pela Câmara em 
2015. Esta previa pagamen-
to de benefício em dinhei-
ro para os servidores que 
não faltassem ao trabalho e 
nem chegassem atrasados. 
O desembargador do caso 
apontou que estes compor-
tamentos já são esperados e 
impostos.

Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos
O presidente do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos no uso de suas atribuições 
estatutárias convoca todos os aeroviários baseados nesta localidade para assembleia 
geral extraordinária a realizar-se no dia 16 de setembro de 2019 no aeroporto Interna-
cional de Guarulhos – André Franco Montoro, piso térreo Terminal 2 (dois) nos 
seguintes turnos e horários: 1º Turno da assembleia 10h00min e 10h30min em 
segunda convocação com qualquer número de presentes; 2º Turno da assembleia 
16h00min e as 16h30min em segunda convocação com qualquer número de presen-
tes, para discutirem e deliberarem a seguinte ordem do dia:
A.  Apreciação e deliberação da Campanha salarial 2019/2020.
B.  Assuntos Gerais.

 Rodrigo Maciel Silva
Presidente

Guarulhos, 10 de setembro de 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DA REDAÇÃO - A comemoração 
dos 197 anos da Independência 
do Brasil em Guarulhos reuniu 
mais de 15 mil pessoas em cli-
ma de festa e emoção com o 

tradicional desfile cívico-mili-
tar na avenida Paulo Faccini no 
sábado (07). Encerrando a pro-
gramação da Semana da Pátria 
2019, o ato solene contou com 

a presença do prefeito Guti, do 
secretário de Educação, Paulo 
Matheus, e demais autoridades 
do município.

“Esse é um momento de 
muito orgulho e de reflexão 
sobre a luta dos nossos ante-
passados fazendo do Brasil a 
República que é hoje. É uma 
satisfação ver todas as nossas 
tropas desfilando e ver o nosso 
futuro, que são as crianças, des-
cobrindo o que é ser brasileiro. 
Temos que ter independência e 
respeito entre nós, temos que 
construir uma sociedade justa, 
fraterna e, principalmente, ali-
nhada ao progresso da nação”, 
comemorou o prefeito Guti.

Realizada pela prefeitu-
ra por meio da Secretaria de 
Educação e com o tema “Gua-
rulhos, cidade unida pela paz”, 
a comemoração ofereceu aos 
munícipes lindos desfiles, fan-
farras e apresentações. As ati-
vidades celebraram o civismo 
e deram uma amostra dos tra-
balhos desenvolvidos na cida-
de, evocando valores do bem e 
valorizando a diversidade que 
compõe a cultura local para ce-
lebrar a independência do país.

Genilda é reeleita presidente 
diretório municipal do PT
LUCY TAMBORINO - A atual 
vereadora pelo PT, Genil-
da Bernardes, foi reeleita 
neste domingo (08) como 
presidente do partido em 
Guarulhos. Ela concorria 
com Samuel Vasconcelos, 
que já foi vereador na ci-
dade. Ao todo 2,5 mil elei-
tores votaram. 

“Minha meta é cum-
prir os nossos compromis-
sos da campanha que são 
fortalecer o partido, man-
ter uma chapa forte de 
vereadores e um plano de 
governo para um futuro 
prefeito. Além de ampliar 
a frente democrática na ci-
dade e estar cada vez mais 
perto dos movimentos so-
ciais”, garantiu Genilda. 

De acordo com ela, 
atualmente já há candi-
datos que se inscreveram 
para concorrer a prefeito 
em Guarulhos pelo parti-
do: entre eles Elói Pietá e 
Alencar Santana. “Como 
é aberto ainda pode ter 
mais candidatos”, contou. 

Ela ainda destacou que 

o partido tem novamen-
te se reerguido, mesmo 
diante de ataques. “Acredi-
to que essas denúncias de 
vazamento da Lava Jato 
têm trazido à tona os bas-
tidores do golpe que tra-
balharam no sentido de 
desqualificar um partido”, 
defendeu. “Isso leva tem-
po para ser reconstruído, 
mas se for levado em con-
sideração à corrupção o 
PT está lá embaixo. Muito 
disso é construído e usado 
como estratégia política. 
Mas o povo já percebeu o 
que é um governo do PT 
e o que não é”, completou.

Para ela, o partido 
chama atenção pelo ta-
manho e relevância. “Eu 
sempre digo assim, o PT 
em todas as pesquisas é 
apresentado como o par-
tido que mais representa 
a população e é querido. 
Por ser forte e enraizado 
na periferia e movimen-
tos sociais ele acaba sendo 
referência para quem é a 
favor e contra”, disse.
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Estado anuncia mudança no bloqueio do sarampo

DA REDAÇÃO - Em vez de va-
cinar indiscriminadamen-
te todas as pessoas dos oito 
quarteirões ao redor de onde 
houve a confirmação de um 
caso positivo de sarampo, 
agora somente serão imuni-
zados aqueles com esquema 
vacinal incompleto ou que 
não tenham comprovação 
de vacinação. A mudança 
no trabalho de bloqueio da 
doença foi determinada pelo 
Centro de Vigilância Epide-

miológica do Estado de São 
Paulo e consta do Boletim 
Epidemiológico Volume I - nº 
5 de 2019, editado pela Secre-
taria Estadual de Saúde.

Desta forma, o bloqueio 
para evitar a transmissão do 
sarampo passa a ser seletivo, 
ou seja, somente para atuali-
zar as carteirinhas em atraso 
da população a partir dos 
seis meses de idade. De acor-
do com o Programa Nacional 
de Imunização, o esquema 
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DA REDAÇÃO - A Campanha do 
Agasalho 2019 arrecadou 500 
mil peças, batendo a meta es-
tipulada pela administração 
municipal e superando as ar-
recadações dos dois últimos 
anos (300 mil em 2017 e 320 
mil no ano passado). O pre-
feito Guti participou da ceri-
mônia de encerramento da 
campanha nesta segunda-feira 
(09), que reuniu um público de 
cerca de 80 pessoas entre em-
presários e colaboradores no 
auditório do Paço Municipal.

“Este avanço foi bastante 
significativo, demonstra a for-
ça da solidariedade e o grau de 

MAYARA NASCIMENTO - Na quin-
ta-feira (05) foi confirmada a 
primeira morte do ano causada 
por dengue na cidade. O ho-
mem de 42 anos era morador 
do Jardim Almeida Prado. Se-
gundo a Secretaria da Saúde, 
a vítima procurou um hospital 
da rede privada em Guarulhos 
quando começou a sentir os 
principais sintomas da picada 
do mosquito Aedes aegypti, 
como por exemplo, febre alta, 
dores musculares intensas e 
dor ocular, mas mesmo assim 
veio a óbito.

DA REDAÇÃO - Neste domingo 
(08) foi realizada mais uma 
operação integrada da Lei 
Seca, desta vez na estrada 
Guarulhos-Nazaré Paulista. 
Com um efetivo de 12 poli-
ciais, agentes de trânsito e 
guardas civis municipais, fo-
ram lavrados 19 autos de in-
fração por embriaguez: três 
constatações, 15 recusas e um 
flagrante criminal, que foi 
conduzido ao Distrito Policial.

Coordenada pelo Policia-
mento Rodoviário Estadual da 

DA REDAÇÃO - O domingo (08) 
foi um dia de muita comemo-
ração para o esporte guaru-
lhense. A equipe de ginástica 
acrobática da cidade sagrou-
-se vice-campeã no Campeo-
nato Brasileiro da modalidade 
em São Bernardo do Campo, 
região do ABC paulista. Além 
da conquista, outro motivo 
para a alegria de atletas, pais 
e comissão técnica presentes 
no local foi ter conseguido 
um grande resultado estre-
ando na categoria 2, com ele-
mentos novos e mais ousados.

Campanha do Agasalho 2019 bate a 
meta e arrecada meio milhão de peças

Vítima fatal de dengue era um homem de 42 anos

Operação da Lei Seca autua 19 
na estrada Guarulhos-Nazaré

Guarulhos é vice-campeã 
brasileira de ginástica acrobática

comprometimento dos guaru-
lhenses em busca do bem co-
mum. O resultado foi um su-
cesso, uma explosão. Em 2017 
foram 300 mil itens e em 2018, 
320 mil. Conseguimos bater 
nosso recorde. Para o ano que 
vem não vou fixar uma meta, 
mas quero no mínimo um 
acréscimo de 10%, ou seja, 550 
mil peças. Foi fantástico bater 
essa meta com bastante louvor 
graças a todos”, disse o prefei-
to, que entregou certificados 
aos colaboradores presentes. 
A Campanha do Agasalho foi 
lançada no dia 2 de maio e en-
cerrada em 27 de agosto.

As ações de combate ao 
mosquito transmissor são con-
tínuas e sistemáticas na cidade, 
e sempre que há confirmação 
de caso positivo em determina-
da região, a Pasta intensifica o 
trabalho no local. Guarulhos re-
gistrou 6.286 casos da doença 
segundo o último balanço di-
vulgado na quinta-feira (05). A 
prefeitura está trabalhando em 
parceria com a Força Aérea e a 
EDP para ajudar na fiscalização 
de possíveis criadouros de lar-
vas nas residências e combater 
o mosquito transmissor.

Polícia Militar, a ação contou 
com o apoio das secretarias 
de Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU) e de Assun-
tos para Segurança Pública 
de Guarulhos. A estrada Gua-
rulhos-Nazaré vem sendo fis-
calizada periodicamente pela 
Polícia Militar por ser uma 
rodovia com trânsito intenso 
aos domingos, pois muitas 
pessoas retornam de chácaras 
e sítios após ingestão de bebi-
da alcoólica e trafegando com 
excesso de velocidade.

“Superaram as expectati-
vas com provas bem disputa-
das e uma boa qualidade técni-
ca. Estamos felizes com todos 
os resultados obtidos nesta 
competição, confiantes que es-
tamos no caminho certo e que 
muitos outros resultados posi-
tivos estão por vir”, disse Ana 
Cecília Zarantonelli, técnica de 
Guarulhos. Com o resultado, 
onze ginastas farão parte da 
Seleção Brasileira de ginástica 
acrobática que irá disputar o 
Pan-Americano da modalida-
de no México, em novembro.

vacinal contra a doença esta-
belece as seguintes doses:

* pessoas entre um e 29 
anos de idade: duas doses, 
com intervalo mínimo de 
um mês;

* pessoas entre 30 a 59 
anos de idade: uma dose;

* pessoas com 60 anos ou 
mais: não precisam ser vaci-
nadas;

* profissionais de saúde: 
duas doses com intervalo de 
trinta dias.

Além disso, por determi-
nação do Centro de Vigilân-
cia Epidemiológica estadual, 
também estão sendo vacina-
das as crianças entre seis e 
11 meses de idade, uma vez 
que Guarulhos entrou na lis-
ta das 39 cidades do Estado 
de São Paulo em situação de 
surto da doença. A imuniza-
ção desta nova faixa etária 
ficará em vigor até quando 
os municípios não apresen-
tarem casos confirmados da 
doença nos últimos 90 dias. 
Em caso de dúvida, a pessoa 
deve procurar uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS).

Cidade registra R$ 41 milhões em restituição do IR
LUCY TAMBORINO - A Receita Federal liberou ontem a consulta o quarto lote de restituição do Im-
posto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) de 2019 e lotes residuais de anos anteriores. Um total de 
44, 6 mil contribuintes da Delegacia de Guarulhos serão contemplados com a restituição de R$ 
41 milhões. O crédito bancário será realizado na próxima segunda-feira (16). A delegacia engloba 
contribuintes de cinco cidades: Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá e Suzano.

Em todo o Brasil, o crédito bancário programado para 2,8 milhões de contribuintes somou o 
valor de R$ 3,5 bilhões.
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Lago dos Patos ganha 
equipamentos para melhorar 
a qualidade da água

DA REDAÇÃO - Desde a última 
sexta-feira (09) estão em funcio-
namento no Lago de Vila Gal-
vão dois aeradores. Instalados 
pela Secretaria de Meio Am-
biente (Sema) de Guarulhos, os 
equipamentos são compostos 
de pás giratórias que promo-
vem a melhoria dos níveis de 
oxigênio dissolvido na água, 
o que evita a proliferação de 
algas que tornam o lago esver-
deado e com mau cheiro, além 
de causarem a mortandade dos 
peixes, principalmente nos pe-
ríodos de estiagem.

A aquisição e instalação 
dos aeradores fazem parte do 
processo de revitalização do 
Complexo de Lazer do Lago 

dos Patos, que já recebeu novos 
playground e academia ao ar 
livre e tem a reforma dos sani-
tários em andamento.

De acordo com a Sema, os 
aeradores de pás apresentam 
como diferencial em relação 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - O Ponto de En-
trega Voluntária(PEV) Jure-
ma, localizado na rua Jacu-
tinga, 470 (esquina com rua 
Guarapiranga),agora funciona 
das 8h às 20h, de domingo a 
domingo. Após o PEV Torres 
Tibagy, esta é a segunda unida-
de do serviço a implantar o ho-
rário de atendimento ampliado. 
O objetivo é facilitar o acesso 
da população e assim evitar 
que materiais sejam despeja-
dos do lado de fora do estabele-
cimento. A medida faz parte do 
estudo feito pela Secretaria de 
Serviços Públicos para ampliar 
o horário de funcionamento 
dos PEVs localizados em regi-

PEV Jurema tem horário de 
funcionamento ampliado

Escola estadual no Parque Alvorada 
continua sem muro há dois anos

Córrego dos Japoneses é tomado por descarte irregular de lixo

ões estratégicas da cidade.
Os PEVs são locais para re-

cebimento adequado e gratui-
to de resíduos de construção 
(ferro, argamassa, solo), mó-
veis, eletroeletrônicos, poda 
de árvores, utensílios em ge-
ral, plástico, papel, vidro e 
metal. Os materiais recebidos 
são separados e têm destino 
ambientalmente correto. O 
entulho, por exemplo, é en-
caminhado à Usina de Reci-
clagem de RCC da Proguaru, 
onde é transformado em agre-
gado reciclável e utilizado em 
obras de pavimentação, edifi-
cação e na fabricação de ele-
mentos pré-moldados.

aos tipo chafariz, maior taxa de 
transferência de oxigênio com 
menor consumo de energia, 
além de uma oxigenação mais 
abrangente devido ao deslo-
camento contínuo de água no 
sentido horizontal.

A Empresa Sygnos Empreendimentos Comerciais Ltda. torna público aos 
parentes consanguíneos e/ou responsáveis que os Lóculos/jazigos situados 
no bloco D com a seguinte numeração D1A 0017; D1A 0050; D1A 0053; D1A 
0058; D1A 0077; D1A 0083; D1A 0088; D1A 0094; D1A 0117; D1A 0127; D1A 
0132; D1B 0145, D1B 0152; D1B 0153; D1B 0163; D1B 0181; D1B 0222; D1C 
0263; D1C 0307; D1C 0308; D1C 0338; D1C 0343; D1C 0349; D1C 0359; D1D 
0417; D1D 0419; D1D 0428; D1D 0431; D1D 0449; D1D 0457; D1D 0464; D1D 
0490; D1D 0498; D1D 0506; D1D 0507; D1E 0530; D1E 0531; D1E 0551; D1E 
0570; D1E 0599; D1E 0615; D1E  0620; D1F 0629; D1F 0653; D1F 0676; D1F 
0687; D1F 0695; D1F 0704; D1F 0707; D1F 0713; D1F 0728; D1F 0740; D1F 
0753; D2A 0803; D2A 0848; D2A 0893; D2B 0922; D2B 0923; D2B 0962; D2C 
1073; D2C 1078; D2C 1140; D2D 1161; D2D 1165; D2D 1193; D2D 1199; D2D 
1200; D2D 1210; D2D 1217; D2D 1220; D2D 1221; D2D 1225; D2D 1232; D2D 
1234; D2D 1237; D2D 1270; D2E 1354;  D2E 1378; D2E 1383; D2F 1401; D2F 
1413; D2F 1417; D2F 1436; D2F 1438; D2F 1442; D2F 1452; D2F 1461; D2F 
1469; D2F 1476; D2F 1484; D2F 1487; D2F 1498; D2F 1505; D2F 1517; D3A 
1523; D3A 1558; D3B 1718; D3D 1902; D3D 1911; D3D 1916; D3D 1925; D3D 
1932; D3D 1935; D3D 1949; D3D 1950; D3D 1951; D3D 1957; D3D 1964; D3D 
1970; D3D 1986; D3D 2003; D3D 2011; D3D 2012; D3F 2148; D3F 2164; D3F 
2198; D3F 2200; D3F 2201; D3F 2202; D3F 2207; D3F 2210; D3F 2212; D3F 
2214; D3F 2225; D3F 2229; D3F 2234; D3F 2238; D3F 2244; D3F 2250; D3F 
2254; D3F 2256. D3F 2259; D3F 2267; D3F 2279; D4B 2459; D4B 2513; D4C 
2611; D4D 2664; D4D 2666; D4D 2675; D4D 2679; D4D 2689; D4D 2698; D4D 
2699; D4D 2714; D4D 2720; D4D 2740; D4D 2741; D4D 2742; D4D 2744; D4D 
2745; D4D 2750; D4D 2760; D4D 2764; D4D 2774; D4D 2783; D4F 3039 do 
Cemitério Vertical - Memorial Guarulhos, no Munícipio de Guarulhos, na 
Avenida Rio de Janeiro n° 827, bairro Jd . Diogo, Fone: 2458-8833 email: 
memorialadm@terra.com.br. Que estão com seu prazo de manutenção 
vencidos, �cando assim noti�cados os responsáveis para a devida regulari-
zação, no prazo de trinta dias a contar desta publicação. O não atendimento 
a esta noti�cação no prazo mencionado, implicará em exumação dos restos 
mortais e depósito dos mesmos em ossário geral. Os interessados em evitar 
a exumação, deverão comparecer junto ao Cemitério Memorial Guarulhos, 
no prazo retro informado, para a devida regularização. 
A exumação não exime da cobrança de toda a dívida.

EDITAL DE EXUMAÇÃO

MAYARA NASCIMENTO - O muro 
da Escola Estadual Maria Apa-
recida Rodrigues caiu há dois 
anos, desde então o local é fe-
chado com tábuas e tapumes. 
Nos últimos dias, com as chu-
vas, as madeiras apodreceram 
e começaram a cair. O local 
aberto passa insegurança para 
os funcionários e alunos. 

“A escola está literalmente 
aberta, ficando vulnerável a 
roubos e invasões. Os alunos 
ficaram sem usar a quadra por 
quase dois anos, são mais de 
mil alunos prejudicados. O ris-
co pode aumentar, pois o verão 
está chegando e com as chuvas 
o barranco pode desabar”, con-
tou um colaborador da escola 
que não quis se identificar. Na 

LUCY TAMBORINO - Há mais de 
um ano, os moradores próxi-
mos às ruas Miguel Calmon e 
Juquitiba, na Vila Florida, en-

sexta-feira (30), a escola sofreu 
uma tentativa de arrombamen-
to. As salas foram encontradas 
reviradas, mas nada foi roubado. 

Em nota a Diretoria Regio-
nal de Ensino Guarulhos Sul 
informou que todas as escolas 
contam com a parceria da Ron-
da Escolar para policiamento 
do entorno das unidades e já 
foi solicitado reforço. A DE en-
viará uma equipe de obras à 
escola para providenciar os re-
paros necessários em caráter de 
urgência. Os serviços estão or-
çados em R$ 10 mil. O projeto 
para obra total do muro está em 
andamento e não possui previ-
são de conclusão, já que será ne-
cessária a retirada de árvores e 
replanejamento do local.

FOTO: DIVULGAÇÃO

frentam um cenário que se re-
pete: descarte irregular de lixo 
e um mau cheiro frequente. 
Entulhos, papelões, restos de 

comida e móveis são jogados 
todos os dias em um riacho, 
popularmente conhecido como 
“Córrego dos Japoneses”.  

De acordo com populares 
ouvidos pela reportagem, os 
infratores não têm qualquer re-
ceio de jogar os itens no local, 
além disso, as chuvas deixam o 
mau cheiro ainda mais intenso. 
Em nota, a Progresso e Desen-
volvimento de Guarulhos S. A. 
(Proguaru) informou que reali-
zará uma vistoria no córrego.

FOTO: DIVULGAÇÃO



Feira do Estudante 
começa amanhã 

com expectativa  de 
atrair 15 mil jovens
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ESTÁGIOS REMUNERADOS
Ensino Médio

16 a 21 anos
Carteira Branca

Ensino Superior
A partir do 1º Semestre

Diversas Áreas

Recrutamento e seleção
Administração de estágio

Clima organizacional
Treinamento

contato@belottis.com.br

www.belottis.com.br

Rua Jamil João Zarif, 264 - Sala 6 - Jardim Santa Vicência - Guarulhos/SP

112600-1607 1194632-6003

MUITO MAIS QUE UM CURSO, UMA PROFISSÃO!
CURSO DE MANUTENÇÃO DE CELULARES

O RAMO QUE MAIS CRESCE,
RENDA EXTRA,
MERCADO LUCRATIVO.
O SUCESSO ESTÁ NAS SUAS MÃOS!

MATRICULE-SE JÁ

 (11) 2425-6014/94258-2003

R. ENDRES, 960 - VILA DAS BANDEIRAS - GUARULHOS/SP

Oportunidades de estágio e de conhecimento 
são algumas das atrações da Feira do Estudante
DA REDAÇÃO - Nesta quarta-
-feira e quinta-feira, dias 11 
e 12, acontece a 9ª Feira do 
Estudante, organizada pela 
Prefeitura de Guarulhos no 
Adamastor Centro. Durante 
o encontro serão realizadas 
palestras, workshops, ofici-
nas, testes vocacionais, dis-
ponibilização de vagas de 
estágio, sala de profissões e 
muito mais.

As palestras versarão so-
bre temas como profissões do 
futuro, comportamento pro-
fissional, dicas de como fazer 
uma entrevista para estágio, 
desafio da escolha profissio-
nal, mercado de trabalho e 
processo seletivo, planeja-
mento pessoal, entre outros. 

Além disso, os estudantes 
que estão em busca de está-
gio devem levar o currículo 

impresso, já que no evento 
haverá cinco empresas de 
estágio cadastrando os estu-
dantes e oferecendo vagas.

São esperados cerca de 
15 mil jovens no evento, 
que contará com mais de 60 
parceiros, entre órgãos pú-
blicos, instituições privadas 
e do terceiro setor. “O prin-
cipal objetivo da Feira do 
Estudante é oferecer alter-
nativas para a juventude de 
Guarulhos, ampliando suas 
perspectivas para a continu-
ação dos estudos, o encami-
nhamento da carreira, o em-
preendedorismo e o fomento 
de projetos sociais em que o 
jovem seja o protagonista e o 
principal agente de transfor-
mação do país”, esclarece o 
subsecretário da Juventude, 
Dalmo Matos.

Espaço para a diversidade
A Subsecretaria de Políticas da Diversidade (SPD) terá um estande dentro do espaço dos 

Direitos Humanos com o intuito de levar orientação e acolhimento aos jovens que visitarem 
o evento. Os menores de idade, para o acolhimento, devem estar acompanhados dos pais ou 
responsáveis legais, diferentemente das orientações, que serão feitas de forma genérica. Os 
maiores de idade poderão ser acolhidos e orientados mesmo que desacompanhados.

Além disso, a SPD trará um quadro ilustrativo sobre orientação sexual e identidade de 
gênero, além de um teste lúdico que dará o direito de o jovem levar uma bandeirinha do 
movimento LGBTI de brinde, confeccionada pela equipe da SPD. “Vamos também distribuir

flyers e divulgar nossos serviços conscientizando sobre união, amizade e amparo de for-
ma igual a todos”, afirma a gestora da pasta.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

Almoço Executivo com opções para todos os gostos.
Venha conhecer e se surpreenda.

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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       A saga de um menino para salvar todas 
as histórias do mundo. No próximo sábado 
(14), às 15h, o Teatro Nelson Rodrigues 
apresenta Haroun e o Mar de Histórias, 
espetáculo gratuito com a com a Cia. 
Vúrdon de teatro itinerante. A peça integra 
a programação do Circuito Cultural Paulista, 
iniciativa do Governo do Estado de São Paulo 
que conta com o apoio cultural da Prefeitura 
de Guarulhos para proporcionar a circulação 
de eventos dos mais diferentes segmentos 
artísticos na cidade. 

       Preparação vocal, danças orientais, fanzine, 
música e maquiagem artística são algumas das 
oficinas gratuitas que estão com inscrições abertas 
a partir de9 de setembro. Iniciativa da Prefeitura 
de Guarulhos por meio da Secretaria de Cultura, 
as oficinas integram o Programa CulturAtiva e têm 
como objetivo a oferta de formação cultural para o 
cidadão guarulhense em diversas regiões da cidade, 
com foco em diferentes linguagens artísticas.
Para se inscrever os interessados devem acessar 
o link http://tiny.cc/CulturaAtiva e buscar “Oficina/
Cursos”. 

ANOTE

Saber lidar com situações as 
vezes embaraçosas e ter muita 
calma e pensar na solução

Antes dos anos 70, as pessoas 
trabalhavam, voltavam pra sua casa, 
quase que robotizados viviam a sua 
vida nessa rotina e ponto. Muitos 
não gostavam do trabalho, não gos-
tavam das pessoas com quem traba-
lhavam e assim era a vida.

As coisas mudaram, as pessoas 
hoje em dia têm um propósito, seus 
empregos têm que ter significado. 

E com isso, o mercado está cada dia 
mais diferenciado. A competição 
mudou o formato nessa era. E pre-
cisamos de diferenciais que normal-
mente não são ensinadas nas ins-
tituições de ensino. O foco está nas 
pessoas e não mais nos objetos. 

E nos dias de hoje, para ter suces-
so tanto no trabalho, quanto na vida 
pessoal. Precisamos cada vez mais ter 
“INTELIGÊNCIA EMOCIONAL”. Sa-
ber lidar com situações as vezes em-
baraçosas e ter muita calma e pensar 
na solução que vai ser bom para você, 
para o próximo e também aos que ti-
verem ao redor (pode ser a família, a 
empresa ou qualquer outra situação).

Sabendo dessas informações, 
elaborei três dicas para desenvolver 

inteligência emocional. Fáceis de 
por em prática e com resultados fan-
tásticos para algumas situações que 
precisamos saber resolver. Então vão 
as dicas:

1 - EMPATIA: Empatia é quando 
conseguimos se colocar na situação 
do outro. Conseguir ter a visão que 
o outro está tendo. Assim, podemos 
tentar entender a razão do problema, 
quais as habilidades que a pessoa 
tem para resolver o problema. E co-
nhecer todo o universo que se passa 
quando você enxerga pela ótica da 
outra pessoa. Com isso, consegui-
mos mensurar e até ajudar a resolver 
o problema.

2 - COMUNICAÇÃO: O ponto 
principal da comunicação, não é o 
que você fala. E sim, o que a outra 
pessoa entende. Então temos que ter 
o maior cuidado e nos esforçar ao 
máximo para termos a certeza com 
que a pessoa entenda perfeitamen-
te o que queremos que ela entenda. 
Por que uma das maiores causas dos 
problemas, inicia-se na comunicação 
não interpretada ou informada com 
eficiência. Com isso, os problemas 
agravam-se e gera mais problemas.

3 - COLABORAÇÃO: Quando 
uma parte quer entender e ajudar a 
outra parte, começa assim a ter a co-
laboração e facilidade de chegar ao 
um ponto em comum. Fazendo com 
que toda a atmosfera do ambiente 
seja mais leve e as engrenagens de 
todas as situações consigam se man-
ter no trilho. Sendo assim, o sucesso 
para qualquer situação e garantido 
pela força da colaboração.

Acredito que exercitando esses 
três pontos, podemos realizar gran-
des façanhas, com mais tranquilida-
de e fazer com que o nosso ambien-
te, seja ele profissional ou pessoal, 
tenha mais resultados positivos e 
mais felicidade. Com isso a comu-
nhão fará com que as pessoas se de-
diquem mais as outras e o caminho 
do rio seja mais brando.

Boa sorte! 

Três dicas para 
desenvolver 
Inteligência 
Emocional

PONTO
DE VISTA

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

VITINHO KAMGURUPRECISA-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

VENDA VENDA VENDA
APTO – PROX SHOPPING 

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

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

- DE ENTRADA MAIS 
PARCELAS DE R$ 1.600,00

APTO – PROX. 

CARREFOUR – R$ 170.000 

(VAG0) REF.0

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, ELEVADOR

A/C – FINANC/FGTS

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

SACADA, GARAGEM, COM 
PALNEJADOS

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL I –

 R$ 270.000 – REF 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 2 VAGAS A/C – 

FINANC/FGTS

APTO -  JD SANTA MENA – 

R$ 165.000 – REF.04

1 DORMT, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

APTO – VILA AUGUSTA – 

R$ 265.000 – REF. 04

3 – DORMTS, SALA AMPLA, 

COZ, 1 VAGA COB

COM (75 MTS).

A/C – FINAC /FGTS

APTO – JD TRANQUILIDADE 

– R$ 175.000 (VAGO)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO – TRAV.

 ALAMEDA YAYA 

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA - R$1.250 – 

COND + IPTU – INCLUSO

APTO – VILA ROSALIA –
 R$ 290.000 - 

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

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

GALPÃO – 

COMERCIAL – 

RUA NOSSA SENHORA MÃE 

DOS HOMENS- 250 MTS, 

6 VAGAS, COM MEZANINO

R$ 5.000,00

APTO – GOPOUVA –

 R$ 195.000 (REF 02)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COM 

ARAMRIOS PALNEJADOS

A/C – FINSC/FGTS

CASA TERREA 

CONTINENTAL III 

1 DORMT, SALA, COZ

R$ 600.00

LOCAÇÃO
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Bolsonaro faz caminhada 
pelo corredor do hospital

DA REDAÇÃO - O Palácio do 
Planalto divulgou um vídeo, 
na tarde de ontem, que mos-
tra o presidente Jair Bolsona-
ro caminhando pelo hospital 
Vila Nova Star, em São Paulo, 
onde está internado após ter 
se submetido a uma cirurgia 
para correção de uma hérnia 
incisional na região do abdo-

me. A operação foi realizada 
na manhã de domingo (08) 
e considerada bem-sucedida 
pela equipe médica. Bolso-
naro fez caminhada pela ma-
nhã e voltou a andar sozinho 
durante a tarde pelo corredor 
do oitavo andar do hospital.

De acordo com o porta-voz 
da Presidência, Otávio Rêgo 

FOTO: REPRODUÇÃO/TWITTER

DA REDAÇÃO - A força-tarefa 
da Lava Jato em São Paulo 
denunciou o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e 
seu irmão, Frei Chico, por 
corrupção passiva conti-
nuada. Os donos da Ode-
brecht, Emilio e Marcelo 
Odebrecht, e o ex-diretor 
da empresa, Alexandrino 
de Salles Ramos Alencar, 
foram denunciados por cor-
rupção ativa continuada.

Segundo o MPF, “entre 
2003 e 2015, Frei Chico, 
sindicalista com carreira no 
setor do petróleo, recebeu 
R$ 1.131.333,12, por meio 
de pagamento de ‘mesada’ 
que variou de R$ 3 mil a R$ 
5 mil e que era parte de um 
‘pacote’ de vantagens inde-
vidas oferecidas a Lula, em 
troca de benefícios diversos 
obtidos pela Odebrecht jun-
to ao governo federal”.

“Sindicalista militante, 

Lava Jato denuncia Lula e seu irmão, 
Frei Chico, por ‘mesada’ da Odebrecht

Frei Chico - que teria sido 
quem levou Lula ao sindi-
calismo - iniciou uma rela-
ção com a Odebrecht ain-
da nos anos 90. No início 
daquela década, estava em 
curso o Programa Nacio-
nal de Desestatização, que 
sofreu forte resistência dos 
trabalhadores do setor. Ao 
todo, 27 químicas e petro-
químicas estatais federais 
foram vendidas”, afirma a 
Procuradoria.

A Procuradoria afirma 
que “como a Odebrecht par-
ticipava do setor, e vinha 
tendo problemas com sindi-
catos, o então presidente da 
companhia, Emilio Odebre-
cht, buscou uma aproxima-
ção com Lula, e este suge-
riu, então, que contratasse 
Frei Chico como consultor 
para intermediar um diá-
logo entre a Odebrecht e os 
trabalhadores”.

Barros, a movimentação é 
importante para que o presi-
dente recupere as atividades 
intestinais. O presidente tam-
bém publicou o vídeo em sua 
conta no Twitter: “Seguimos 
em plena recuperação.”

É a quarta cirurgia que 
Bolsonaro realiza em cerca 
de um ano, desde que ele 
sofreu uma facada durante 
a campanha eleitoral, em 
setembro do ano passado. 
Segundo o último boletim 
médico divulgado, o presi-
dente está sem dor ou febre. 
Ele vai começar a fisiotera-
pia motora, podendo sen-
tar na poltrona e caminhar 
pelo quarto. Bolsonaro se li-
cenciou do cargo por cinco 
dias, mas deverá reassumir 
suas funções ainda no hos-
pital, após um período ini-
cial de recuperação.
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ÁRIES: Em Marte muitas ondas negativas irão partir em 
direção da sua constelação, o que irá criar problemas 
para o seu desenvolvimento.

TOURO: Se apegar a tudo que está interligado com os 
bens materiais não será algo muito para encontrar a paz 
interior. 

GÊMEOS: Conseguirá ir aonde quiser com a sua mente 
sem grandes problemas, mas deve utilizar sua inteligên-
cia para produzir que irá lhe gerar benefícios.

CÂNCER: Aquilo que você vem sentido irá se converter 
em coisas que te proporcionam um autoconhecimento. 
Com meiguice você avançará bastante tranquilidade.

LEÃO: Poderá se portar de uma forma pedante, o que a 
longo prazo poderá destruir boa parte das tuas conexões 
pessoais.

VIRGEM: Com um comportamento muito bem pensando, 
encontrará mais facilidade para sair de entraves até 
então impossíveis.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 61

ECC
ALTOPARAISO

EIXOISSN
TRIPASLAC
RODOTICAI

COLOMBIANAS
CIADIVÃ

SAMBAENREDO
RIRBOSEE
DOUTORAZC
IXAOCL

PROTAGONISTA
GRRADIAR
REIMPLANTE
AVADAZ

CAMINHÃOPIPA

Município
de Goiás

point do e-
coturismo

Carta que
vale 15

pontos, no
buraco

Imposto
sobre

serviços
(sigla)

Símbolo 
de "ace-
leração"

(Fís.)

Voracida-
de; sofre-

guidão

Cidades
(?): Bogotá,
Cartagena

e Cali

Poltrona
do consul-

tório do
psiquiatra

Embala o
desfile das
escolas no
Carnaval 

Enxergar,
em inglês

Chuva (?),
fenômeno
que corrói
fachadas 

Figura
central 
de uma

narrativa

Fonte de
(?), ponto
turístico 
de Roma

Oswaldo
Cruz, 

sanitarista
brasileiro

Veículo 
transpor-
tador de

água

Letra-
símbolo do
tamanho
pequeno

Tribunal 
Administra-
tivo Tribu-
tário (sigla)

Lago, em
francês

Trombeta
indígena

Quid (?) quo: uma
coisa por outra (latim)
A bomba baseada na

fusão nuclear 

(?) Gard-
ner, atriz

Meu, em
italiano

(?) do 71, persona-
gem carrancuda da

série
"Chaves"

Ramo da
Física

(?) Farrow,
atriz

Cirurgia
que pode

salvar
membros 
amputados

Monte (?), local onde
Moisés recebeu o
Decálogo (Bíblia)

Numa (?):
feliz

Sacrifício
a um orixá

(?) Stewart,
cantor de
"Sailing"

As de boi
são usa-

das na do-
bradinha

Potências
do (?): 

Alemanha,
Japão e

Itália

Região
histórica

da Áustria

Gênero
musical de
Lady Gaga

Jogador de futebol
português,

atua no 
Real Madrid

ECG (Med.) Composto
como a

ferrugem
e a cal

Nascido 
no país 
de Björk

Dois elementos essen-
ciais a um
texto com-
preensível

Achar
graça de 
Escritora
da tese

Etiqueta,
em inglês

Brilhar(?)
McKellen, o Gandalf 
da trilogia "O Senhor

dos Anéis" (Cin.)

3/ebó — ian — lac — mio — pro — see — tag. 5/ótica.

LIBRA: Mostrará que está propenso a dialogar com 
pessoas de alto valor moral, porém com dificuldades para 
entender o seu posicionamento. 

ESCORPIÃO: Aquela apreensão que está dentro do seu 
coração irá demonstrar um pouco mais de valor acerca 
daquilo que está cultivando há muito tempo. 

SAGITÁRIO: Muito do que estava contido de uma 
maneira menos nociva, irá se mostrar com uma grande 
agressividade neste dia. 

CAPRICÓRNIO: Com uma imensa vontade de vencer, 
poderá através do diálogo encontrar as veias necessárias 
para impulsionar a sua evolução.

AQUÁRIO: Poderá de maneira saudável fazer tudo aquilo 
que você acredita ser possível, mas irá provar de certa 
forma um gosto amargo de um desafio mais cansativo.

PEIXES: Naquilo que é mais complicado, não encontrará 
neste momento as barreiras que esperava, por isso deve 
aproveitar todas as oportunidades. 

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

MAYARA NASCIMENTO - A feira 
internacional Horror Expo 
chega a São Paulo em três 
dias de apresentação abran-
gendo cinema, TV, streaming, 
games, literatura, música e 
cultura pop. Os amantes do 
gênero horror/terror podem 
curtir o megaevento entre os 
dias 18 e 20 de outubro no 
Expo Center Norte.

O evento conta com expo-
sições, cosplays, experiências 
sensoriais de terror, trem fan-
tasma em realidade virtual, 
palestras, workshops, sessão de 
autógrafos e até show musical.

Entre os convidados con-
firmados estão a Orquestra de 
Metais da Banda Marcial de 
Cubatão, que fará uma relei-
tura das trilhas sonoras de fil-
mes e séries exclusivamente 
de horror; a atriz Naomi Gros-
sman, que interpretou papéis 
na série American Horror 
Story; Derek Riggs, criador de 
famosas capas da banda de 
rock Iron Maiden e Lochlyn 
Munro, ator de Riverdale.

Entre a lista de experiên-
cias, já foram anunciadas o 
Castelo dos Horrores e Cemi-

São Paulo recebe maior 
evento exclusivo de horror

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

Serviço:
Datas: de 18 a 20 de outubro
Horário: das 12h às 22h
Local: Expo Center Norte
Endereço: rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme
Ingressos: a partir de R$ 170

tério, um assustador Hospital 
Abandonado e o fantástico Mu-
seu dos Monstros. Também foi 
desenvolvida a Horror Artists’ 
Pavilion, espaço que reunirá 

ilustradores, autores, quadrinis-
tas e escultores. A Colormake 
também oferecerá maquiagem 
artística para os visitantes da 
Horror Expo 2019.



VEÍCULOS

PUBLICIDADE LEGAL

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

Recados

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

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se
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COTA CONTEMPLADA 
Crédito Imobiliario R$ 400 
Mil , Quero R$ 48 Mil  + 
Divida (11) 94372-6658

Aluga-se

CASA JD PARAISO 
Independente, 1 dorm., gar. 
p/ 2 autos  R$ 950,00. F: 
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

ANUNCIE AQUI
 97380-7685

ANUNCIE AQUI
 97380-7685

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

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
VENDO APTO. 
no Parque Cecap. 
Oportunidade. R$ 200 
mil  Fs.: 94013-7411 / 
99506-9537
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

Aluguel de Máquina

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

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

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)
ESPAÇO MASTER 
As melhores e + belas 
massagistas a sua espera. 
Aproveite Promoção de 
Inauguração  2485-
6374/93358-0823

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
Mercado Iporanga LTDA - ME 
(CNPJ 05.203.829/0001-05)
Declaramos o extravio do equi-
pamento ECF modelo 7000IE V 
1.6, fabricação 2002254, nº de 
ordem 02, no dia 09/09/2019.

EXTRAVIO

EXTRAVIO
Comunico o extravio dos equipamentos ECF da 
empresa RODRIGO DE FREITAS DELGADO, 
CNPJ: 06.042.917/0001-35, I.E. 
336.845.704.112 endereço Av. José Miguel 
Ackel, nº 2075, Pq. Industrial, Guarulhos – SP. 
Maquinas ECF- 103276734, Marca -  ZPM 
modelo ZPM/2EFC LOGGER versão - 03.04.00, 
classe - ECF-IF, nº de fabricação - ZP 
030811259. ECF – 105244651, marca - ELGIN, 
modelo - K, versão  - 01.00.05, Classe  - ECF-IF, 
nº  de fabricação 51100000000005746. ECF – 
105749958, marca - ELGIN, modelo - K, versão - 
01.00.05, classe -ECF-IF, nº de fabricação 
EL051200000000010842. ECF – 105970417, 
marca – ELGIN, modelo – K, versão – 01.00.05, 
classe ECF-IF, nº de fabricação 
EL051200000000010842.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
 A SER REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2019

O ESPORTE CLUBE TRES MARIAS, com sede a Estrada Morro do Sabão nº13, 
Bairro Cabuçu, Município de Guarulhos - SP, por intermédio de seu Presidente 
do Conselho, no uso das atribuições legais e estatutárias convoca na forma do 
artigo 19º letra “A” e  “B” do vigente Estatuto Social, todos associados com 
direito a voto de acordo com o artigo 7º letra “A” e “B”, para Assembléia Geral 
Ordinária, a realizar -se em sua sede social no dia 10 (dez) de dezembro de 
2019, para deliberarem sobre a seguinte ordem da dia:

           - Eleição do Conselho Deliberativo para Triênio Dezembro / 2019 à 
Dezembro / 2022.
          - Eleição do Presidente e Vice-Presidente para Triênio Dezembro / 2019 à 
Dezembro / 2022.
          - Eleição dos Demais Membros da Diretoria para Triênio de Dezembro / 
2019 à Dezembro / 2022.

Que será realizada no dia 10 de dezembro de 2019, na sede social em primeira 
convocação para a Assembléia Geral Ordinária as 19:00 horas e a segunda as 
19:30 horas.
Para que todos tomem ciência é publicado e a�xado o presente Edital.
 

Guarulhos, 09 de setembro de 2019
Wanderlei Gonçalves da Silva

Presidente do Conselho Deliberativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Seja um(a) consultor(a)
 Lady Griffe 

Adquira sua independência 
financeira Revenda 

Maquiagens e perfumes 
importados.

Oferecemos
* Bonificação *  Premiação

 * Ajuda de Custo
Ganhos de R$ 500,00 à 

R$ 5.000,00 mês.
Central:  

(11) 9.5804-3540 / 
2737-7047

www.ladygriffeoficial.com.br 

$$ AUMENTE
SUA RENDA $$

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$150.000 AC. Entrada /
carro/parcelas F.: 94758-
6566.
TERRENO 10 X 25 
Presidente Dutra, ou ½ 
Lote, Escrit., Ótimo Loc.. 
3 côm. fds., 235 Mil. F.: 
98204-3992
VENDO URGENTE APTO.
Av. Papa J. Paulo, lado  
trevo 110 Mil, quitado ou 55 
+ parc. F.:  98204-3992
APTO. CECAP 
220 Mil, Sobrado próx. Bom 
Clima 3 dps., 270 Mil. Ac. 
financ. F.: 98919-5686.
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Guarulhos tem o preço mais alto de locação entre principais cidades da RMSP
DA REDAÇÃO - Guarulhos pos-
sui o maior valor médio de 
m² para locação dentre as 
cinco principais cidades da 
região metropolitana de São 
Paulo (SP), com preço médio 
de R$ 24,6/m². O levantamen-
to do portal imobiliário ZAP, 
do Grupo ZAP, também ana-
lisou São Caetano do Sul (R$ 
24,2 m²), Osasco (R$ 23,9), 
Santo André (R$21,1) e São 
Bernardo (R$ 20).

A cidade também foi 
aquela com maior valoriza-
ção em comparação a 2018, 
quando o m² médio era de 
R$ 19,6 resultando em um 
aumento de 26%. Na sequ-
ência vem São Caetano do 
Sul, com R$ 23,2 e aumento 
de 4%; São Bernardo, com R$ 
19,2 e aumento de 4%; San-

to André, com R$ 20,4 e au-
mento de 3% e Osasco, com 
R$ 23,5 e aumento de 2%.

Para o coordenador de In-
teligência de Mercado do Gru-
po ZAP, Coriolano Lacerda, 
a valorização de Guarulhos 
ocorreu, pois recentemente a 
cidade recebeu investimentos 
em infraestrutura que aumen-
tam a atratividade da região. 
“A modernização recente do 
aeroporto internacional, que 
gerou empregos diretos e indi-
retos na região, e a chegada de 
mais opções de transporte pú-
blico estão entre os principais 
fatores que explicam a maior 
valorização relativa dos alu-
guéis em Guarulhos”, declara.

O mercado de locação 
nessas cidades apresenta os-
cilação ano a ano, conforme 
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Cidades

Santo André
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
Osasco
Guarulhos

Preço/m² médio
2017

R$ 20,7
R$ 19,4
R$ 19,7
R$ 21,6
R$ 20,0

Preço/m² médio
2018

R$ 20,4
R$ 19,2
R$ 23,2
R$ 23,5
R$ 19,6

Preço/m² médio
2019

R$ 21,1
R$ 20,0
R$ 24,2
R$ 23,9
R$ 24,6

tabela abaixo que exibe re-
sultados desde 2017. Para La-
cerda, essas mudanças segui-
ram uma tendência nacional 
e que demonstra que o mer-
cado acompanha o fluxo de 
oferta e demanda. “O cenário 
de locação se torna mais atra-
tivo conforme as opções de 
mercado e o perfil dos consu-
midores. As novas gerações 
estão inclinadas a preferir a 
locação, dependendo da loca-
lização”, finaliza.
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dos leitores de jornal 
impresso da cidade

 leem a 

www.fmetropolitana.com.br
jornalfolhametro folhametropolitanagru

SALVE NOSSO NÚMERO E 
MANDE UMA MENSAGEM VIA 

WHATSAPP PARA (11) 99643-2765
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online no seu celular


