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Precisamos agradecer o empenho de todas as instituições e entidades 
envolvidas neste processo. Em 2017 foram 201 inscrições, no ano passado 
recebemos 341 e agora 448”, William Paneque, secretário da SDCETIBovespa
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equipamentos passaram por uma rigorosa manutenção e estão devidamente preparados para refrescar os guarulhenses

Pág. 5

Dólar

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: AGÊNCIA BRASIL

+0,61%
R$ 4,10

‘Rambo: Até o Fim’ 
estreia hoje nos 
cinemas do país

Funcionários dos 
Correios suspendem 

paralisação
Nacional Pág. 11

-0,08%
104.531

+0,42%
R$ 4,53

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Pág. 7

Guarulhos registra 
cinco mortes por 
leptospirose neste ano

Pág. 4

Cidade assina contratos 
de financiamento do 
Projeto Pontos de Cultura 

FOTO: LUCY TAMBORINO

Pág. 4

Simulação de acidente 
marca início da Semana 
Nacional do Trânsito



2 Quinta-feira, 19 de setembro de 2019
OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

ÁGUA - Inaugurada em 2017, a fonte interativa no Bosque Maia é o refresco nos dias quentes
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O Professor Jesus, presi-
dente da Câmara de Vereado-
res de Guarulhos, disse ontem 
numa entrevista no rádio, dada 
ao jornalista Pedro Notaro, que 
é homem de milagres. Não o 
Notaro, ele, Jesus, é claro.

Na resposta a uma das per-
guntas, chegou a citar William 
Shakespeare.

-- Há mais coisas entre o 
céu e a terra do que pode ima-
ginar nossa vã filosofia.

Confesso que não sei exa-
tamente o significado que o 
vereador quis dar à famosa 
frase do poeta e dramaturgo 
no contexto de sua resposta, 
mas imagino que a utilizou 
para justificar a dificuldade 
que está encontrando para se-
guir em frente com o desafio 
de transferir as instalações da 
Câmara para o prédio adqui-
rido em 2011, na Vila Augusta.

Vamos lembrar.
O prédio, onde funciona-

va a antiga fábrica de tapetes 
Lourdes, foi comprado pelo en-
tão prefeito Sebastião Alves de 
Almeida num processo que se 
arrastou até 2016. Foram cinco 
anos, só para tomar posse do 
local e seus imensos galpões.

O objetivo da saída da atu-
al sede na rua João Gonçalves 
com a transferência para a Vila 
Augusta foi o de evitar o alu-
guel: 230 mil reais pagos to-
dos os meses.

Porque essa transferência 
não foi feita até agora nin-
guém consegue explicar. Nem 
mesmo Shakespeare, embora 
o uso da famosa frase pelo 
professor Jesus seja bastante 
indicativo.  

 O novo edital
Nesta sexta-feira, amanhã 

portanto, a Câmara Municipal 
de Guarulhos lançará um edital 
de licitação para a contratação 
das reformas que o prédio da 
avenida Guarulhos precisa. O 
vereador Jesus fez o anúncio 
ontem. O guarulhense já viu 
esse filme pois, de licitação em 
licitação, lá se vão vários anos. 
O ex-presidente da Casa, ve-
reador Eduardo Soltur, que o 
diga.

A título de esclarecimento, 
é oportuno lembrar também 
que um bom dinheiro já foi 
empregado na contratação de 
um projeto para a adaptação 
do prédio, saindo vencedora a 
empresa J A Silva. Projeto fei-
to, foi contratada a empresa 
de economia mista Progresso 
e Desenvolvimento de Gua-
rulhos, a conhecida Proguaru. 
A Proguaru chegou a realizar 
obras ali, mas elas foram inter-
rompidas.

Essa interrupção aconteceu 
no ano passado, ainda no tem-
po do vereador Soltur. A Pro-
curadoria da Câmara apontou 
vários erros no projeto. E assim 
o contrato com a Proguaru foi 
rescindido.

No mês da rescisão desse 
contrato, a Câmara realizou 
novo processo licitatório. Desta 
vez, em cima de um projeto re-
alizado por uma outra empre-
sa, a Inplenitus.

Agora, em pleno final de 
inverno de 2019, o Professor 
Jesus anuncia não uma nova 
licitação, o que já seria um des-
propósito, mas a publicação de 
um edital... Agora vai!

RETICÊNCIAS

PEDRO NOTARO 
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900

Plano B?
Protesto dos educadores con-

vocado pelo Sindicato dos Servi-
dores deverá esquentar a sessão 
hoje, às 14h, na Câmara Municipal. 
A não ser que haja algum proble-
ma nas instalações elétricas…

Memória de elefante
Para quem não sabe ou nem se 

lembra: nos anos 80/90, era co-
mum sessões serem encerradas 
por causa de telefonemas anôni-
mos de ameaça de bomba. Certa 
vez até o GATE foi lá e o coman-
dante da tropa que encerrou a 
sessão…

Saindo do muro
Cresce pressão dentro do DEM 

em relação aos vereadores de-
mocratas Ramos da Padaria e 
Romildo Santos. O partido, alia-
do da prefeiturável Fran Corrêa 
(PSDB), espera que os dois fa-
çam mais oposição ao prefeito 
Guti (PSB)...

Casa de ferreiro?
Chamou a atenção a quantidade 

de aparelhos de ar condicionado 
que foram instalados nesta sema-
na na SDU (Secretaria de Desen-
volvimento Urbano). Responsável 
pela fiscalização, fica a pergunta: 
a fiação do prédio, antigo, foi di-
mensionada?...

Vai que cola
Há forte rumor que o prefeito 

Guti estaria propenso a trocar o 
PSB pelo Podemos, a 3ª maior ban-
cada no Senado. E com bom fundo 
partidário. O presidente em Guaru-
lhos é o vereador João Dárcio. Já 
imagino JD ligando para seu alfaia-
te…
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Semana do Conhecimento registra 
crescimento de 31% em projetos inscritos
FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS

DA REDAÇÃO - A Semana do 
Conhecimento 2019 terá a ex-
posição de 448 projetos relacio-
nados a ciência, tecnologia, ino-
vação e empreendedorismo. O 
número de trabalhos inscritos 
é 31% maior do que o registra-
do em 2018. O evento acontece 
entre os dias 21 e 25 de outubro 
no Adamastor Centro.

O evento mobiliza uni-
versitários, empreendedores, 

estudantes do ensino médio 
e infantil, professores, pes-
quisadores e lideranças acadê-
micas, promovendo interação 
entre diversas áreas do conhe-
cimento. Instituições de ensi-
no, associações e entidades de 
classe também participam ati-
vamente da organização.

Responsável pela Semana 
do Conhecimento, a secreta-
ria de Desenvolvimento Cien-

tífico, Econômico, Tecnoló-
gico e de Inovação (SDCETI) 
informa que a iniciativa tem 
por objetivo fomentar o de-
senvolvimento de um ecossis-
tema científico e de inovação 
na cidade, estimulando a cria-
tividade, o empreendedoris-
mo, a ciência e a tecnologia.

Com o tema “Bioecono-
mia: Diversidade e Riqueza 
para o Desenvolvimento Sus-
tentável”, o evento conta com 
quatro atividades principais. 
A Feira de Ciências e de En-
genharia de Guarulhos (Fe-
ceg) recebeu 252 inscrições, 
enquanto que a Semana Mu-
nicipal de Ciência e Tecnolo-
gia (Semcitec) teve 109 pro-
jetos inscritos, a Mostra de 
Economia Criativa registrou 
56 inscrições e a ExpoCriati-
vidade somou 31 projetos.

A Expo Criatividade ex-

põe trabalhos de alunos do 
ensino Infantil e fundamen-
tal I. Já a Feceg contempla 
projetos de estudantes dos 
níveis fundamental ll, mé-
dio e técnico, enquanto que 
a Semcitec é uma mostra de 
divulgação científica voltada 
ao público universitário, e a 
Mostra de Economia Criati-
va abrange atividades em-
preendedoras e inovadoras 
para o desenvolvimento eco-
nômico sustentável. 

“Precisamos agradecer o 
empenho de todas as insti-
tuições e entidades envolvi-
das neste processo. Em 2017 
foram 201 inscrições, no ano 
passado recebemos 341 e 
agora 448. Isso significa um 
crescimento de aproxima-
damente 150% ao longo dos 
anos”, comenta William Pa-
neque, secretário da SDCETI.

Prefeitura seleciona entidades 
para desenvolver projetos de 
educação ambiental
DA REDAÇÃO - A Secretaria 
de Meio Ambiente publicou 
na edição desta terça-feira 
(17) do Diário Oficial edital 
de chamamento público de 
entidades da sociedade civil 
para participarem da sele-
ção para desenvolvimento 
de projetos de educação am-
biental nos territórios das 
unidades de conservação 
municipais e áreas de abran-
gência, mediante convênio 
de repasse de recursos fi-
nanceiros. As inscrições vão 
de 23 a 30 de setembro e o 
edital pode ser acessado em 
http://bit.ly/fundambiental.

A entidade selecionada de-
verá ainda desenvolver ações 
destacando a importância das 
áreas protegidas, em comple-
mentação aos planos de ma-
nejo em andamento em tais 
áreas, envolvendo comunida-
des locais e todos os agentes 
atuantes na região. 
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DA REDAÇÃO - Aproximadamen-
te 400 pessoas participaram 
ontem do 1º Mutirão da Tari-
fa Social de Energia Elétrica 
de Guarulhos, realizado pela 
Prefeitura em parceria com a 
EDP no Salão de Artes do Ada-
mastor Centro. Ao todo, 860 
famílias inscritas no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
(CadÚnico) e Bolsa Família, ou 
que recebem o Benefício de 
Prestação Continuada da As-
sistência Social (BPC), retira-
ram previamente o formulário 
de concessão do benefício nos 
Centros de Referência da As-
sistência Social (Cras), o qual 
possibilita desconto na conta 
de luz. A ação foi acompanha-
da pelo prefeito Guti e pelo 
secretário de Desenvolvimen-
to e Assistência Social, Alex 
Viterale.

DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
assinou ontem os contratos 
para transferência dos recursos 
para as entidades selecionadas 
dentro do projeto Pontos de 
Cultura. Com a iniciativa, a Pre-
feitura está ampliando criando 
condições para alavancar ini-
ciativas em diferentes áreas, ga-
rantindo o acesso à cultura nas 
várias regiões da cidade.

O projeto Pontos de Cultu-
ra faz parte de um convênio 
assinado com o governo fe-
deral em 2011. Desde aquele 

LUCY TAMBORINO - A Câmara 
deve deliberar hoje um proje-
to de lei (PL) que pretende ins-
tituir o Fundo Municipal de 
Educação (FME) e o respecti-
vo Conselho Gestor. A medi-
da pretende captar e aplicar 
recursos destinados à implan-
tação e ao desenvolvimento 
de ações executadas na edu-
cação infantil, inclusiva e na 
de jovens e adultos, além do 
Ensino Fundamental. O texto 
é de autoria da prefeitura.

Devem constituir as recei-
tas do fundo, por exemplo, 
dotações orçamentárias do 
Tesouro do Município; recur-
sos provenientes de convê-
nios firmados pela Secretaria 

Mutirão da Tarifa Social de Energia Elétrica 
reúne centenas de pessoas no Adamastor

Guarulhos assina contratos de financiamento do Projeto Pontos de Cultura 

Câmara deve deliberar PL que cria 
o Fundo Municipal de Educação

“Nunca foi feito um mutirão 
da Tarifa Social de Energia Elé-
trica no município. Em 2017, 
quando a gente chegou, eram 
mil pessoas aproximadamente 
que tinham esse benefício e em 
2019 batemos mais de 10 mil. 
A gente tem capacidade de che-
gara até 50 mil pessoas que pre-
cisam desse auxílio na conta de 
luz. E o desconto faz diferença 
para as famílias. Todos já vão 
sair daqui cadastrados e pro-
vavelmente a próxima conta, 
ou no máximo a seguinte, de-
pendendo do dia da leitura, já 
vem com desconto”, afirmou o 
prefeito Guti, esclarecendo ain-
da que o benefício é concedido 
às famílias que recebem meio 
salário mínimo per capita ou 
as que recebem o BPC (caso de 
pessoa com deficiência ou ido-
sos acima de 65 anos).

ano, 21 pontos e um Pontão 
de Cultura foram seleciona-
dos e tiveram seus projetos fi-
nalizados. Os nove Pontos de 
Cultura restantes para com-
pletar o objeto do convênio, 
selecionados em 2015, foram 
suspensos pela gestão ante-
rior, que não conseguiu viabi-
lizar os recursos necessários.

Preocupado em acabar com 
essas pendências, Guti reto-
mou os contatos com o antigo 
Ministério da Cultura (atual-
mente ligado ao Ministério da 

de Educação com outros ór-
gãos ou entidades; e doações, 
empréstimos, auxílios, repas-
ses, subvenções, legados e 
outras contribuições de pes-
soas físicas ou jurídicas, bem 
como de entidades e organi-
zações, públicas ou privadas, 
nacionais ou estrangeiras. 

Outra proposta a ser de-
liberada é a transferência da 
Corregedoria do Município, 
antes subordinada a Contro-
ladoria Geral do Município, 
para a Secretaria de Justiça. 
A medida visa melhorar o 
fluxo de trabalho e a arti-
culação com a Procuradoria 
Geral do Município, gerando 
maior eficiência dos órgãos.

Corpo de Bombeiros realiza simulação 
de acidente de trânsito no Centro
LUCY TAMBORINO - O Corpo de 
Bombeiros realizou ontem 
uma simulação de acidente 
de trânsito no calçadão da rua 
Dom Pedro II, no Centro. O in-
cidente envolveu dois veículos 
e durou cerca de 20 minutos. 
No local do acidente um veí-
culo ficou em cima do outro, 
como consequência da batida. 
Logo no início da simulação, a 
corporação identificou as cir-
cunstâncias da situação: sendo 
duas mulheres, uma delas pre-
sa nas ferragens e outra sem 
cinto de segurança. 

“A vítima sem o cinto foi 
projetada com o seu peito no 
volante e a cabeça no vidro. 
Ela sai sem sangue aparente, 
mas devido estas pancadas 
pode ter hemorragias inter-
nas e isso é muito grave. Nem 
sempre o que vemos é o mais 
grave”, apontou o tenente-
-coronel Nunes, ressaltando as 
consequências de não usar o 
equipamento. 

Para dar sequência no aten-
dimento, o veículo que estava 

sob o outro foi estabilizado, 
para não haver risco de movi-
mentação. Como a motorista 
do carro superior estava presa 
nas ferragens, foi necessária a 
retirada do teto e das portas. 
Já a vítima do veículo inferior, 
apesar das pancadas, devido 
à falta do cinto de segurança, 
foi imobilizada e retirada com 
maior facilidade. 

A medida faz parte do início 
da “Semana Nacional de Trân-
sito”, que vai até o próximo dia 
25. Todos os grupamentos do 
Corpo de Bombeiros do estado 
realizam a ação de acordo com 

FOTO: LUCY TAMBORINO
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o tenente-coronel. Em Guaru-
lhos, a iniciativa envolveu cerca 
de 20 pessoas, entre equipes da 
Guarda Civil Municipal (GCM), 
Samu, Polícia Militar e da Se-
cretaria de Transportes e Mo-
bilidade Urbana. Além disso, 
durante o dia também foram 
entregues a população folders 
sobre a importância na mu-
dança de comportamento em 
respeito à legislação de trânsi-
to vigente. Em um deles, uma 
informação chamava atenção: 
a cada cinco horas morre um 
ocupante de veículo no Estado 
de São Paulo.

Cidadania) e, no final de 2017, 
conseguiu liberar a terceira 
parcela do convênio, ao mes-
mo tempo em que organizou o 
fluxo de caixa para garantir a 
contrapartida da Prefeitura. A 
Secretaria da Cultura retomou 
os processos, preparando a 
documentação necessária e os 
termos de compromisso. Das 
nove instituições selecionadas, 
apenas duas não cumpriram 
com todas as exigências e, 
portanto, não participarão da 
solenidade.

Cada uma das sete institui-
ções irá receber, inicialmente, 
R$ 60 mil, sendo R$ 30 mil dos 
cofres da Prefeitura e restante 
repassado pelo governo federal. 
Somente nesta etapa do projeto 
Pontos de Cultura estão sendo 
investidos R$ 420 mil, recurso 
que irá movimentar o mercado 
cultural e viabilizar produções 
populares que não teriam outra 
forma de financiamento.

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS
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Trabalho  forma 650 alunos 
nos cursos de informáticaCom o fim do inverno, piscinas dos CEUs serão 

abertas à população nos finais de semana
DA REDAÇÃO - A primavera che-
ga com uma boa notícia para 
os frequentadores do CEUs, os 
Centros Educacionais Unifi-
cados de Guarulhos. A partir 
deste final de semana e em 
todos os outros até o final do 
verão, as piscinas dos CEUs 
Ottawa-Uirapuru, Bambi e 
Cumbica estarão abertas à co-
munidade das 10h às 16h.

Todas essas piscinas já 
passaram por uma rigorosa 
manutenção e estão devida-
mente preparadas para receber 
a todos. A piscina do CEU Pi-
mentas está pronta para uso, 
aguardando apenas a liberação 
da Vigilância Sanitária. Já a do 
CEU Presidente Dutra entrará 
em atividade no sábado (28).

Quando a atual adminis-
tração assumiu, encontrou 
apenas as piscinas dos CEUs 
Ottawa-Uiapuru e Presidente 

Dutra em condições de uso. 
As piscinas do CEUs Parque 
São Miguel e Paraíso Alvora-
da continuam interditadas por 
questões estruturais e a Prefei-
tura não pode fazer nenhuma 
intervenção porque as obras 
estavam no período de garan-
tia. As empresas responsáveis 
foram notificadas para conser-
tar os problemas.

Os interessados em desfru-
tar deste lazer gratuito deverão 
fazer sua carteirinha na pró-
pria unidade. Basta apresentar 
comprovante de residência e 
RG ou certidão de nascimento. 
Os menores de 18 anos deve-
rão estar acompanhados dos 
pais ou responsáveis.

Crianças menores de 
12 anos só podem ficar na 
piscina acompanhadas de 
adultos; É proibida entrada 
e uso de bebida alcoólica ou 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

drogas; entrar e consumir 
alimentos na área da piscina; 
dar mortais ou qualquer ação 
que coloque em risco a segu-
rança dos banhistas.

Nos Centros Educacionais 
Unificados de Guarulhos, ad-
ministrados pela Secretaria de 

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
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Educação, em parceria com a 
Escola 360, será possível, ain-
da, participar de aulas de na-
tação, hidroginástica, esportes 
aquáticos e outras atividades 
de recreação monitorada. Tudo 
de graça e sob a supervisão de 
profissionais habilitados.

DA REDAÇÃO - A prefeitura 
segue investindo no Progra-
ma de Inclusão Digital, via-
bilizado pela Secretaria do 
Trabalho, que oferece aulas 
gratuitas de informática para 
a população. Ontem mais 
650 alunos receberam seus 
diplomas pela conclusão dos 
módulos de informática bá-
sica, informática avançada e 
hardware. Nos últimos três 
anos, mais de 2.500 pessoas 
se formaram pelo programa.

“O mundo está mudando, 
estamos evoluindo muito e o 
avanço tecnológico é um dos 
grandes responsáveis por isso. 
Hoje, tudo o que nós vamos 
fazer tem a ver com internet, 
celular, tablet, computador, to-
das as empresas pedem estes 
conhecimentos, pelo menos o 
básico e é fundamental que 
vocês estejam capacitados 
para conseguirem uma ótima 
colocação profissional”, afir-
mou o prefeito Guti.
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MAYARA NASCIMENTO - As 
crianças que frequentam a 
Praça IV Centenário estão 
com opções reduzidas para 
se divertirem. Isso porque os 
brinquedos estão quebrados 
e há tempos não recebem 
manutenção.

Nos suportes de balan-
ço, onde deveria haver dois 
brinquedos, há apenas um. 
A gangorra não possui apoio 
de mão, impossibilitando seu 
uso, e a madeira do escor-
regador está estragada, por 
ação da chuva e do tempo.

A mãe de uma criança de 
dois anos, que preferiu não 

DA REDAÇÃO - Agentes do De-
partamento de Acompanha-
mento e Controle de Ocu-
pações Irregulares (Dacoi) 
da Secretaria de Justiça es-
tiveram ontem às margens 
do córrego Cocho Velho, 
no Pimentas, para desfazer 
construções irregulares.

No local encontraram dez 
cocheiras e estábulos que 
tinham sido construídos e 
estavam sendo comercializa-
dos (alugados) para a criação 
de animais como galinhas e 
cavalos, entre outros.

O Dacoi tem por objetivo 
realizar a fiscalização pre-
ventiva no intuito de coibir 

DA REDAÇÃO - Ainda neste fi-
nal de semana, a praça Ka-
sato Maru, no Taboão, estará 
de cara nova com o término 

Brinquedos da praça IV Centenário estão quebrados

Construções irregulares são removidas 
das margens do córrego Cocho Velho

Praça Kasato Maru no Taboão é revitalizada
se identificar, frequenta o 
local com seu filho por ser 
o mais próximo de seu bair-
ro, Jardim Santa Francisca. 
“As duas outras áreas verdes 
perto de casa não possuem 
brinquedo. E aqui alguns es-
tão vandalizados. É um des-
caso”, desabafou.

Segundo a prefeitura, o 
projeto de revitalização da 
Praça IV Centenário, que pre-
vê ainda instalação de play-
ground, academia popular e 
centro de informações turís-
ticas, encontra-se em análise 
pela Caixa Econômica Federal 
para liberação dos recursos.

ocupações irregulares em 
vias e áreas públicas, áre-
as de risco e de proteção 
ambiental. Na última terça-
-feira (17), por exemplo, a 
equipe esteve no Parque Ce-
cap, numa creche em obras, 
para retirar quatro pessoas 
que estavam ocupando irre-
gularmente o local.

As ações do Dacoi são 
realizadas em conjunto com 
outros setores da Prefeitura, 
como as secretarias de Meio 
Ambiente, Habitação, De-
senvolvimento Urbano, de 
Assuntos para a Segurança 
Pública e Proguaru, depen-
dendo do caso.

da revitalização realizada 
pela Prefeitura. A finalização 
do trabalho está sendo feita 
nesta semana pelos servido-

Prefeitura inicia reforma 
do PEV Pimentas

DA REDAÇÃO - A prefeitura ini-
ciou nesta semana a reforma 
do Ponto de Entrega Volun-
tária (PEV) Pimentas, na rua 
Itália, 13, Parque das Nações. 
O trabalho é executado pelo 
Departamento de Manuten-
ção e Conservação da Secre-
taria de Serviços Públicos.

Servidores trabalham na 
construção de uma edificação 
de apoio às pessoas que atuam 
no local.  As próximas fases 
da obra contemplarãoa reade-
quação do piso interno, com a 
construção de 104m² de baias 
para o recebimento de volu-
mosos, como sofás e resíduos 
secos recicláveis (papel, lata, 
vidro e plástico), e uma baia 
de 24m² para caçambas esta-
cionárias do tipo roll on.

Também será implanta-
do um novo cercamento de 
aproximadamente 80 metros 
com alambrado, que dividirá 
as áreas do PEV e da Admi-
nistração Regional Pimentas, 
e construída entrada exclusi-

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

va para o ponto. O objetivo 
é melhorar o atendimento 
aos munícipes. Mesmo com 
a obra, que tem previsão de 
término para novembro, o 
atendimento no local conti-
nua normal.

res da administração regio-
nal do bairro, que realizam 
pintura da pista de caminha-
da de 202 metros, de todo o 
mobiliário (mesas e cadeiras) 
e do trecho de piso concreta-
do da praça, totalizando mais 
de 630m² de área pintada.

A praça ganhou ainda no-
vas lixeiras do tipo papeleira, 
revitalização da sinalização 
viária do entorno, entre ou-
tras benfeitorias feitas com o 
apoio das secretarias de Meio 
Ambiente, Obras, Mobilidade 
e Transportes e Mobilidade 
Urbana, além da Proguaru.

PEVs
Os Pontos de Entrega Voluntária são locais para recebimento adequado e gratuito de 

resíduos de construção (ferro, argamassa, solo), móveis, eletroeletrônicos, poda de árvores, 
utensílios em geral, plástico, papel, vidro e metal. Os materiais recebidos são separados e 
têm destino ambientalmente correto. Cada munícipe pode deixar no PEV mais próximo de 
sua residência até 1 m² de materiais por dia, o que equivale a doze carrinhos de mão cheios 
ou a 20 sacos de 50 litros.

Com exceção dos PEVs Torres Tibagy e Jurema, que funcionam de domingo a domingo 
das 8h às 20h, os demais pontos de entrega funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h15 
às 16h, e aos sábados das 8h15 às 15h30. Para saber os endereços de todos PEVs basta aces-
sar a página https://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php/pontos-de-entrega-voluntaria-pev.
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DA REDAÇÃO - Na madrugada de 
ontem, por volta das 4h, poli-
ciais militares prenderam três 
homens e apreenderam um 
adolescente, no Jardim Presi-
dente Dutra. Com os suspeitos 
foram recuperados um veículo 
de modelo Corsa e sete celula-
res roubados. De acordo com a 
PM, os indivíduos teriam con-
fessado o crime. O caso foi re-
gistrado no 4º Distrito Policial. 

A polícia ainda encontrou 
um simulacro de arma de fogo 
na posse dos homens. Os sus-
peitos presos são Rogério Silva 
Alves dos Santos, 19, Higor Au-
gusto Neves, 21, e Felipe Rocha 
da Silva, 18. Já o menor tem 17 
anos. A corporação chegou aos 
suspeitos durante um patru-
lhamento de rotina. O grupo 
foi preso na rua Fernando de 
Noronha, quando os objetos fo-
ram localizados. A Polícia Civil, 
ainda afirmou que as vítimas 
já teriam reconhecidos os sus-
peitos como autor dos roubos.

PM prende 3 suspeitos no 
Jardim Presidente Dutra

Leptospirose mata 30% das vítimas na cidade

DA REDAÇÃO - Especialistas 
do Ministério da Saúde es-
tão em Guarulhos nesta 
semana para promover o 
segundo módulo da capaci-
tação iniciada em maio pas-
sado sobre leptospirose, do-
ença transmitida ao homem 
pela urina de ratos. 

Desde o início do ano 
até o último dia 9 foram 
confirmados 433 casos de 

leptospirose no estado de 
São Paulo, com 63 óbitos. 
Em Guarulhos, foram 17 re-
gistros no mesmo período, 
com cinco mortes – repre-
sentando o óbito de 30% das 
vítimas. Os dados são do 
Departamento de Vigilân-
cia em Saúde do município.

No primeiro momento, 
foram capacitados médicos 
e enfermeiros das redes mu-

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

nicipal e estadual de saúde 
para o manejo clínico da 
doença. Desta vez, o público-
-alvo são os agentes de saúde 
que atuam no serviço de des-
ratização. Eles estão passan-
do por um treinamento para 
aprimorar as ações de contro-
le de roedores urbanos para 
vigilância da leptospirose.

Durante as aulas teó-
ricas foram abordados os 
seguintes temas: biologia 
de roedores urbanos; os 
fundamentos e técnicas de 
controle da espécie – ins-
peção domiciliar e de vias 
públicas; aplicação de rati-
cida; e os critérios de defi-
nição de áreas de risco para 
leptospirose. Dentro desse 
conteúdo programático, os 
especialistas falaram sobre 
como as espécies se repro-
duzem, a diferença entre 
rato de telhado, ratazana 
e camundongo, as doenças 
transmitidas por eles, entre 
outros assuntos.

Saúde realiza Dia D do 
envelhecimento ativo
DA REDAÇÃO - Uma extensa 
programação com cerca de 
200 atividades para a popula-
ção com 60 anos ou mais vai 
acontecer simultaneamente 
em todos os serviços da rede 
municipal de saúde nesta 
sexta-feira (20), Dia D do Se-
tembro Verde, mês dedicado 
à pessoa idosa pelo Programa 
Movimenta Saúde. O objeti-
vo é estimular o envelheci-
mento ativo e saudável.

Para tanto, várias unidades 
de saúde vão desenvolver ati-
vidades recreativas com a po-
pulação idosa para estimular a 
memória e a convivência. Em 
outras haverá práticas de exer-
cícios físicos para melhorar a 
percepção corporal e cardio-
vascular, incluindo caminha-
das, aulas de Liang Gong e de 
zumba, dança, ginástica tera-
pêutica e dança sênior. A pro-
gramação completa pode ser 
conferida no site da prefeitura 
(www.guarulhos.sp.gov.br).
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       Os modelos selecionados para a 3ª 
edição do Desfile Inclusivo, que ocorrerá 
no Internacional Shopping no próximo dia 
28, participaram de uma sessão de fotos 
especialmente para eles por meio da parceria 
com a associação de lojistas do shopping com 
o instituto Embelleze e com o laboratório de 
fotografia da Univeritas UNG, voltada para a 
atividade integrativa e inclusiva. 

       Um grupo de 32 mulheres inscritas no Programa 
Acessuas Trabalho (Programa Nacional do Acesso 
ao Mundo do Trabalho) foi encaminhado para o 
curso de auxiliar de eletricista do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) 
– campus Guarulhos. Elas também receberão uma 
bolsa de R$ 138. Com duração de três meses, as 
aulas começam no dia 30 de setembro, de segunda 
a sexta-feira, das 13h30 às 17h. 

ANOTE

Acreditamos que o lixo jogado nas 
ruas e rios nunca nos alcançará, até 
o dia que ele bate à nossa porta

A família é um colo que toda criança 
deveria ter. Ela foi criada para ser a ex-
tensão do ventre materno. Ali careceria 
de ter segurança, amor, carinho, comida, 
canções de ninar e pais com tempo de ler 
histórias para os pequenos na hora de 
elas dormirem. Não há nada mais gostoso 
do que os filhos invadindo o quarto dos 
pais em um dia frio de domingo e iniciar 
um furdunço danado, pulando em cima 
da cama em uma algazarra enlouquece-

dora. Depois, eles pouco a pouco vão se 
aconchegando embaixo das asas dos pais 
e dormem por mais algum tempo.

Esse alicerce, se bem construído, 
dará suporte para quando for adulto en-
frentar as intempéries da vida: desem-
prego, desamor, raiva, mágoas, traições. 
Também o sujeito saberá valorizar cada 
pequeno ato de bondade, cada carinho, 
cada sorriso, cada reconhecimento, 
cada vitória. Saberá dividir o copo de 
água com quem tem sede, cederá o 
lugar para já caminhou mais e sente 
o peso dos anos, verá beleza em cada 
ruga da velha senhora, que já deu seu 
quinhão para pavimentar a estrada des-
ta geração. Se alimentará da boa ener-
gia trocada em cada ato de compaixão, 
em cada ato de desapego. E quando o 
desespero bater, a dor aumentar e a 
vontade de sumir aparecer, as lembran-
ças doces da família será o melhor refú-

gio, o remédio e conforto.
Quem nunca presenciou o amor em 

ação, não crê em sua existência; às vezes 
acreditam mais na existência de extrater-
reste. Uma mente sem bons exemplos e 
sem lembranças de carinho, pode achar 
normal bater na pessoa amada até matá-
-la. Existem contradição maior do que 
assassinar a pessoa que se ama, do que 
roubar o futuro das crianças?  O Estado, 
os governos federal, estaduais e munici-
pais podem e devem auxiliar na constru-
ção de um mundo melhor: propagando 
bons livros, dando boa educação e prin-
cipalmente botando na cadeia corruptos 
que desviam dinheiro público.

A quantidade de atos violentos re-
gistrados mostra que estamos doen-
tes, precisando de ajuda. Vendemos 
veneno, incentivamos a violência em 
troca de dinheiro. Acreditamos que o 
lixo jogado nas ruas e rios nunca nos 
alcançará, até o dia que ele bate à nossa 
porta em forma de violência ou doen-
ça. E nessa hora o dinheiro ganho com 
diamantes de sangue não nos salvará. 
O carinho de mãe e da família pode não 
consertar todos os maus-caracteres do 
mundo, mas com certeza, a quantidade 
deles seria bem menor. E não esqueça! 
O desamor, a violência, o egoísmo não 
são privilégios dos menos afortunados 
financeiramente. Algumas autoridades 
parecem que não receberam amor o su-
ficiente quando eram crianças.

A violência não é apenas o ato físico 
em si. Ela pode ser indireta, por exem-
plo: quando um deputado, senador ou 
vereador gasta o dinheiro público in-
devidamente ele pode estar matando 
alguém que não recebeu o remédio, 
pois o dinheiro foi desviado por algum 
anticristo. Saiba de uma coisa: toda vez 
que o dinheiro que poderia ser utilizado 
para a educação, saúde, infraestrutura 
da cidade for gasto indevidamente, Deus 
estará vendo e dele você não consegui-
rá fugir. Todos são filhos do Altíssimo 
e não apenas alguns. Ter o nome de 
uns dos discípulos ou do próprio Cristo 
pode não te ajudar muito na hora do jul-
gamento perante a Deus e ao Ministério 
Público. Neste dia nem as asas de sua 
mãe te protegerá.

Amor na base de 
tudo. Carinho em 
cima de todos

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL

jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

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

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148 - Guarulhos SP

F.: 2497.1822    2451.0937

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

Toxina Botulínica e 
Preenchedores

Está selecionando pacientes para
Harmonização Facial

94006-4468
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Duração 100min Dub.Leg. 2D

Horários - 14h20 / 16h / 16h40 / 18h30 / 19h / 21h 
/ 21h30

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 19 a 24 de setembro de 2019)

ABIGAIL E A 
CIDADE PROIBIDA 

Horários -  15h45

Dub. 2D 110min

DIVALDO – 
O MENSAGEIRO DA PAZ

Horários -14h – 16h30 (exceto sábado e do-
mingo) / 19h15 / 22h

Nac. 2D 118min

VAI QUE COLA 2 – O COMEÇO

Horários - 13h (somente sábado e domingo) 
/ 15h10 - 17h30 (exceto sábado e domingo) / 
19h45 / 21h45

Nac. 2D 88min

ERA UMA VEZ EM HOLLYWOOD

Horários - 20h

Leg. 2D 161min

O REI LEÃO

Horários - 14h30

Dub. 2D 120min

IT – CAPITULO 2 

Horários - 13h15 (somente sábado e domingo) 
/ 14h10 / 14h45 / 16h50 / 17h45 / 18h30 / 
20h15 / 21h15 / 22h10

Dub.Leg. 2D/4DX/
MacroXE

169min

YESTERDAY

Horários - 17h15

Leg. 2D 116min

CORGI – TOP DOG

Horários - 13h30 (somente sábado e domingo)

Dub. 2D 87min

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
RAMBO – ATÉ O FIM
O tempo passou para Rambo, que agora vive recluso em 
um rancho na fronteira entre os Estados Unidos e o Méxi-
co. Sua vida marcada por lutas violentas ficou para trás, 
mas deixou marcas irreparáveis. No entanto, quando uma 
jovem amiga da família é sequestrada, Rambo precisará 
confrontar seu passado e reviver suas habilidades de com-
bate para enfrentar um dos mais perigosos cartéis mexica-
nos. A busca logo se transforma em uma violenta caçada 
por justiça, onde nenhum criminoso será perdoado.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

ABOMINÁVEL DEPOIS DO 
CASAMENTO 

MIDSOMMAR – O MAL 
NÃO ESPERA A NOITE 

Duração 97min Duração 112min Duração 147min Dub. Leg. Dub.Leg.
2D 2D 2D

Horários - 14h – 15h10 
-  16h30 -  17h30 (somente 
sábado e domingo)

Horários - 13h30h (somente 
sábado e domingo) / 16h15 / 
19h / 21h45

Horários - 14h / 17h15 / 
18h45 / 20h30 / 22h15

www.fmetropolitana.com.br
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ÁRIES: Apresentará traços mais enfurecidos e propícios 
para desavenças verbais sem justificativas plausíveis em 
que você não domina com muita compreensão.

TOURO: No momento em que se situar, produzirá mais 
com uma acanhada indignação. Precedentemente apesar 
disso, exibirá um forte equilíbrio.

GÊMEOS: Terá de conduzir-se com segurança para torne-
jar de possíveis repressões de suma importância. Todavia 
nos demais setores o andar do dia estará inabalável. 

CÂNCER: Um bocado de acontecimento lhe invocará 
maior concentração em um cidadão que já havia esque-
cido da sua existência. 

LEÃO: Poucos princípios não irão ajudar você, essen-
cialmente no que tange indivíduos que possuem o 
componente Terra como seu marcador elementar. 

VIRGEM: Aqueles no qual você venera compensarão as 
tuas afeições que sustenta em conexão a elas. Coisas re-
ferentes ao teu progresso emocionará de forma otimista.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 54

EJ
PURPURINA

FORMOLTAXI

LAUGENO
MIGCARMIM

CUPOMOCA
AARERROS
RDCONTASE
BATATAST

MOLENGOACE
NAUMOLHO

BAJULARIR
TAANONCE

CORETOALMA

SACERDOTES

Pó brilhan-
te usado
em ma-
quiagem

Em
pequena 
quantida-

de
Líquido

usado em 
embalsa-
mamento

Veículo
urbano de

aluguel

Caça da
força

aérea da
Rússia

A segunda
maior

cidade do
México

Forma
sincopada

de
"maior"

Cédula
que dá

direito a
brinde
Rio que
banha a

cidade de
Berna

Operação
como a
adição

Ingredien-
te básico
do pão
ázimo

Elogiar
para obter
vantagens

Rede, em
inglês

Tempero
do

macarrão

O talento
que vem
de berço

Quiosque
para

concertos
musicais

Euclides
da Cunha,
escritor

brasileiro

Objeto da
salvação
religiosa

Ministros
de cultos
religiosos

Onze, em
espanhol
Sufixo de
"rubor"

Ponto de
saque do

vôlei
Habito

Selênio
(símbolo)
Goma de
mascar

Unidade
da taba

Gafe
(bras.)

Equívocos
A ação da
proteína
fibrina

Ápice
Tonali-
dade do

vermelho

Dois tipos de propo-
sições filosóficas de

natureza oposta

Precede a sentença
(jur.)

Os partidos políticos
de pouca expressão

Diz-se da terra desa-
bitadaTermo-

plástico usado na fa-
bricação de CDs (pl.)

Indolente;
pregui-
çoso

Ir plantar
(?): parar
de impor-

tunar
alguém

3/ace — net. 4/once. 10/coagulante. 11/guadalajara. 14/policarbonatos. 16/axiomas e teoremas.

LIBRA: Os familiares mais apegados trarão consigo 
algumas excelentes e renovadas vivencias ao seu 
aprendizado.

ESCORPIÃO: Tende a desempenhar uma inspeção maior 
pela transparência com uma grande intensidade. Peixes 
propendem a exibir uma afetividade além do habitual.

SAGITÁRIO: Trata-se de significativa relevância distinguir 
as suas intrínsecas imperfeições neste contexto. Esse 
comportamento lhe proporcionará vantagens. 

CAPRICÓRNIO: Os pertences mais significativos precisam 
ser posicionados com privilégio para você. Grande ele-
mento do duelo no momento será entre pessoas. 

AQUÁRIO: Um grande e qualificado montante de blocos 
de energia irão mexer com o andamento do seu dia, 
então valorize tudo. 

PEIXES: Conservará a sua parcimônia sem lesar o 
prosseguimento da sua evolução financeira. Com várias 
satisfações transporá o dia sem diversas incomodações.

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Cansado do ca-
lor? Que tal aproveitar a neve 
sem sair de São Paulo? Agora é 
possível no Internacional Sho-
pping! O empreendimento re-
cebe a Snow Playground 360, 
um espaço exclusivo onde é 
possível brincar, fazer anjinhos 
no chão, bonecos de cachecol, 
castelinhos gelados ou o que 
mais a imaginação permitir. A 
atração está disponível até 03 
de novembro.

A novidade vem da Itália e 
conta com tecnologia avança-
da que faz nevar de verdade. 
O espaço temático, localizado 
no Piso Térreo (Acesso VIP), 
possui cerca de 100 metros 
quadrados e conta com uma 
pista livre, além de escorre-
gadores e outros brinquedos 
que farão a experiência ainda 
mais inesquecível.

Para brincar, a entrada cus-
ta R$ 35, por 15 minutos, ou R$ 
60, por 30 minutos. O ingresso 
inclui o empréstimo de uma 
roupa impermeável, com tama-
nhos disponíveis para pessoas 
a partir de 02 anos e acesso 
livre a todos os brinquedos do 
espaço. O Snow Playground 
360 conta ainda com pacotes 

Internacional Shopping recebe parque 
de diversões com neve de verdade

especiais para família.
Para garantir a entrada com 

mais praticidade, os visitan-
tes podem obter os ingressos 
antecipadamente via Internet, 
nos sites https://snow360.com.
br/ e https://snow360.byinti.
com/. Basta escolher a data e 
o horário, finalizar a compra 
e se preparar para a diversão. 
Para quem não se programou, 
também é possível adquirir a 

entrada no local. O horário de 
funcionamento da atração é 
de segunda a sexta, das 14h às 
22h, e aos sábados, domingos e 
feriados, das 12h às 22h.

O Internacional Shop-
ping fica na Rodovia Presi-
dente Dutra, Saída 225, s/n, 
Itapegica, Guarulhos. Mais 
informações sobre o empre-
endimento no site www.in-
ternacionalshopping.com.

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

Serviço:
Data: até 03 de novembro
Horário: de segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 22h; sá-
bados, domingos e feriados, das 12h às 22h
Local: Internacional Shopping – Piso Térreo (Acesso VIP) - 
(Rod. Pres. Dutra, Saída 225, s/n, Itapegica)
Entrada: R$ 35 (15 minutos) ou R$ 60 (30 minutos)



SERVIÇOS

PUBLICIDADE LEGAL

PUBLICIDADE LEGAL

NEGÓCIOS

SAÚDE

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

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

COSTUREIRA 
Retista e Galoneirista c/
experiência. F. 97369-8531 
Whats
MOTOBOY 
P/ trabalhar em 
Restaurante Cocaia/
Guarulhos Interessados 
encaminhar CV: dp@
inovaconsultab.com.br

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se
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COTA CONTEMPLADA 
Crédito Imobiliario R$ 400 
Mil , Quero R$ 48 Mil  + 
Divida (11) 94372-6658
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
TERRENO VILA 
CARMELLA 
c/2 casas de 2 com. c/ wc, 
área de serviço, quintal,  
gar. coberta, 2 vgs, 130,000  
Aceita entrada, carro, 
parcelas F.94758-6566
CHÁCARA 1.500MTS² 
a 20 minutos de Guarulhos  
Cercada, ótima localidade. 
Casa com 3 dorm, sala, 
coz, 2 banheiros, água, luz, 
tel  120 mil F. 94758-6566
APTO MORADA DO SOL 
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166

Aluga-se

Sítios e Chácaras

APTO NOVO  PRAÇA 8 
c/ 2 dorms., c/ coz 
planejada R$ 1.300,00. dir. 
c/ prop.  97272-7232 whats

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

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

APTO. BOM CLIMA 
62MTS² 
Lindo ! 2 dorms.+ deps., 
gar, sac, elevs. R$ 198 Mil. 
Ótimo Local. F.: 2382-8300
CASA B. CLIMA  5X30 
3 stes. + deps., quintal 
gourmet. 3 vgs R$ 165 
Mil + transf. div, ac. auto 
ou imóvel (-) Valor F.:  
2382-8300
PQ.PRIMAVERA 
Terrenos 940 Mts² 18 Mil. e 
Jd. Fortaleza 10x25 45 Mil 
ou Vendo a metade Facilit. 
F.:96020-8559

VENDO PET SHOP 
V.Augusta  Ótimas, 
instalações, c/ 600 
clientes cadastrado excel. 
faturamento valor R$ 65 
mil reais há vista ac: auto 
c/ parte de Pgto. ate 50% 
valor de venda F.: 93800-
7280 Claudio
VENDO MERCADINHO 
Stª Cecilia Guarulhos  
Ótimas instalações, bem 
surtido de mercadorias 
valor  R$ 100 mil reais  
aceito auto c/ parte de 
pagto fone. 93800-7280
BRECHÓ FECHANDO 
Grd. Queima de estoque  a 
partir $ 1,00 das 9/18hrs. 
Av. Cptº  Valter Ribeiro-315 
Cumbica Prox. Cartório 
96411-1766

TAPERA GRANDE 
1.000Mts². c/ agua e luz, 
Ótimo Local. F.: 96314-
2035

Planos a partir de 

R$ 121,45
para pagamento 

em dia

F. 2409-5992
95000-5000

*Veri�car Condições

Vitoram Corretora de Seguros

ALINE 
c/ finalização, loirinha 
carinhosa F: 95426-4047 
(Whats)

EXTRAVIO
Comunico o extravio dos equipamentos 
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 - EDF-IF, nº fabricação 
5100000000005746. ECF - 105749958, 
marca - ELGIN, modelo - K, versão - 
01.00.05, classe - ECFG-IF, nº de fabrica-
ção EL051200000000010842. ECF - 
105970417, marca - ELGIN, modelo - K, 
versão - 01.00.05, classe ECF-IF, nº de 
fabricação EL051200000000010842.

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

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 

$$ AUMENTE
SUA RENDA $$

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS
DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO PRECATÓRIO

PRAZO: 10 (DEZ) DIAS. PROC. Nº 0029336-28.2001.8.26.0224.

O Dr. RODRIGO TELLINI DE AGUIRRE CAMARGO, MM Juiz de Direito da 
Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER a todos, principalmente 
Terceiros Interessados na lide, quanto ao presente edital virem, ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possam, que por este Juízo e 
Cartório tramitam autos de ação de DESAPROPRIAÇÃO supracitados, 
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GUARULHOS em face de ADRIATICA 
ESTABELECIMENTO MECÃNICO LTDA - ME, tendo por objeto e 
realizado por sentença judicial transitado em julgado, a desapropria-
ção parcial, de uma área de 1.822,43 m² (Hum mil, oitocentos e vinte e 
dois e quarente e três décimos m²), situada na con�uência da Avenida 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, s/n, com a avenida Água Chata, 
bairro de Bonsucesso, com cadastro e inscrição municipal nº 
092.83.53.0001.000.00, neste Município e Comarca de Guarulhos, 
matrícula anterior nº 3.605 (atual nº 91.730) do 1º Cartório de Registro 
de Imóveis de Guarulhos; área declarada de utilidade pública para 
abertura de via, e cuja obra já se concretizou, tendo o expropriante 
depositado precatório parcial no valor de R$811.171,51 (Oitocentos e 
onze mil, cento e setenta e um reais, cinquenta e um centavos) em 
fevereiro de 2015.  Tendo já autorizados e devidamente levantados os 
honorários advocatícios, a expropriada pleiteia, através do seu 
procurador, Dr. Márcio Mourched, OAB/SP 209.596-SP, o levantamento 
do saldo remanescente do "quantum" depositado em precatório, 
acrescido de juros e demais acréscimos legais, razão pela qual 
expede-se o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, a contar da 
publicação para conhecimento e manifestação de terceiros 
interessados, tudo em cumprimento ao disposto no artigo 34 do 
Decreto-Lei 3365/41.

EDITAL 

Comunicamos a perda da Impressora �scal: 
marca Dataregis, modelo ECF-IF 3202DT, n° de 
série DT030800000000102349, n° de ordem 
02 e Impressora �scal: marca Dataregis, 
modelo ECF-IF 3202DT, n° de série 
DT030800000000102348, n° de ordem 03. 
Conforme boletim de ocorrência n° 1842/ 
2019, 1830/2019 e 1932/2019. Bem Estar 
Mercado Ltda – CNPJ 06.062.121/0001-44.

EXTRAVIO

ABANDONO DE EMPREGO 
Sr. Adriano Rodrigues Goncalves  CTPS 79437  
SERIE 00139/SP
Esgotados nossos recursos de localização e 
tendo em vista encontrar-se em local não 
sabido, convidamos o Sr. Adriano Rodrigues 
Goncalves, portador da CTPS 79437 - série 
00139 - SP, a comparecer ao seu local de 
trabalho, a �m de retornar ao emprego ou 
justi�car as faltas desde 06 de Agosto de 2019, 
dentro do prazo de 24hs a partir desta publica-
ção, isso não ocorrendo, estaremos consideran-
do rescindido automaticamente o contrato de 
trabalho, nos termos do art. 482 da CLT. 
Informamos ainda que tentamos o envio de 
telegrama por três vezes sem sucesso. 
EMPRESA TOP 3 ESTETICA AUTOMOTIVAEIRELI 
CNPJ 31.788.948/0001-87 
AVENIDA BOM CLIMA 716 BOM CLIMA GUARU-
LHOS SP - CEP 07196-220

CAIXA
p/ Loja de 

Materiais de 
Construção, c/ 

experiência 
entregar Cv. 

Avenida Bom 
Clima, nº 38 h/c.c/ 

Sr. Carlos.

CONTRATA-SE

VENDEDOR
p/ Loja de Tintas, 

c/ experiência 
entregar Cv. 
Estr. Acácio 

Antônio Batista, 
nº 195. 

Aos cuidados de 
Diego.

CONTRATA-SE

VDO. LOJA 
c/ restaurante em S.Paulo 
em Galeria  na 24 de maio, 
c/ excelente instalação, c/ 
fatur. comprovado  junto c/ 
propriedade  escritura reg. 
Oportunidade valor R$280 
mil reais fone.93800-7280
LANCHONETE CENTRO 
Movimento 100 Mil á 45 
anos no local Otimo preço. 
F.: 99228-2723

CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
CAMILA MORENA 
Iniciante Safadinha, 
Massagem completa local 
discreto F.:  94288-5065
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DA REDAÇÃO - Durante os anos de 
recessão econômica e de crise no 
emprego, aumentou a proporção 
de lares brasileiros sem qualquer 
renda proveniente do trabalho, 
de acordo com levantamento do 
Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea). As famílias 
mais pobres ou simplesmente 
sem renda de trabalho represen-
tam mais da metade (52%) dos 
lares brasileiros.

No segundo trimestre de 
2019, 22,4% dos domicílios do 
País não possuíam renda do 

Cresce a proporção de lares sem 
qualquer renda proveniente do trabalho

trabalho. No segundo trimes-
tre de 2014, quando começou a 
crise econômica, essa fatia era 
de 19,0%. Já as famílias de ren-
da muito baixa, que recebiam 
menos de R$ 1 638,70 mensais, 
representavam 29,6% de todos 
os domicílios brasileiros no se-
gundo trimestre deste ano.

Conforme o Ipea, houve ele-
vação acentuada do índice de 
Gini - medida de desigualdade 
de renda - desde 2016, com des-
taque para a desigualdade da 
renda do trabalho por domicílio.

Funcionários dos Correios suspendem greve
DA REDAÇÃO - Após o Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) 
decidir nesta terça-feira (17) 
que 70% dos empregados 
dos Correios mantivessem 
as atividades da empresa, os 
funcionários suspenderam 
a paralisação. Com a decisão 
dos empregados, os Correios 
vão manter as cláusulas do 
Acordo Coletivo de Trabalho 
2018/2019 até o dia 2 de ou-
tubro, data do julgamento do 
dissídio pelo tribunal.

De acordo com a Federação 
Nacional dos Trabalhadores 

FOTO: ELZA FIÚZA/ARQUIVO AGÊNCIA BRASIL

em Empresas de Correios e 
Telégrafos e Similares (Fen-
tect), os trabalhadores reivin-
dicam reajuste salarial com 
reposição da inflação (3,25%) e 
não querem cortes de direitos 
conquistados. Os empregados 
também são contra a eventual 
privatização dos Correios. 

Em nota, os Correios afir-
maram que, ao longo dos dois 
meses de negociação, busca-
ram construir uma proposta 
de acordo coletivo dentro das 
condições financeiras suporta-
das pelo caixa da empresa. 
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