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Cotações Selic (ano)
5,5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

A ansiedade sempre existe, ainda mais com a 
possibilidade real de conseguirmos o acesso”, 
João Batista, técnico do FlamengoBovespa

Cidade Pág. 3

Prefeitura estende prazo de cadastramento 
dos motoristas de aplicativos para o dia 21 
Segundo a administração municipal, a medida visa atender a grande demanda de profissionais que tem procurado a Unidade do Fácil 
STMU para regulamentar a situação; a partir de 21 de outubro a fiscalização será com a aplicação de multas aos infratores Pág. 4

Dólar
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FIG/Unimesp se destaca 
entre as faculdades 
privadas da cidade
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Vereadores aprovam a proibição 
de uso de cerol no município
Pág. 6

Sarampo avança, e cidade já 
registra mais de 400 casos
Pág. 6

Guarulhos contabiliza três novos 
casos de chikungunya neste ano
Pág. 6

+0,48%
R$ 4,12

+0,31%
R$ 4,52

Pág. 7 

Motorista de caminhão derruba 
limitador de altura e deixa 

2 feridos na avenida Guarulhos

Filhotes de sagui 
ameaçados 
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nascem no 
Zoológico
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LUA - E aos poucos a Nasa vai divulgando o seu plano de novamente levar o homem à Lua
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O partido Republicano só 
tem um vereador na Câma-
ra de Guarulhos. O pastor da 
Igreja Universal, João Barbo-
sa, 62 anos, é líder da banca-
da. Ou seja, líder de si mesmo.

Com dois mandatos no 
currículo, João Barbosa é 
também o único membro da 
chamada bancada da Bíblia 
no legislativo. Ele lembra que 
há um outro vereador ligado 
aos evangélicos por lá, mas eu 
tenho por mim que essa liga-
ção não é assim tão grande. 
Isso apesar de ter o nome de 
Jesus. A respeito, diz Barbosa:

-- Um Jesus que não faz 
milagres, tenho certeza. O dos 
milagres é o outro.

O vereador do partido Re-
publicano é um político “da 
paz”, como ele se identifica. 
Mas não poupa críticas ao 
presidente da Casa, o próprio 
Jesus, quando o assunto é a 
prometida nova sede da Câ-
mara, na Vila Augusta.

-- É uma novela que já atin-
giu o ponto de saturação.

Trata-se do velho prédio da 
fábrica de tapetes adquirido 
com a intensão de economi-
zar os quase 400 mil reais que 
o poder público gasta com o 
prédio de esquina da rua João 
Gonçalves com a Praça Getú-
lio Vargas e o antigo Cine Star, 
colado, que serve de plenário 
para as sessões das terças e 
quintas-feiras.

Uma novela com mais de 
cinco anos e muitos capítulos.

Agora, lembra o vereador, 
é provável que o assunto saia 
do papel já que o presiden-
te Jesus autorizou a abertura 

de um edital, para retornar ao 
tema e tentar transformar a 
velha promessa em realidade.

Foi aberta a concorrência 
pública para a realização de 
um projeto para reformar o 
prédio, adaptando-o para re-
ceber os vereadores e respec-
tivas assessorias. Junto com 
elas, as secretarias da presi-
dência, não esquecendo dos 
40 jornalistas que servem o 
Legislativo, responsáveis pela 
TV Câmara, até agora fora do 
ar, e assessoria de imprensa 
para serviços pela internet. 
Aleluia!

Para dar contornos mais 
vivos a intensão de levar o as-
sunto a sério, foi encomenda-
da até uma maquete da nova 
Câmara. Estou ansioso pra ver.

Sobre a eleição do ano que 
vem, o pastor João Barbosa 
está com Guti e não abre, em-
bora numa avaliação de zero a 
dez sobre o trabalho do pre-
feito, prefere ficar com a nota 
sete, ou oito.

O que falta?
Barbosa culpa o setor de 

saúde que impede uma nota 
dez para a administração. Mas 
reconhece que “o cobertor é 
curto”. Na falta de dinheiro, 
não dá pra fazer milagre.

O vereador da minúscula 
bancada da Bíblia de Guaru-
lhos fala também da falta de 
apoio em Brasília: “nossos de-
putados, que se dizem nossos 
representantes, estão nos de-
vendo”.

-- Só querem os votos. Na 
hora de trabalhar pra gente 
preferem ficar discutindo a 
Lava Jato. Fazer o que?

oficiais, proporcionar rapidez na elaboração e 
na compreensão da mensagem, facilitar a jun-
tada de processos ou sua inclusão em arquivos 
tradicionais e eletrônicos e desenvolver a com-
petência para a redação oficial. O conteúdo 
programático das aulas conta com temas como 
diagramação, layout de atos administrativos, 
conteúdo e modelos de documentos oficiais, re-
gras básicas da produção de texto, entre outros.  
As aulas acontecem nos dias 26, 27 e 28 de no-
vembro, das 9h às 12h.

Com o tema “Envelhecimento Ativo: Uma 
Política de Saúde”, a programação do Setembro 
Verde nos serviços de saúde contou com ativi-
dades recreativas para estimular a memória e 
a convivência, exercícios físicos para melhorar 
a percepção corporal e cardiovascular, aulas de 
Liang Gong e de zumba, ginástica terapêutica, 
dança sênior, jogos de época, lúdicos, educati-
vos e tecnológicos, entre outros.

A Escola de Administração Pública de Guaru-
lhos (Esap), órgão da Secretaria de Gestão, está 
com inscrições abertas para mais dois cursos do 
Programa de Capacitação do Servidor. As aulas 
acontecem no Adamastor Centro e as inscrições 
devem ser feitas pelo link: portaleducacao.gua-
rulhos.sp.gov.br/esap/formulario/cadastro.php.

Até o dia 18 de novembro é possível realizar 
a inscrição para o curso de atos administrativos 
e redação oficial, que tem por objetivo auxiliar 
o trabalhador na identificação de documentos 

Os alunos da EPG Antônio Aparecido Ma-
galhães, localizada no Paraventi, receberam a 
mostra Monteiro Lobato entre os dias 2 e 10 de 
outubro. Iniciativa da Secretaria de Educação, 
a mostra integrou atividades culturais e edu-
cacionais por meio do projeto “Literalmente 
Isso”, que tem por objetivo estimular a leitura 
na cidade. Durante a mostra, as crianças pu-
deram conhecer várias obras do escritor bra-
sileiro, autor de mais de 50 livros que sempre 
mexeram com o imaginário do público infan-

Em comemoração ao Dia Nacional da Pes-
soa Idosa, celebrado em 27 de setembro, o pro-
grama Movimenta Saúde promoveu o Setembro 
Verde, um mês inteiro dedicado ao envelheci-
mento ativo e saudável em Guarulhos. Neste 
período, uma extensa programação mobilizou 
todos os serviços da rede municipal de saúde, 
com a participação de cerca de 10 mil idosos no 
conjunto das atividades desenvolvidas.

Esap abre inscrições para mais dois cursos de capacitação de servidores

EPG Antônio Aparecido Magalhães recebe mostra ‘Monteiro Lobato’

Ações para o envelhecimento ativo alcançaram 10 mil idosos

ACONTECE

to-juvenil brasileiro e é sucesso há gerações.
“Tivemos a festa à fantasia e a encenação 

com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. 
Além das histórias do Sítio, também trabalha-
mos com os alunos sobre o Castelo Rá-Tim-
-Bum, O Menino Maluquinho e a Turma da 
Mônica”, relata a professora Suzana Sanches. 
No encerramento, foi realizada uma grande 
apresentação com todas as professoras para 
os alunos da Educação Infantil. A atividade 
contou com música, dança e muita animação.
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VENDA E LOCAÇÃO WHATSAPP
FONE: 2279-3327 94783-1669

LOCAÇÃO VENDE

VENDE

VENDE LOCAÇÃO
KITNETS LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

IMÓVEIS PARA TROCA
Tenho vários imóveis para 
trocas: Terrenos/Casas/So-
brados/Aptos/Chácaras e 
Imóveis na praia REF:02.

ALUGA-SE KITNETS 
De 22 à 44 m² novas no 

Jd São Paulo, Água, 
internet incluso no 

condomínio REF ATTUS

SOBRADO SANTA CLARA
3Dorms c/suíte máster, sala 2 

ambiente, 2 vagas, Doc.Ok 
R$550.000 Ref Daniel

SOBRADOS

TERRENOS

CASAS

APARTAMENTOS

CASA TERREA VILA FATIMA
3 Dorm, sala, coz, A. Serviço, 
2 banheiros, garagem, Edicula 

R$280.000  REF 02

CASA ITANHAÉM 
(Vende ou Troca)

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

REF: DANIEL. 

CASA PRAIA CARAGUÁ
Porto novo 10x25 3 dorms 

(1suite), sala, coz, 2 
banheiros, a. serviço, quintal, 
varanda, garagem, 4 vagas a 
100 m² da praia R$250.000 
aceita carro bom e terreno 
com parte em pagamento 

REF 02

2 CASAS PIMENTAS
Terreno 10x25, 3 Cômodos e 6 
Cômodos R$ 250.000 Aceita 

carro como parte de 
pagamento e imóvel de menor 

valor REF : DANIEL 

INDUSTRIAIS
GALPÃO BONSUCESSO

TERRENO 2.250M² A/C 1.200 
M²R$2.500.000,00 REF 

DANIEL

GALPÃO COM RENDA 
4.000 M² terreno, 4.300 M² de 
AC Consulte-nos REF: DANIEL

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

CHACARA EM ATIBAIA
Área total 3.000 m²

Sobrado 500 m² com 5 dorms 
(01 suite), sala 3 ambientes, 

cozinha, 6 banheiros mesanini, 
com 20 acomodações e 

banheiros, salão de festas, 
espaço gourmet, churrasquei-

ra, forno e fogão a lenha, 
piscina, campo de futebol, 

vestiário mas/fem varandas, 
hortas, 70 pés de frutas frnte 
para represa R$1.050.000,00 
aceita troca por imóveis em 

Guarulhos REF 02

CHACARA MAIRIPORÃ OTIMA 
LOCALIZAÇÃO PROX A 

GUARULHOS
2000 m² Casa com 3 dorms, 
água, luz, tel, poço artesiano 
nascente, lago nos fundos 

R$120.000 REF 02

TERRENO PARA CHACARA
Morro grande, 25.000 m², 
cercada, limpa, luz, ótimo 
acesso a 300 m do asfalto 
R$350.000 aceita carros e 

imóvel de menor valor REF 02

CHÁCARA SANTOS DUMONT 
3.500 m² casa com , 2 dorms, 
piscina, R$150.000 Ac Auto 

REF: DANIEL.

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS
SALÃO COMERCIAL 200m²

Em avenida centro comercial 
R$ 3.500 REF 02

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

REF :DANIEL

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

APTO VILA FATIMA
Reformado, 2 dorms, sala, 

coz, WC, A. serviço, Garagem, 
lazer completo R$210.000 

REF 02

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

banheiro e lavanderia OBS: 
cozinha e quarto do casal 

moveis planejados R$245.000 
REF 03

APTO BOM CLIMA
2 Dorms,sala,cozinha, wc, 1 

vaga de garagem R$ 185.000 
REF: 20.

APTO MACEDO
Próximo a Av Tiradentes, 2 

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

APTO VILA AUGUSTA
2 dorms, sala, coz, 68m² com 

uma vaga de garagem, escritura 
registrada, ac financiamento

R$230.000 REF 20 

APTO VILA RIO
5 minutos do shop maia 3 
domrs ( 1suite), sacada, 1 
banheiro, 1 vaga (aceita 

financiamento) R$295.000 
REF 20

APTO BONSUCESSO
2 dorms, 1 vaga R$30.000 + 

parcelas Ac. Carro REF DANIEL

APTO BOM CLIMA
3 Dorms (Suite),sala,coz, 

wc,sacada,+VAGA R$250.000 
REF:20 

CASA JD. NORMANDIA
Terreno 10x25 com 03 casas 

no quintal tudo separado, 
entrada individual R$250.000 

REF 20

IMÓVEIS PARA RENDA

IMÓVEIS PARA RENDA
APTO VILA FATIMA 

2 dorms, sala, coz, a. serviço, 
WC, garagem, lazer completo 

R$900+ cond REF 02

APTO PROX SONDA 
VILA RIO

2 dorms, sala, cozinha, WC, 
Lav. R$830,00 incluso 

condomínio REF 20

 CASA JD ADRIANA
3 comodos grandes com 1 

vaga R$750,00 REF 20

CASA JD ADRIANA
3 dorms, sala, copa, coz R$ 

1.500,00 REF 20

APTO BOM CLIMA
Condominio já incluso 

R$1.100,00 REF 20

APTO BOULEVARD
Bonsucesso com condomínio 

incluso lazer completo 
R$850,00

CASA VILA FLORIDA
3 Comodos. Otimo p/ casal 

R$700,00 REF 20

CASAS  JD. MONTE CARMELO 
Terreno 8 X 27 com 6 casas 

alugadas, R$400.000 REF: 02
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FIG/Unimesp se destaca entre as faculdades 
privadas com o curso melhor pontuado da cidade

MAYARA NASCIMENTO - O Centro 
Universitário Metropolitano de 
São Paulo (FIG/Unimesp) teve 
quatro cursos analisados pelo 
Exame Nacional de Desempe-
nho dos Estudantes (Enade). O 
melhor deles foi Tecnologia em 
Gestão de Recursos Humanos, 
com nota 4. No ranking dos 
outros cursos participantes, 

estão Ciências Contábeis (3), 
Administração (2) e Direito (2). 
De acordo com as notas, a FIG/
Unimesp figura como a melhor 
pontuada entre as faculdades 
privadas da cidade, já que é a 
única com curso de nota 4.

Recursos Humanos está 
acima da média dos cursos do 
Brasil, somando 46,2 pontos 

ante 42,2. Outro curso de desta-
que é Ciências Contábeis, que, 
com nota 3 no Enade, também 
está à frente das demais univer-
sidades do país (37,3/36,7).

A Sociedade Guarulhense 
de Educação (Soge), entidade 
mantenedora da FIG/Unimesp, 
foi fundada em 16 de agosto 
de 1965 e tem como princípio 
ministrar ensino superior e 
desenvolver pesquisa nas dife-
rentes áreas de atuação. Além 
disso, forma, habilita, especia-
liza e aperfeiçoa profissionais 
e educadores. A entidade, ao 
longo de seus mais de 50 anos, 
contribuiu para o desenvolvi-
mento da cidadania e marcou 
a vida e o progresso de Guaru-
lhos, tendo formado graduados 
em cursos superiores e prepa-
rado as grandes lideranças lo-
cais nas mais diversas áreas de 
atividade.

FOTOS: MAYARA NASCIMENTO

Errata
Diferentemente do que foi publicado na matéria “Resultado 

do Enade 2018 é divulgado; confira o desempenho das faculda-
des de Guarulhos” na edição de ontem da Folha Metropolitana, 
o curso de Psicologia com nota 1 no conceito Enade 2018, não 
faz parte do Centro Universitário Metropolitano de São Paulo 
(FIG-Unimesp), e sim da “Faculdades Integradas de Ciências 
Humanas, Saúde e Educação de Guarulhos”. Ressalta-se que na 
FIG/Unimesp a turma de Psicologia foi aberta neste ano, portan-
to, não realizou a prova Enade 2018, que aconteceu em novem-
bro de 2018 e analisa somente os alunos concluintes. O curso 
de Psicologia da FIG/Unimesp foi aprovado pelo Ministério da 
Educação (MEC) com nota 4 no Conceito de Curso (CC).
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Guarulhos estende prazo de cadastramento dos 
motoristas de aplicativos para 21 de outubro

Prédio público é retomado em Cumbica

DA REDAÇÃO - Para atender a 
grande demanda de moto-
ristas de aplicativos que têm 
procurado a Unidade do Fá-
cil STMU para regulamen-
tar a situação profissional, a 
Prefeitura de Guarulhos es-
tendeu para o próximo dia 
21 de outubro o prazo para 
cadastramento dos profis-
sionais. Todos aqueles que 
desejam regulamentar a si-
tuação para trabalhar com 
os aplicativos Uber, 99 ou 
Cabify devem procurar o 
Fácil STMU (alameda dos 
Lírios, 303, Parque Cecap) 
e levar apenas o documento 
atualizado do carro e uma 
CNH profissional com a 
inscrição EAR (Exerce Ati-
vidade Remunerada) para 
sair com o protocolo que o 
habilita a trabalhar.

DA REDAÇÃO - Um prédio pú-
blico ocupado irregularmente 
pela Associação dos Amigos Ci-
dade Soimco, em Cumbica, foi 
retomado ontem por agentes 
do Departamento de Acompa-
nhamento e Controle de Ocu-
pações Irregulares (Dacoi) de 
Guarulhos. A ação foi desenca-
deada após denúncia anônima 
feita à Ouvidoria da prefeitura. 

O prédio teve sua permis-

Audiência pública sobre revisão da lei do zoneamento apresenta principais mudanças

DA REDAÇÃO - O auditório do 
Paço Municipal recebeu na 
noite desta quarta-feira (9) uma 
audiência pública sobre revisão 
da lei do zoneamento, realiza-
da pela Secretaria de Desen-
volvimento Urbano. Cerca de 
80 pessoas compareceram ao 
evento para entender melhor 
as mudanças apresentadas, opi-
nar e apresentar sugestões.

A proposta foi apresentada 
por Thiago Pérez Sávio, arqui-
teto e urbanista da SDU, que 
explicou as principais mudan-
ças que a revisão da lei traz e 
quais melhorias ela oferece 

para a população, utilizando os 
mapas anexos da proposta que 
ilustram como as zonas de uso 
estão definidas para as diversas 
áreas da cidade e as interferên-
cias ocasionadas pela presença 
do aeroporto.

O secretário de Desenvol-
vimento Urbano, Jorge Taiar, 
acatou o pedido dos presentes 
e permitiu que propostas sejam 
enviadas até esta sexta-feira (11) 
pelo e-mail usodosolo@guaru-
lhos.sp.gov.br. O prazo de de-
volutiva está programado para 
acontecer a partir do dia 18 de 
outubro, em publicação no Di-

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS 

Principais mudanças propostas
Tendo como objetivo a redução dos conflitos entre os usos e proporcionar o desenvolvimento 

econômico, urbano e social da cidade, as principais mudanças da lei são as zonas de uso, que ago-
ra contam com um maior incentivo da diversificação de usos de uma forma mais organizada, res-
peitando as características do território, além do melhor detalhamento dos usos não residências, 
distinguindo o pequeno, médio e grande empreendedor, assim como as atividades de pequeno 
porte compatíveis com o uso residencial, possibilitando sua instalação na cidade de forma menos 
burocrática. Além disso, a proposta traz um aumento considerável das áreas de zona Industrial.

A exigência sobre número mínimo de vagas de estacionamento está sendo definida pela a 
nova lei do parcelamento, uso e ocupação do solo e não mais pelo código de obras. Agora, não 
será exigido número mínimo de vagas na região central histórica e para os usos não residenciais 
com área construída de até 250 m².

Outras propostas estão relacionadas à preservação da paisagem urbana, ao patrimônio histó-
rico e cultural e ao meio ambiente, que foram a base para a definição das Zonas de Preservação 
da Paisagem (ZPP), do Coeficiente Verde e da Taxa de Permeabilidade. A gestão urbana também 
passou por mudanças, como a criação de uma câmara técnica para tratar de casos omissos da lei, 
envolvendo composição paritária entre servidores do poder executivo e representantes da socie-
dade civil com o conhecimento e experiência compatível com o planejamento urbano e gestão 
urbana nos campos urbanísticos, patrimônio histórico e cultural e meio ambiente.

Caso a lei seja aprovada, a construção de edifícios será gratuita até o limite definido pelo co-
eficiente básico de cada zona de uso. No entanto, existe a possibilidade de se construir acima do 
permitido pelo coeficiente básico até o limite do coeficiente máximo de cada zona mediante pa-
gamento de contrapartida financeira ao solo criado. Os recursos do solo criado serão direcionados 
para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e utilizado na implantação de melhorias 
na cidade como um todo.

ário Oficial, informando quais 
sugestões foram acatadas por 
completo, parcialmente ou ne-
gadas e suas justificativas.

Além do secretário Jorge 

Taiar, estiveram presentes para 
acompanhar os trabalhos o 
secretário-adjunto Guilherme 
de Araujo Lavras e o diretor do 
Departamento de Gestão Urba-

na, Gabriel Rodrigues de Arru-
da, além do secretário-adjunto 
de Desenvolvimento Científico, 
Econômico, Teológico e Inova-
ção, Antônio Martinho Risso.

A partir de 21 de outubro 
a fiscalização será com aplica-
ção de multas aos infratores.  
Desde 1º de outubro a STMU 
está realizando fiscalização 
preventiva nos aplicativos na 
cidade. Todos os abordados 
estavam de posse do protoco-

lo. Já foram cadastrados qua-
se 6 mil profissionais.

A nova portaria visa a aten-
der a grande procura por par-
te dos condutores e, também, 
adequar estudos técnicos para 
uma fiscalização mais efetiva 
a partir de 21 de outubro.

são de uso revogada e estava 
sendo utilizado para atividades 
particulares que não atendiam 
ao interesse público.

A construção, que fica ao 
lado da Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Soimco, foi en-
tregue à Secretaria de Saúde 
para a instalação da unidade 
básica, que sairá de um pré-
dio alugado para um espaço 
próprio da prefeitura. 

FOTO: MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

Filhotes de sagui ameaçados de extinção 
nascem no Zoológico do município
DA REDAÇÃO - Dois filhotes de sagui-da-serra escuros, uma das 
25 espécies de primatas mais ameaçadas de extinção em todo o 
planeta, nasceram ontem no Zoológico de Guarulhos. A presen-
ça dos bebês de sexo ainda indeterminado foi notada logo cedo.

Desde 2009, 12 filhotes de três casais diferentes já nasceram 
vivos no local, o que conferiu ao parque municipal o posto de 
coordenador do studbook da espécie que gerencia toda a popu-
lação em cativeiro no País, e o título de primeiro zoológico do 
Brasil a reproduzir com sucesso a Callithrix aurita.
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Quase 600 crianças foram vacinadas 
contra o sarampo nesta semana

MAYARA NASCIMENTO - Desde 
segunda-feira (07), quando co-
meçou a nova campanha de 
vacinação, 599 crianças entre 
seis meses e quatro anos foram 
imunizadas contra o sarampo. 
A cidade já contabiliza 408 ca-
sos da doença.

A faixa etária com maior 

número de casos permanece a 
de jovens entre 15 e 29 anos. A 
imunização dos adultos de 20 
a 29 anos será realizada entre 
os dias 18 a 30 de novembro, e 
as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) estarão abertas no sába-
do, dia 30 de novembro. Os lo-
cais com maior incidência são o 

Centro e os bairros localizados 
na região da Cantareira.

A campanha de vacinação 
das crianças se estenderá até o 
próximo dia 25, com o Dia D de 
Mobilização Nacional no sába-
do (19), quando todas as UBSs 
funcionarão, das 8h às 17h, 
para intensificar a campanha.

FOTO: CARLOS BASSAN/FOTOS PÚBLICAS

FOTO: LUCY TAMBORINO

Câmara aprova proibição 
de cerol em Guarulhos

Cidade registra três novos casos de chikungunya

LUCY TAMBORINO - Os verea-
dores aprovaram ontem o 
projeto de lei que trata da 
proibição de comercializa-
ção, fabricação e utilização 
do cerol industrializado ou 
caseiro, bem como a linha 
chilena, com a finalidade de 
empinar pipas ou similares 
em Guarulhos. O porte, uso 
ou posse do produto sujei-
tará o infrator ao pagamen-
to de 400 Unidades Fiscais 
de Guarulhos (UFGs) – que 
equivale a R$ 1,3 mil hoje.  
O texto também prevê que 
os itens sejam recolhidos. 
Agora a proposta seguirá 
para a sanção ou não do 
prefeito Guti. 

Além deste, os parla-
mentares deliberam on-
tem os três projetos de 
decretos legislativos que 
trata da rejeição, pelo Tri-
bunal de Contas do Esta-
do de São Paulo (TCE-SP), 
das prestações de contas 
do ex-prefeito Sebastião 
Almeida (PDT) dos anos 
de 2013, 2014 e 2015. Os 
textos devem seguir para a 
comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Parti-
cipativa para receber pa-
recer e depois passar por 
duas votações na Casa de 
Leis, que pode reprovar ou 
aprovar os orçamentos do 
ex-petista. 

Ainda na sessão foi de-
liberado o projeto de lei 

que estima o orçamento 
para o ano que vem em R$ 
4,7 bilhões. O texto é de 
autoria do Executivo e ado-
ta um cenário de modera-
do crescimento, tendo-se 
em vista o patamar mais 
contido de inflação no pri-
meiro semestre de 2019.

Segundo o prefeito Guti, 
em sua justificativa, o “mu-
nicípio tem como um de 
seus principais compromis-
sos quitar as despesas cor-
rentes e garantir os paga-
mentos dos precatórios que 
se arrastam desde 2008”. 
Ele ressaltou, ainda, que 
um dos objetivos “é o equi-
líbrio nas contas públicas e 
a participação da sociedade 
alicerçada na ética e trans-
parência, a fim de resgatar 
o município de uma situa-
ção difícil e caótica”. 

Outro texto encami-
nhado às comissões téc-
nicas permanentes prevê 
o pré-natal masculino. A 
proposta pretende sen-
sibilizar, capacitar e atu-
alizar os profissionais e 
usuários para aumentar a 
participação dos homens 
no acompanhamento e 
exames pré-natais da rede 
pública e privada de saú-
de, buscando a paternida-
de responsável, presente 
e cuidadora. O texto é de 
autoria do vereador Edmil-
son Souza (PT).

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), devidamente autorizado 
pelos Credores Fiduciários CASTRES INCORPORAÇÃO LTDA. e SEI NOVO NEGÓCIO 29 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA., faz saber que, 
nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que 
instituiu alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 18 de Outubro de 2019 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 25 de 
Outubro de 2019 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições 
de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: O TERRENO, situado na Rua José Campanella, 
no Bairro do Porto, perímetro urbano deste Município de Guarulhos/SP, com a área de 4.472,55 m², onde encontra-se edificado o PRÉDIO INDUSTRIAL, 
sob o nº 174, da Rua José Campanella, com 1.819,89 m²de área construída. Matrícula nº 116.449 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos/
SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão: R$ 33.115.012,81. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão: R$ 8.103.614,45. 
A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o segundo 
leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, 
dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, atualizados até a data do leilão. Os interessados em 
participar do leilão no modo “on-line”, deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br e se habilitar em até 02 (duas) horas antes do início do leilão. 
Os lances “on-line” e seus incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições com os 
ofertados a viva-voz nos leilões presenciais de fechamento. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado 
ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida mais 5% de comissão do leiloeiro, 
conforme esse edital. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do 
Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de 
Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo 
o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada 
pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da com-
petente reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. Mais informações no escritório do Leiloeiro. Tel: (11) 4083-2575. Eduardo 
Consentino, Matrícula – JUCESP 616 – Leiloeiro Oficial – (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício) - www.biasileiloes.com.br 

Mais Informações: (11) 4083-2575  |  www.biasileiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO  18/10/2019 ÀS 11H00  -  2º LEILÃO 25/10/2019 ÀS 11H00

MAYARA NASCIMENTO - Mais 
três pessoas contraíram chi-
kungunya em Guarulhos to-
talizando cinco casos neste 
ano. O relatório anterior da 
Secretaria da Saúde, do dia 

03 de outubro, indicava ape-
nas dois registros. 

A doença também é 
transmitida pelo mosquito 
Aedes aegypti, responsável 
pela dengue que já chegou a 

6.335 ocorrências no municí-
pio neste ano. Destas apenas 
uma morte foi contabiliza-
da, sendo um homem de 42 
anos, morador do Jardim Al-
meida Prado.
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Caminhão derruba limitador de altura 
sobre um veículo na avenida Guarulhos
DA REDAÇÃO - Uma tragédia 
anunciada num trecho que 
sempre acontece o mesmo 
problema. Assim pode ser 
definido o acidente ocorrido 
no final da tarde de ontem 
na avenida Guarulhos, Ponte 
Grande. Um motorista de ca-
minhão derrubou o limitador 
de altura instalado no viaduto 
José Saraceni, que fica sob a 
rodovia Presidente Dutra. A 
queda fez com que a viga caís-
se sobre um veículo, além de 
atingir o caminhão. De acordo 
com o Corpo de Bombeiros, 
duas vítimas com ferimentos 
leves foram socorridas pelo 
Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu).

No entanto, a situação pre-
ocupa moradores e motoristas 
que trafegam pela região. Em 
maio, a Folha Metropolitana 
já havia denunciado a persis-
tência de muitos motoristas 

de caminhão que, mesmo 
com altura superior ao permi-
tido, insistem em passar pelo 
local. O resultado são constan-
tes congestionamentos quan-
do um caminhão fica preso 
sob os limitadores – a altura 
máxima permitida é de qua-
tro metros. 

A equipe de reportagem foi 
até o local e constatou que há 
sinalização em todos os sen-
tidos da avenida Guarulhos 
sobre a altura máxima per-
mitida no viaduto. Nas saídas 
para a via Dutra, de todos os 
lados, a altura é indicada e pla-
cas sugerem retornos e acessos 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Pimentas e Lenize têm lombadas revitalizadas
DA REDAÇÃO - A equipe de im-
plantação de sinalização viária 
da Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana (STMU) 
de Guarulhos concluiu, na ma-
drugada desta quarta-feira (9), a 
revitalização de nove lombadas 
em dois bairros da cidade: na 
rua Pedro Avelino, no Jardim 
Lenize, e na rua Bela Vista, no 
Pimentas.

Trata-se de um dos pedidos 
mais comuns da população à 
STMU: a instalação das chama-
das lombadas físicas. Sua im-
plantação em pontos estratégi-
cos da cidade inibe o abuso de 
velocidade que, normalmente, 
provoca acidentes e causa víti-

mas e perdas econômicas.
Para a instalação da lomba-

da é necessário um estudo téc-
nico, feito pelo Departamento 
de Engenharia de Tráfego, que 
demonstre índice significativo 
ou risco potencial de aciden-
tes cujo fator determinante é 
o excesso de velocidade prati-
cado no local e onde alternati-
vas de engenharia de tráfego 
são ineficazes para solucionar 
o problema. Por esse motivo, 
alguns pedidos para colocação 
de lombadas são indeferidos, 
pois nem sempre, conforme a 
conclusão dos estudos técnicos, 
a instalação do aparelho é a me-
lhor solução para o local. 

Prova
BOLSA

de
19/10, às 8h

*prova válida a partir do 1.° ano do ensino fundamental, para ingressantes em 2020.

Inscrições: colegioahmad.com.br ou Av. Esperança, 191 – Centro – Guarulhos, SP.

Não é o tempo.
É o que fazemos com ele./colegioahmad

Saiba mais: 
   (11)2440-1800

     (11)93281-9923

alternativos para evitar que ve-
ículos altos fiquem presos. 

Em 2017 um grave aci-
dente já chamava a atenção 
para o problema na região. 
No dia 05 de dezembro um 
caminhão colidiu com a viga, 
e com o impacto o concreto 
caiu sobre a cabine do veícu-

lo. O motorista ficou ferido e 
foi encaminhado ao hospital. 
O motorista de um guincho, 
que foi acionado para retirar 
o caminhão, ficou com o bra-
ço preso entre a viga e seu ve-
ículo, e precisou ser socorrido 
pelo helicóptero Águia da Po-
lícia Militar.
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       Os 25 alunos da primeira turma do 
Projeto Curso Padaria receberam nesta 
quarta-feira (2) os certificados de conclusão 
em cerimônia no Restaurante Popular 
Solidariedade Josué de Castro (Taboão) e já 
estão sendo encaminhados às entrevistas 
de emprego. A iniciativa é da Prefeitura de 
Guarulhos, viabilizada pela Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS) 
em parceria com a Associação Paulista 
de Supermercados (Apas) e com o Fundo 
Social de Solidariedade, e tem o objetivo 
de capacitar a população para a inserção 
no mercado de trabalho como auxiliar em 
padarias e confeitarias de supermercados, 
restaurantes e panificadoras. 

       Uma nova turma de 15 alunos, sendo dez 
usuários do Serviço de Acolhimento Institucional 
Adulto Masculino – Residencial Bambi e 
outros cinco moradores do entorno, iniciou 
nesta quinta-feira (3) o curso de capacitação 
em Panificação Artesanal com ênfase em 
pizza e esfiha do projeto Nova Chance. O 
objetivo do curso da Prefeitura de Guarulhos, 
viabilizado pela Secretaria de Desenvolvimento 
e Assistência Social em parceria com a 
Associação Paulista de Supermercados (Apas), 
o Fundo Social de Solidariedade e o Núcleo 
Batuíra, é capacitar prioritariamente pessoas em 
situação de rua atendidas pelo serviço para que 
sejam reinseridas na sociedade e no mercado de 
trabalho.

ANOTE

O tempo abundante permite que eu 
preste mais atenção às pessoas, 
coisas e aos fatos

Sou hoje um homem rico... de 
tempo. É simplesmente fantástico 
poder aproveitar cada minuto, desde 
as primeiras horas da manhã. Reali-
za-se muito, sem estresse. É possível 
ler bom livro com tranquilidade, me-
ditar, pronunciar palavras edifican-
tes, planejar o dia, exercitar o corpo 
físico com plenas alegria e placidez. 
Ah, também é possível levar o filho 
à escola sem a ‘pré-ocupação’ de che-
gar atrasado.

Na quarta-feira, dia 9/10/2019, eu 
deixei o carro no Parque Cecap às 
8h18 e segui caminhando rumo ao 
aeroporto de Guarulhos, via CPTM. 
Viagem segura, rápida e econômica. 
Eu precisava resolver pendência no 
posto da Anvisa. Ao chegar lá, fui 
atendido com atenção e carinho fra-
ternos pelo Antonio e pela Ana.  Ali-
ás, esta última me orientou sobre a 
possibilidade de usar a internet para 
solucionar tal situação. Ótimo!

O tempo abundante ainda me 
proporciona como valor agregado a 
possibilidade de prestar mais aten-

ção às pessoas, coisas e fatos. Na 
chegada à estação do Aeroporto eu 
reparei que há diversos painéis com 
fotos antigas da nossa amada Gua-
rulhos. No mesmo local, na volta eu 
conheci o jovem Inácio, filho de mãe 
argentina e de pai alemão. Ele reside 
na cidade de Dusseldorf, localizada 
no oeste da Alemanha e conhecida 
pela indústria da moda e pelo cená-
rio artístico.

Inácio me perguntou como pode-
ria chegar à estação São Joaquim do 
metrô. Eu o orientei, lembrando-me 
das ocasiões em que precisei de aju-
da nas viagens que fiz ao exterior. O 
jovem me agradeceu e foi ao guichê 
adquirir o bilhete;  como eu já pos-
suía um, segui até a plataforma. Mi-
nutos depois, Inácio se encontrou co-
migo na plataforma. Uma vez dentro 
do vagão, o moço me surpreendeu 
perguntando qual a origem do nome 
Guarulhos. Quantas pessoas se ocu-
pam disso? Eu também valorizo a 
História, por isso disse ao Inácio que 
os índios barrigudinhos que habita-
vam estas bandas quando os nossos 
irmãos portugueses avistaram a ter-
ra abençoada lembravam a figura do 
peixe guaru. A tribo de outrora deu 
nome ao chão que nós pisamos e ao 
local onde os aviões pousam.

Ouvindo a nossa conversa estava 
o passageiro Reinaldo. Ele me per-
guntou se eu sabia o significado da 
palavra Cumbica. “Nuvem baixa”, 
respondi, a partir da tradução do 
termo originário da língua tupi. Está 
certa a resposta! Reinaldo lembrou 
que no início da história do aero-
porto das neblinas diárias, em 20 de 
janeiro de 1985, Cumbica ficava fe-
chado para pousos e decolagens até o 
meio da manhã. Outro aspecto lem-
brado por ele: o Trem da Cantareira 
chegava até a Base Aérea. Bem, com 
licença, eu vou descer na próxima es-
tação... Gratidão!

O tempo presente 
e o passado 
sempre presente

PONTO
DE VISTA

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
56 anos, é jornalista, coach 
e orador da Academia 
Guarulhense de Letras; 
jaugusto.pinheiro@uol.com.br
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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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Guarulhos oferece opções de diversão para as crianças no feriado

FO
TO

: D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

FOTO: DIVULGAÇÃO

Cine na Praça especial apresenta WiFi Ralph

DA REDAÇÃO - No próximo 
sábado (12) é comemorado 
o Dia das Crianças. Por isso 
a Folha Metropolitana sepa-

rou as principais atividades 
que acontecerão em Guaru-
lhos para garantir a diver-
são dos pequenos.

A edição especial de Dia 
das Crianças do Cine na Pra-

Teatro Adamastor recebe espetáculo 
gratuito dos Parlapatões

Instituto JB12 realiza ‘Brincar de Esportes’
Jiboia Raul é atração no Zoológico

Prefeitura realiza programação no Lago de Vila Galvão

A oficina mais procurada 
no Zoológico de Guarulhos, 
“Serpente Amiga: Conhecer 
para Preservar”, terá duas edi-
ções neste sábado (12). As ati-
vidades acontecem das 9h às 
11h e das 14h às 16h, com par-
ticipação gratuita e livre. Basta 
chegar e se enturmar.

Durante a oficina, o mo-
mento mais esperado é a 

participação da jiboia Raul. 
Com supervisão da equipe de 
Educação Ambiental do Zoo, 
quem quiser pode até tocar 
no animal e sentir a textura 
da pele e a temperatura desta 
serpente não peçonhenta. O 
objetivo da atividade é desmis-
tificar as cobras e mostrar sua 
importância para o equilíbrio 
ambiental. Para complemen-
tar o passeio, vale conhecer 
os cerca de 500 animais de 
cem diferentes espécies que 
moram no zoológico, a maio-
ria deles resgatados do tráfico, 
de situações de maus-tratos, 
como é o caso do casal de le-
ões, Nero e Maia, ou então nas-
cidos no próprio parque, como 
a filhote de anta, Jasmim.

Em mais um espetáculo 
para divertir a criançada, o 
Teatro do Adamastor Centro 
recebe neste sábado (12), às 
15h, a comédia Os Mequetre-
fe, com o grupo Parlapatões. 
O espetáculo integra a progra-
mação 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 cida-
de. A classificação é livre e os 
ingressos gratuitos devem ser 
retirados na bilheteria com 

uma hora de antecedência do 
espetáculo.

Sob a direção de Alvaro 
Assad, Os Mequetrefe conta 
a história de quatro palha-
ços que, não por acaso, se 
chamam Dias, e vivem a jor-
nada de um longo e diverti-
do dia. Do despertar à hora 
de dormir, revelam como a 
desconstrução da lógica coti-
diana pode abrir espaço para 
outras maneiras de encarar a 
vida. Vivendo situações bem 
comuns, esses cidadãos nada 
comuns provocam uma sé-
rie de confusões tão hilárias 
quanto poéticas.

Bambolê, amarelinha, 
pula-corda, cantinho da lei-
tura, pintura facial, show 
de talentos e muito mais. 
Para celebrar o Dia das 
Crianças com muita alegria 
e festa, a prefeitura ofere-
ce o II Festival Crianças, 
Churros e Cultura, que en-
tre os dias 11 e 13 de outu-
bro, sexta, das 16h às 22h, 
sábado e domingo, das 12h 
às 22h, vai comemorar essa 
data de um jeito muito es-
pecial, com uma programa-
ção diversificada e gratuita 
para divertir toda a família 

no Complexo Cultural do 
Lago de Vila Galvão.

O festival, além de valo-
rizar e proporcionar à região 
lazer e entretenimento com 
foco artístico, cultural e tu-
rístico, reverencia a criança-
da com uma programação 
exclusivamente idealizada 
para elas, com brincadei-
ras populares e gincanas 
tradicionais, pintura facial, 
sorteios, teatro, palhaços, 
dança, muita música e food 
truck com culinária infantil, 
além de artes plásticas e a 
Feira de Arte & Cultura.

mero de votos. Além disso, as 
crianças inscritas produzirão 
um conjunto de obras artís-
ticas que serão expostas por 
todo o espaço onde serão rea-
lizadas as atividades. Cerca de 

250 crianças são esperadas 
para o evento que acontecerá 
na quadra poliesportiva da 
E.E. Prof.ª Odete Fernandes 
(rua Chibata, 174 – Jardim 
Bela Vista), das 11h às 15h.

#BRINCADEIRASDERUA

#BRINCADEIRASDEGINÁSTICA

#BRINCADEIRASDEFUTEBOL
#BRINCADEIRASDEVOLEIBOL

#BRINCADEIRASDEBASQUETEBOL
#BRINCADEIRASDEHANDEBOL

ça deste sábado (12) apresenta 
o sucesso WiFi Ralph, sequ-
ência da animação Detona 
Ralph, da Disney. A exibição 
acontece às 19h no Parque Li-
near Transguarulhense, loca-
lizado no Parque Continental.

O filme conta a busca do 
protagonista (Ralph) para en-
contrar um driver que possi-
bilite à sua amiga Vanellope 
resgatar as funções do volan-
te do carrinho de seu game 
de origem, A Corrida Doce, 
no imenso espaço de dados 

da internet. A trama é uma 
atualização dos mundos do 
Arcade que serviu de cená-
rio para o primeiro filme, de 
2012. Além de se destacar nos 
aspectos técnicos, o longa me-
rece todos os méritos por ser 
uma obra tão atual e necessá-
ria, que ajuda a quebrar pre-
conceitos na cabeça dos gran-
des e ensina os pequenos a 
pensarem em assuntos-chave 
para sua geração. O filme foi 
indicado a Melhor Longa de 
Animação no Oscar 2019.

O Instituto JB12 realiza-
rá no sábado um evento em 
comemoração ao Dia das 
Crianças. O objetivo central é 
o Brincar de Esportes, enten-
dido como ferramenta favo-
rável à imaginação, à autono-
mia, à diversidade e à troca 
de experiências responsável 
e solidária. 

Para isso, em conjunto 
com os atletas do projeto, foi 
realizada uma pesquisa com 
mais de 200 crianças para sa-
ber quais brincadeiras espor-
tivas gostariam de praticar. 
Ao todo, 754 brincadeiras fo-
ram sugeridas. Serão promo-
vidas aquelas brincadeiras 
que obtiveram o maior nú-
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Halloween em Guarulhos
O The Fire Steak & Burger 

(rua Tapajós, 56), radicalizou e, 
inspirado na maior festa da cul-
tura americana o Halloween, 
preparou uma decoração mais 
do que aterrorizante! Com mui-
to som, luz e com performances 
de monstros a casa promete agi-
tar a noite guarulhense. A “ba-
gunça” vai rolar partir das 20h, 
e a cada meia hora algo “espe-
cial” vai acontecer. Os drinks e 
burgers também entraram no 
clima e terão uma apresentação 
de tirar o fôlego. Eu com certe-
za vou!

Tem evento 
gastronômico chegando
A cidade de Guarulhos vai 

receber no próximo mês um 
evento gastronômico de peso. O 
Sabores do Alto Tietê, que é or-
ganizado pelo Condemat (Con-
sórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê), vai 
trazer o melhor da gastrono-
mia e do artesanato para nossa 
cidade. Os 13 municípios par-
ticipantes trarão para o evento 
um prato salgado e um doce 
que tem a ver com a história 
de cada local. O Fundo Social 
de Solidariedade de Guarulhos 
terá na barraca destinada a ci-
dade o “Arroz Suíno com Cos-
telinha Defumada”, em home-
nagem aos desbravadores que 
passavam por nossa cidade, e o 
tão conhecido Sorvete de Man-
dioca, que é uma delícia. Assim 
que eu receber o cardápio das 
outras cidades, prometo contar. 
Quem sabe não consigo até as 
receitas exclusivas para publi-
car em nossas redes sociais!!!

Votação aberta
A Associação Comercial 

e Empresarial de Guaru-
lhos, mais conhecida pela 
sigla ACE, está organizando 
o prêmio Destaque Empre-
sarial 2019. E na categoria 
Compre em Guarulhos, que 
tem votação aberta pela fan 
page da ACE GUARULHOS 
no Facebook, a disputa con-
tinua acirrada entre os bares 
e restaurantes da cidade. A 
votação termina dia 15 pró-
ximo e os vencedores só 
serão conhecidos no dia 24 
de outubro no jantar prepa-
rado exclusivamente para o 
evento. Eu já votei no meu. 
E você?

De portas abertas
Um dos bares mais descolados 

da cidade, o Firoco Drinks (rua Bar-
tolomeu de Gusmão, 97), terminou 
a primeira parte de sua reforma e 
reabriu suas portas com a presença 
de vários amigos. Em um bate papo 
com os proprietários, recebi a infor-
mação que esta foi “apenas” uma 
das partes da ampliação da casa 
que, na boa, tem os MELHORES 
drinks de Guarulhos!

SERGINHO FREITAS
SAINDO DO FORNO

Colunista gastronômico da Folha 
Metropolitana e assina os cardápios da 
Lancheteria Guarulhos e do Karnivoro’s 

Churrasco Raiz
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ÁRIES: Tende a se apresentar como uma pessoa um 
pouco mais previsível, tomando atos sem pensar que 
podem vir a te prejudicar neste momento. 

TOURO: A sua determinação pode estar comprometida, 
pois algumas coisas acontecerão de forma diversa do 
que você esperava. 

GÊMEOS: Não se manter em algo que te traga felicidade 
para ajudar muito o seu dia no momento. Seja o máximo 
possível como alguém coerente.

CÂNCER: Você poderá continuar o que vinha planejando 
para chegar aonde tanto queria neste momento bom 
para as questões relacionadas ao amor. 

LEÃO: Atuar como uma pessoa que pensa apenas em dia 
não ajudará em nada neste momento de evidências não 
concretas. 

VIRGEM: Você estará hoje melhor auxiliada e, se sen-
tindo mais forte e com mais tranquilidade para alcançar 
metas. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 48

FAI
CORINTHIANS

RETERCPU
IAVOSAM
GTACERTO

SIRIRIIBIS
ANISDIACHO

ABCAMOS
LUTADORP

MITOSENEI
DAMAMANTA

CAROCHAGL
DIAECARA

TEORNORTE
SOTAQUES

Time cuja
torcida é
chamada

Fiel

Marca do
artista 
de van-
guarda

"(?)
Amarela",
música de
Noel Rosa

Segurar
com

firmeza

O proces-
sador do

micro

Gerald
Thomas,
diretor de

Teatro

Contri-
buintes

Margem
alta de
um rio

Cupim
dotado 
de asas

Sabor de
certo licor
azulado

Sigla
inglesa do
ácido ribo-
nucleico

Praticante
do vale-

tudo 

Aparato
para ligar

vagões

Substân-
cia para
tingir os
cabelos

O alimento
ingerido

sem
cozimento

Bruxa;
feiticeira

O estado
de Ji-

Paraná
(sigla)

Face da
moeda

oposta à
"coroa"

O polo
onde

vivem os
esquimós

Material cujo transporte foi
liberado pelos caminhoneiros

durante a greve de 2018
Que tem falta de energia

Barbari-
dade

Cair flocos
de gelo

Progeni-
toras

Acordo;
trato

Ave per-
nalta de

bico curvo
O íntimo

Paula (?),
literato
Grande
cobertor

Divisão
celular
Mulher
nobre

Filho de
Noé (Bíb.)

Volume
impresso

Interjeição
de irritação
Veste de
pianistas

O de nicotina é alto
no cigarro

Revelam os idio-
mas de turistas

3/cpu. 4/riba. 6/mitose — siriri. 7/apático — carocha. 19/insumos hospitalares.

LIBRA: Mostrará uma atitude condizente com a que você 
vinha planejando e com o convívio em harmonia com as 
pessoas que você ama agora.

ESCORPIÃO: Mostrará ser uma pessoa insegura, pois 
determinados indivíduos lhe trarão algumas dificuldades 
na sua vida. 

SAGITÁRIO: Apresentará uma falta de carisma muito 
grande para conseguir atingir um núcleo interessante de 
ideias. 

CAPRICÓRNIO: Tendo um aspecto voltado para a sua 
realidade conseguirá tirar um forte peso das suas costas 
neste momento de transição positiva.

AQUÁRIO: Apresentará um comportamento mais indivi-
dualista, mas que será muito bom e permitirá que saia da 
caixa e ganhe mais espaço. 

PEIXES: O componente Água auxiliará você para que 
transpareça um aspecto mais amoroso neste momento 
diversificado da sua vida. 

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Os moradores 
de Guarulhos que estão em 
busca de um programa ani-
mado para comemorar o 
Dia das Crianças, celebrado 
no próximo dia 12 de ou-
tubro, podem aproveitar a 
agenda de ações especiais 
que o Poli Shopping prepa-
rou para a data.

Para animar o sábado, 
o complexo receberá ofici-
nas de slime – massinha 
que é a febre do momento 
entre a garotada. No total 
serão seis oficinas, das 11h 
às 13h, com duração de 20 
minutos e turmas de até 10 
crianças por vez. Ao final 
da atividade, os pequenos 
poderão levar os slimes 
para casa.

Com o intuito de relem-
brar os velhos tempos – e 
revisitar brincadeiras clás-
sicas – o centro de com-
pras promove, das 13h às 
14h, atividades recreativas 
para que o público infantil 
se divirta à “moda antiga”, 
brincando de amarelinha, 
ioiô, bolinha de gude, boli-
nha de sabão, mola maluca, 

Poli Shopping recebe programação 
especial para celebrar Dia das Crianças

bambolê e de pular corda.
O evento é gratuito e as 

inscrições serão feitas por 

SIGA-NOS NO

@folhametropolitanagru

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

ordem de chegada e os in-
teressados estão sujeitos a 
disponibilidade de vagas.

Serviço:
Estação Kids
Quando: Sábado, 12 de outubro
Horário: das 11h às 14h
Local: Poli Shopping Guarulhos (Rua Dom Pedro II, 178 – 
Centro – Guarulhos – SP) - Piso 2, loja 201
Contato: (11) 2463-9360
http://polishopping.com.br/



Vendo 05 terrenos planos,no melhor bairro da cidade,com 
escritura e pronto para construir, quero $40 mil na mão e o 
saldo divido em 240 prest de $1.250,00 ou á vista $180 mil.
   Um dos terrenos tem essa casa showroom semi acabada 
de 90 mts de área c/03DS suite,entregamos em 120 dias, 

quero $160 mil de entrada mais prestações de $1.250,00 ou 
$295 mil a vista.

  Quem se interessar estou todos os dias em meu comércio 
em guararema na rua CORONEL RAMALHO N. 95- CENTRO, 

tratar com Neusa obs:não aceito corretores.

GUARAREMA 40 MIN. DE SP 

Tratar 
whats/fone

(11) 99611-8211
(11) 4695 4642

SERVIÇOS

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

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se
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Aluga-se

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

Planos a partir de 

R$ 121,45
para pagamento 

em dia

F. 2409-5992
95000-5000

*Veri�car Condições

Vitoram Corretora de Seguros

MAPRON TRANSPORTES 
Agrega fiorinos p/ 
distribuição na Capital 
e grande São Paulo. F.: 
2358-3325/-3321 c/ Marco 
ou Paulo.
AJUDANTE GERAL 
com CNH. CV via 
whats(11)94326-9460 ou 
e-mail rh1@adannaar.
com.br
SERRALHEIRO 
e Aj. de Serralheiro p/trab. 
c/ chaparia de 2º a 6º feira , 
Salário, V.T., Almoço enviar 
CV mcnelsondobrasil@
ig.com.br

SALÃO COMERCIAL 
200Mts²  Em avenida e 
centro comercial R$ 3.500 
dep/seg/fiador  F.: 94758-
6566
VÁRIOS SALÕES 
dentro postos de 
gasolina, p/conveniência, 
farmácia,cabeleireiro e 
outros. F.:   94758-6566
CASA JD BELA VISTA 
3 Dorms., gar. 2 autos., 
portão eletr. R$ 1.000. F: 
97272-7232 Dir. propr.

Serviços

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

VENDE-SE DROGARIA 
Ótima Localização ao 
Lado do Sesi Cocaia. F.: 
2404-5521.

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

ANUNCIE 
AQUI 

97380-
7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

COTA CONTEMPLADA 
Crédito Imobiliario R$ 400 
Mil , Quero R$ 48 Mil  + 
Divida (11) 94372-6658
TERRENO R$ 500, 
ENTRADA 
470 Mts² Pq. Primavera + 
60 parcelas de ½ salário 
min., e Jd. Fortaleza 10x25 
45 Mil ou Vendo a metade 
Facilito.F. 96020-8559/ 
6825-3440

CHÁCARA NO BAIRRO 
DO MARMELO 
2200 metros /quadrados 
com casa em alvenaria 4 
cômodos de lage, 
acabamento na cozinha e 
banheiro , com árvores 
frutíferas produzindo. 
R$240mil - Com móveis
F.: 11 983753557

TERRENO EM BOITUVA 
304,58 metros quadrados 
rua plana com 
benfeitorias a 10 minutos 
do centro da cidade com 
documentação em dia . 
Valor R$150,00 aceita 
financiamento
F.: 11 983753557

CASA CARMELLA II 
Terr. 5x25 c/ 2 casas de 2 
cômodos e banheiro, ótima 
localização R$ 130.000 
Aceita entrada, carro, 
parcelas F.:  94758-6566

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
CHÁCARA MAIRIPORÃ 
próximo a Guarulhos, 
2.000Mts.², casa c/3 
dorm, água, luz, tel, poço 
artesiano, nascente, R$ 
120.000. F.: 94758-6566
LINDO APTO VAGO !!! 
R$ 199 Mil Bom Clima 
62Mts², 2 dorms. + deps., 
sacada, 2 elevs., 1 vaga. 
Entrada 120 Mil +  saldo 
em 8x. F.: 2382-8300

CASA TERREA 10X25 
Jd. Sta. Mena 3 dorms., 
ste. + deps 4 vagas R$ 450 
Mil ac. entrada + parcelas 
dir., c/ pp. doc ok. F.: 
2382-8300
GALPÃO TERRENO 
2.000MTS² 
Somente Terreno, Jd. 
Aracilia.  R$ 450 Mil F.: 
99621-0426
APTO MORADA DO SOL 
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166

O Presidente da Diretoria Executiva da COOPERFEC, 
no uso de suas atribuições, convoca os membros 
integrantes da Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal, para comparecerem à Reunião Extraordinária 
da Diretoria Executiva, que fará realizar em sua sede 
social à rua Luiz sarracene n 84 bom clima   nesta 
cidade de Guarulhos às 12h30 horas do dia 12/11 
do ano corrente, para tratar do seguinte assunto:

a) reestruturação da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal.

Guarulhos, 09 de outubro de 2019.

Edson de Jesus Oliveira 
Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

APTO V. FÁTIMA 
65Mts²,  2 dorm, sala, 
coz, a serviço, wc, gar., 
reformado, lazer completo 
R$ 210.000,. F.:  94758-
6566

BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
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Flamengo encara o Paulista de Jundiaí no domingo
DA REDAÇÃO - O Flamengo 
está muito perto do seu ob-
jetivo no ano, e nesse do-
mingo (13), a equipe gua-
rulhense encara o Paulista 
de Jundiaí pela primeira 
partida das semifinais do 
Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão, às 10h, 
no estádio Antônio Soares 
de Oliveira (Ninho do Cor-
vo), no bairro do Jardim 
Tranquilidade. 

A equipe comandada 
pelo técnico João Batista eli-
minou a Francana nas quar-
tas de final, com uma vitória 
fora de casa por 2 a 0, e no 
último domingo um empa-
te em Guarulhos por 3 a 3. 
O comandante rubro-negro 
pede que a equipe ‘tenha 
calma’ para esses jogos deci-
sivos e equilibrados.

“A ansiedade sempre 
existe, ainda mais com a 
possibilidade real de con-

seguirmos o acesso. Temos 
que ter calma, pois nós va-
mos pegar o time com a 
melhor campanha até en-
tão, e por isso, nós estamos 
estudando a melhor ma-
neira. As quatro equipes 
que chegaram até agora se 
equivalem, e acredito que 
será uma semifinal muito 
equilibrada, mas ao mesmo 
tempo nós temos consciên-
cia de que podemos alcan-
çar a final e consequente-
mente o acesso”, disse o 
treinador do Flamengo.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Ginastas participam do 
Sesi-Band Cidadania
DA REDAÇÃO - Os atletas da 
ginástica de Guarulhos par-
ticiparão do Sesi-Band Cida-
dania neste sábado (12), das 
9h às 17h, no Sesi Cocaia. A 
parceria inédita unirá o Se-
si-SP e a Band num grande 
mutirão de saúde, cultura, 
educação, lazer e serviços. 
A participação é gratuita.

Na ocasião, a equipe da 
ginástica acrobática fará 
apresentações das 12h às 
15h na quadra de tênis. Já 
os alunos da ginástica artís-
tica e dos núcleos de inicia-
ção esportiva farão oficinas 
a partir das 9h no campo 
de futebol. Além dessas ati-
vidades, o evento contará 
com muita diversão para a 
garotada, com brinquedos 
infláveis, recreação e pin-
tura facial. Também haverá 
oficinas de esportes para-
límpicos e skate.

Futebol sustentável
Lembrando que se iniciaram as trocas de duas garrafas pet pelo ingresso da parti-

da entre Flamengo Guarulhos X Paulista, pela partida de ida das semifinais do Cam-
peonato Paulista da Segunda Divisão. Você pode trocar das 9h às 17h, no Ninho do 
Corvo, palco da partida. Após o término dos 2.000 ingressos disponíveis para troca, 
as entradas serão vendidas no domingo a partir das 9h no valor de R$ 20 (inteira) e 
R$ 10 (meia-entrada).
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