
Va1

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

Cotações Selic (ano)
5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

Há mais de 30 anos a população pedia e hoje 
temos a grata satisfação de entregar esta obra”, 
Guti, prEefeito de GuarulhosBovespa

Bairro a Bairro Pág. 6

Custo por vereador em Guarulhos 
é de quase R$ 3 milhões por ano
Legislativo guarulhense é o segundo mais caro do Estado de São Paulo com um gasto total de R$ 97,7 milhões durante 
o período de setembro de 2018 até agosto de 2019, segundo relatório do Tribunal de Contas divulgado ontem Pág. 5
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+2,22%
R$ 4,08

Iluminação do Bosque 
Maia passa por 
modernização

‘Doutor Sono’ estreia 
hoje nos cinemas 

do país
Cinema Pág. 9

-0,33%
108.360

APOIA O NOVEMBRO AZULAPOIA O NOVEMBRO AZULAPOIA O NOVEMBRO AZUL
o jornal de Guarulhos
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+2,19%
R$ 4,52

PF faz operação contra 
tráfi co internacional de 

drogas que eram 
enviadas pelo aeroporto

Pág. 7

Após mais de 30 anos, 
rua no Jardim Munhoz 

é pavimentada 
pela prefeitura

Pág. 6

Guarulhenses têm até 
o próximo dia 22 para 

aproveitarem anistia 
total de juros e multas 

Pág. 11
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VIAGEM - Visão interna da Rodoviária de Guarulhos, no Parque Cecap, com sua bela arquitetura
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PEDRO NOTARO
Números
Se vier a ser o candidato a prefeito 

pelo PT, Elói Pietá já dá sinais de como 
pretende enfrentar o prefeito Guti (PSB). 
“Eu fi z várias escolas e ele nenhuma em 
três anos”, compara Pietá…

Alta indagação
A prévia do PT entre o ex-prefeito 

Pietá e o deputado federal Alencar 
Santana deverá ser em 8 de dezem-
bro. Sim, aniversário da cidade. Todos 
os fi liados poderão votar ou depende 
do tempo de fi liação e estar quites 
com o partido?...

Teoria da Conspiração
O vereador Laércio Sandes (DEM) 

está meio desconfi ado da falta de ener-
gia terça-feira no plenário da Câmara, 
que inviabilizou a sessão. Ele acha que 
não havia interesse do Governo em re-
percussão sobre a pane semana passa-
da na UBS Tranquilidade…

Incógnitas
Para quem gosta de política, vale a 

pena observar o cenário 2020 para su-
cessão paulistana. Ainda não se sabe 
quem serão os candidatos do PSDB, do 
PT e quem terá o (se tiver) apoio do pre-
sidente Bolsonaro...

Vai que cola
O líder do Governo, Eduardo Carnei-

ro (PSB), dá sinais que estaria pensan-
do em ceder ao pedido do prefeito Guti 
(PSB) para ser o vice em 2020. Se Guti 
for reeleito, Carneiro corre risco de vi-
rar prefeito. Interlocutores afi rmam que 
Guti sempre sonhou em ser candidato a 
senador…

Sucessor
Caso o vereador Eduardo Carneiro 

(PSB) venha a ser o candidato a vice,  o 
candidato à Câmara em seu lugar deve-
rá o médico José Mário, ex-vereador. Os 
dois são muito amigos…

Menos, bem menos
Paradoxalmente, quem mais defen-

de o secretário Airton Trevisan (Justiça) 
para vice é o médico José Mário. Embo-
ra ele já tenha recebido conselhos de in-
terlocutores do Guti para diminuir esse 
entusiasmo…

Li aqui na Folha Metropoli-
tana que a sessão da Câmara 
de Vereadores de Guarulhos 
de terça-feira mais uma vez 
teve de ser cancelada por cau-
sa de um apagão na energia.

Que eu me lembre é a ter-
ceira vez que isso acontece 
num espaço de poucas se-
manas. Só que, agora, o pro-
blema foi localizado, ou seja, 
restrito às instalações do ve-
lho cinema que serve hoje de 
plenário do nosso Legislativo.

O Cine Star de Guarulhos, 
inaugurado no começo dos 
anos setenta na João Gonçal-
ves, era em seu tempo o mais 
luxuoso da cidade. Surgiu no 
lugar do Cine República, da 
rua D. Pedro II, transformado 
numa loja de sapatos.

O outro dos cinemas de rua 
era o São Francisco, este sim, 
de maior movimento, fi cava ao 
lado da matriz. Foi o que mais 
tempo sobreviveu. Hoje, cine-
ma, só nos shoppings.

Confesso que nada sei so-
bre o dono do imóvel que abri-
gou o Cine Star e agora serve 
de palco para nossos verea-
dores se reunirem ali todas as 
terças e quintas-feiras. Mas sei 
que ele recebe uma boa grana 
em aluguel que todos nós pa-
gamos. Coisa de 350, 400 mil 
reais, todos os meses.

Voltando ao apagão da 
terça-feira, vi que o presidente 
da Casa, vereador Professor 
Jesus, deu uma explicação 
prosaica ao falar do contra-
tempo.

O problema todo foi pro-
vocado pela fi ação, muito an-
tiga, que provocou o “estouro 

de um disjuntor devido a so-
brecarga do sistema”.

Jesus vai agora encami-
nhar um memorando ao pro-
prietário do prédio para resol-
ver a questão.

Cada vez que isso acontece 
é de se perguntar: até quando 
a nossa augusta Câmara de 
Vereadores vai funcionar ali?

Já gastamos, todos nós, al-
guns milhões na aquisição de 
uma fábrica abandonada na 
Vila Augusta pra fugir desse 
aluguel exorbitante. E já faz 
alguns anos.

 
A prévia do PT
O ex-prefeito Elói Pietá dis-

se mais uma vez em entrevista 
televisiva que não queria pré-
via para defi nir a candidatura 
da chapa de seu partido, o PT, 
nas eleições aqui de Guarulhos 
no ano que vem. Mas elas fo-
ram marcadas, independente 
da vontade dele. E serão rea-
lizadas no dia 8 de dezembro, 
dia de Nossa Senhora da Con-
ceição, aniversário da cidade.

Elói Pietá governou Gua-
rulhos durante oito anos, em 
dois mandatos, e quer voltar. É 
candidatíssimo, embora saiba 
que as coisas não serão fáceis, 
já que não tem a maioria do 
diretório eleito recentemente.

A cúpula do partido pre-
fere seu adversário, o depu-
tado federal Alencar Santana, 
embora saiba que em termos 
eleitorais, Pietá tenha mais 
condições. É dono de um 
nome mais conhecido dos 
eleitores. Mas nem sempre 
esse detalhe fala mais alto.

Vai ser uma briga boa.



Quinta-feira, 7 de novembro de 2019    | 3www.fmetropolitana.com.br

OS

DE OUTRO MUNDO

SMOKED FIRE
Pão negro com 200g do nosso burger

com blend da casa e molho BBQ da casa,
aioli, rúcula, provolone, catupiry original,

alho, bacon, couve crispy e
um surpreendente

defumado de macieira

RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h  ·  TERÇA: 12h AS 23h
QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.
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Prefeitura abre inscrições para selecionar instrumentistas da GRU Sinfônica

DA REDAÇÃO - Músicos inte-
ressados em compor o corpo 
artístico da GRU Sinfônica, 
nova orquestra da cidade de 
Guarulhos, têm até o dia 20 
de novembro para realizar 
inscrições online. Conforme 
o edital do processo seletivo 
divulgado no Diário Oficial 
(132/2019) desta terça-feira 
(05), a prefeitura oferece 
bolsa-auxílio que pode va-
riar de R$ 2.800 a R$ 3.150, 
conforme a função do músi-
co na orquestra, o que repre-
senta um investimento total 
de R$ 1.756.080.

Para participar, os inte-
ressados devem acessar o 
link www.orquestrasdegua-
rulhos.com, ler atentamente 
o edital e preencher a ficha 
de inscrição. Durante a ins-

FOTO: NICOLLAS ORNELAS

crição, os candidatos vão 
receber um número por e-
-mail, necessário para uplo-
ad de um áudio em formato 
mp3 ou Wave, contendo a 
peça de confronto destina-
da ao instrumento de sua 
escolha. Informações mais 
detalhadas sobre todo o 
procedimento encontram-se 
disponíveis no edital.

Ao todo são 50 vagas dis-
tribuídas entre os seguintes 
instrumentos: flauta, oboé, 
clarinete, fagote, trompa, 
trompete, trombone, tuba, 
percussão, violino, viola, vio-
loncelo, contrabaixo e harpa.

Na primeira etapa, a pré-
-seleção é feita por meio da 
análise dos áudios pela co-
missão avaliadora. Durante 
a segunda etapa, que será 

realizada entre os dias 23 e 
30 e novembro, o candidato 
faz prova presencial, na qual 
executa peça de livre esco-
lha, e será avaliado conforme 

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
F.: 2497.1822    2451.0937

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

análise de suas habilidades 
técnicas e expressivas. Final-
mente, a terceira etapa, de 
avaliação pedagógica, envol-
ve a análise do currículo do 

candidato, do ponto de vista 
de sua experiência musical e 
pedagógica, bem como análi-
se do plano de curso entregue 
no momento da inscrição.

Atuação e requisitos
A GRU Sinfônica é parte 

do Projeto Música nas Es-
colas, que no próximo ano 
vai atuar nas unidades es-
colares da rede municipal 
para promover o ensino, 
a integração e o convívio 
dos alunos com o universo 
da música. Além da oferta 
de iniciação musical para 
crianças, o projeto cria uma 
nova temporada de espetá-

culos sinfônicos gratuitos, 
para que a cidade de Guaru-
lhos possa respirar música 
cada vez mais.

Além dos ensaios e con-
certos mensais, os instru-
mentistas aprovados no 
processo seletivo da GRU 
Sinfônica vão atuar na ela-
boração de atividades peda-
gógicas nas escolas partici-
pantes do programa com 

uma frequência de seis ho-
ras semanais, aos sábados.

Durante a inscrição, os 
candidatos também deve-
rão inserir através do site 
um Plano de Curso, de-
talhando o planejamento 
para o ensino de seu ins-
trumento e considerando 
características e elemen-
tos como repertório, mé-
todo e idade dos alunos.

Música nas Escolas
O programa Música nas Escolas amplia a atuação dos Ateliês de Música e do Con-

servatório Municipal. Os professores dos ateliês e do conservatório serão supervisores 
desta atividade pedagógica, que será desenvolvida pelos instrumentistas da GRU Sinfôni-
ca. Inicialmente serão oferecidas aulas coletivas de música para alunos em escolas-polo, 
localizadas em diferentes pontos da cidade, e em curso de iniciação com duração de um 
ano, oferecido no contraturno do período escolar. Essa oportunidade de formação musi-
cal ainda em tenra idade abre novas possibilidades para que os alunos sigam a carreira 
artística no futuro.

A GRU Sinfônica é uma iniciativa das secretarias de Educação e Cultura que, aliada à 
atividade da Orquestra Jovem, faz de Guarulhos referência para a música de concerto no 
Brasil. Para saber mais acesse o edital clicandoemhttps://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/
default/files/2019-11/edital_gru_sinfonica.pdf.

Placas educativas são implantadas em Guarulhos para diminuir os acidentes
DA REDAÇÃO - Diversas placas 
educativas de sinalização de 
trânsito foram implantadas 
em toda a cidade nas duas 
últimas semanas pela Prefei-
tura de Guarulhos, por meio 
da Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana (STMU). 
O Grupo de Segurança Viária 
do município definiu, junto ao 
Programa Vida no Trânsito 
do Ministério da Saúde, estra-
tégias para a redução dos aci-
dentes na cidade.

As placas foram instaladas 
em locais onde já aconteceram 
acidentes, orientando os moto-
ristas a ter mais cautela nesses 
pontos. Elas são direcionadas 
principalmente aos moto-
ciclistas, para que usem os 
equipamentos de segurança e 

trafeguem com o farol aceso. 
Já para os motoristas a inten-
ção é que respeitem os limites 
de velocidade, mantenham a 
atenção ao volante e usem o 
cinto de segurança. “Já para os 
passageiros a ideia central é de 
que devem usar o cinto de se-
gurança também no banco de 
trás”, explica o diretor de Trân-
sito, Styvenson Koga.

As vias priorizadas para a 
implantação das placas educati-
vas foram as avenidas Tiraden-
tes, Otávio Braga de Mesquita, 
Natália Zarif, Presidente Jus-
celino Kubitschek de Oliveira, 
Papa João Paulo I, Rangel Fi-
lho, Monteiro Lobato, Salgado 
Filho, Presidente Humberto de 
Alencar Castelo Branco (anel 
viário), Doutor Timóteo Pente-

ado, Bartholomeu de Carlos e a 
estrada Guarulhos-Nazaré.
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Câmara de Guarulhos é a segunda que mais gasta no estado
ROSANA IBANEZ – DIRETORA DE 

REDAÇÃO - A Câmara Munici-
pal de Guarulhos é a segun-
da mais cara do Estado de 
São Paulo. Com 1.365.899 ha-
bitantes, o município tem 34 
vereadores, que custam, em 
média, R$ 2,8 milhões cada 
por ano. No total o Legisla-
FOTO: VERA JURYS

tivo guarulhense gastou R$ 
97,7 milhões. A constatação 
faz parte de um relatório di-
vulgado ontem pelo Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP) e se refere ao 
período de setembro de 2018 
até agosto de 2019. 

Em primeiro lugar no 

ranking está a Casa de Leis 
de Campinas que, no perí-
odo, teve gastos de R$ 101 
milhões, signifi cando um 
custo de R$ 3 milhões por ve-
reador. A cidade tem 33 par-
lamentares e uma população 
de 1.204.073 habitantes.

O levantamento do TCE 

Campinas 
Guarulhos 
São Bernardo do Campo 
Osasco 
Barueri 
São José dos Campos 
Santos 
São Caetano do Sul 
Sorocaba 
Ribeirão Preto

R$ 101.005.217,36
R$ 97.709.586,84
R$ 60.992.380,62
R$ 53.756.156,97
R$ 50.789.265,04
R$ 50.723.076,09
R$ 50.407.794,79
R$ 49.262.578,60
R$ 48.924.404,35
R$ 48.323.915,98

apresentou os valores gastos 
pelas 644 Câmaras Munici-
pais paulistas (exceto a da ca-
pital) e traz um balanço dos 
recursos utilizados por verea-
dores e o impacto que o Poder 
Legislativo causa frente aos 
orçamentos dos municípios. O 
painel disponibiliza ainda in-
formações sobre custos e per-
mite a realização de pesquisas 
e comparativos entre os gastos 
feitos pelos municípios. 

Além de promover a 

transparência do uso dos 
recursos públicos e incenti-
var a população a exercer o 
controle social dos gastos dos 
municípios, os dados servi-
rão como suporte e subsídio 
para que os Conselheiros 
Relatores dos processos de 
prestação de contas possam 
emitir julgamentos pela re-
gularidade ou irregularidade 
do dinheiro público utilizado 
no exercício do Poder Legis-
lativo municipal.
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Iluminação do Bosque 
Maia passa por 
modernização

DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
meio do programa Ilumina 
Guarulhos, tem levado serviço 
de qualidade para inúmeras 
vias, praças e parques da cida-
de. Agora, chegou a vez daque-
le que é considerado o maior 
parque urbano de Guarulhos, 
o Bosque Maia. O espaço, que 
conta com aproximadamen-
te 170 mil metros quadrados, 
receberá 55 novas luminárias 
e outras 135 já existentes se-
rão modernizadas. As antigas 
luminárias decorativas serão 
trocadas por modernas lumi-
nárias de LED, o que represen-
tará uma economia de energia 
superior a 50%, além de resul-
tar em ganhos significativos 
de performance na reprodu-
ção de cores, vida útil e resis-
tência a vandalismo.

O Bosque Maia é o terceiro 
parque da cidade a passar por 
modernização. O primeiro foi 
o JB Maciel, que fica ao lado 

FOTO: SIDNEI BARROS
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do Paço Municipal, no qual 
foram substituídos 39 pontos 
de iluminação ornamental, e 
o segundo foi o Parque Júlio 
Fracalanza, que abriga a Cida-
de Mirim, na Vila Augusta, e 
que contou com a moderniza-
ção de 79 luminárias.

Desde 2017 o programa 
Ilumina Guarulhos já benefi-
ciou milhares de pessoas de 
diferentes bairros, levando 
iluminação pública para vias 
do Jardim das Olivas, Jardim 
das Nações, Jardim Marilena, 

Pavimentação de rua no 
Jardim Munhoz é concluída

Terreno próximo ao Viaduto Cidade de Guarulhos 
é incendiado duas vezes no final de semana

DA REDAÇÃO - A prefeitura con-
cluiu ontem a pavimentação 
da rua São João do Piauí, no 
Jardim Munhoz. A obra foi 
realizada pelo Departamento 
de Manutenção e Conservação 
da Secretaria de Serviços Pú-
blicos, por meio do programa 
Mãos à Obra.

O prefeito Guti acompa-
nhou a entrega da obra acom-
panhado pelo secretário de 
Serviços Públicos, Rodnei 
Otavio Minelli, e pelo secre-
tário-adjunto da pasta, Paulo 
Roberto de Araújo Santos. “Há 
mais de 30 anos a população 
pedia e hoje temos a grata sa-
tisfação de entregar esta obra. 
Trata-se de uma importante 

conquista para os moradores 
deste endereço que, a partir de 
agora terão uma melhor quali-
dade de vida, longe da poeira 
e da lama. Já pavimentamos 
inúmeras ruas e continuamos 
trabalhando para levar este be-
nefício a cada vez mais guaru-
lhenses”, afirmou Guti.

Iniciada há cerca de um 
mês, a intervenção no ende-
reço incluiu terraplenagem, 
assentamento de 140 metros 
guias e sarjetas e colocação 
de mais de 490m2 de blocos 
intertravados. Outra via com 
pavimentação já iniciada é 
a viela José Bueno, na Ponte 
Grande, que receberá pavi-
mentação em 150m².

Mesmo sem energia, escola estadual no Jardim Cocaia tem aula normal
MAYARA NASCIMENTO - Os alu-
nos da Escola Estadual Profes-
sora Benedita de Oliveira Ale, 
no Jardim Cocaia, ficaram 
sem energia desde sexta-feira 
(01). Eles tiveram aula normal 
até terça-feira (05), e a energia 
só voltou ontem.

Segundo a mãe de um dos 

estudantes do 9º ano do en-
sino fundamental, que prefe-
riu não se identificar, as salas 
possuem ventiladores, que fi-
caram desligados enquanto a 
cidade registrava temperatu-
ras superiores a 30ºC.

A Diretoria Regional de En-
sino de Guarulhos informou 

Vila Fátima, Pimentas, Jardim 
Presidente Dutra, Taboão, Jar-
dim Cumbica, Parque Mikail, 
Jardim São João e Jardim 
Ponte Alta, entre outros. Até 
o momento foram 2.612 no-
vas instalações de pontos de 
iluminação pública, o equi-
valente a aproximadamente 
87 quilômetros de ruas ilumi-
nadas. Isso sem falar nas 644 
novas luminárias decorativas 
de LED em praças, parques 
e outras 1.150 luminárias de 
LED em vielas.

LUCY TAMBORINO - Um terreno 
próximo ao Viaduto Cidade 
de Guarulhos, na rodovia 
Presidente Dutra, foi incen-
diado duas vezes só neste 
final de semana. De acordo 
com moradores do entorno, 
não é a primeira vez que esta 
situação acontece. “Jogam 
poda de árvores e depois co-
locam fogo, para nós que mo-
ramos no Macedo a fumaça 
incomoda muito, sem contar 
que ela diminui a visibilida-
de dos motoristas na alça de 
acesso”, afirmou a professora 
Débora Anne Gomes da Sil-
va, de 41 anos. 

De acordo com informa-
ções do Corpo de Bombeiros, 
no sábado (02) foram neces-
sárias três viaturas para con-
ter o fogo próximo ao local. O 
chamado ocorreu às 20h22 e 
a última viatura saiu do local 

as 00h42. Informações de 
moradores ainda dão conta 
que o fogo se iniciou depois 
por volta das 19h. Já no do-
mingo (03) a corporação foi 
chamada às 17h08 verificou 
que o fogo se tratava de uma 
queimada controlada e não 
foi necessária intervenção. 

A Polícia Militar Am-
biental informou não haver 
requisições de policiamento 
para atendimento de quei-
madas próximas ao viadu-
to neste ano.  A corporação 
ainda mencionou que as de-
mandas relativas a incêndios 
aportam no policiamento 
ambiental via Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), que disponibiliza os 
pontos de queimadas por 
meio de coordenadas geográ-
ficas, onde é promovida as 
fiscalizações.

que houve um problema com 
a fiação da escola, que ocasio-
nou a falta de energia. As aulas 
foram ministradas com uso de 
luz natural e em outros espaços 
da unidade escolar. A DE ressal-
tou ainda está à disposição dos 
responsáveis pelos alunos para 
quaisquer esclarecimentos.

Prefeitura volta a remover barracos em área 
pública e de preservação no Pimentas
DA REDAÇÃO - Agentes da pre-
feitura, com o apoio da GCM 
e da Proguaru, removeram 
nesta terça-feira (05) cinco bar-
racos de madeira que eram 
utilizados para consumo e co-
mercialização de drogas. Eles 
foram construídos irregular-
mente na rua Três, travessa da 
rua Mucugeo, na região do Pi-
mentas. O local, que fica atrás 
do Conjunto Habitacional São 

Judas, já tinha sido alvo de 
outra remoção em outubro.

A área de 4 mil m² é pú-
blica e de preservação e está 
reservada para implantação 
de sistema de lazer para a 
população. A prefeitura tem 
realizado a fiscalização pre-
ventiva no intuito de coibir 
ocupações irregulares em 
vias e áreas públicas, áreas de 
risco e de proteção ambiental.
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PF deflagra operação contra tráfico 
internacional de drogas no aeroporto

DA REDAÇÃO - A Polícia Fe-
deral deflagrou ontem a 
Operação Guaió 2. A medi-
da tem como objetivo de-
sarticular uma organização 
criminosa transnacional 
que agia no GRU Airport – 
Aeroporto Internacional de 
São Paulo, em Cumbica, na 
remessa de grandes quan-
tidades de cocaína para o 

FOTO: DIVULGAÇÃO/RECEITA FEDERAL

continente africano por 
meio de inúmeros transpor-
tadores cooptados, as cha-
madas “mulas do tráfico”.

Durante a operação, fo-
ram cumpridos oito man-
dados de busca e apreensão 
e nove mandados de prisão 
temporária em São Pau-
lo e na Bahia.  Segundo a 
PF, houve 10 prisões e uma 

média de 13 quilos de dro-
gas por preso.

Segundo informou em 
nota a Polícia Federal, a inves-
tigação, conduzida pela Dele-
gacia Especial no Aeroporto 
Internacional de São Paulo, 
teve início há dois anos, a 
partir de um flagrante reali-
zado no interior do terminal. 
A partir de informações co-
lhidas durante o flagrante, a 
PF, com o apoio do Ministé-
rio Público Federal, identifi-
cou os responsáveis pela dro-
ga e o modo como operavam, 
além da identificação de di-
versas “mulas” cooptadas.

De acordo com policiais, 
os envolvidos responderão 
pelos crimes de tráfico inter-
nacional de drogas e organi-
zação criminosa e serão con-
duzidos ao presídio estadual 
onde permanecerão à dispo-
sição da justiça.

Reserve
Vagasua

Colégio Ahmad:
uma escola que 
educa para a vida!

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

Agende sua visita:
/colegioahmad(11)93281-9923(11)2440-1800

A Receita Federal interceptou uma carga de exportação 
de café no Aeroporto de Cumbica, na última terça-feira 
(05). O destino da carga era a África. Na inspeção, com 
a ajuda dos cães de faro, foram encontrados aproximada-
mente 91 kg de cocaína ocultos em 367 pacotes. Toda a 
carga foi encaminhada para a Polícia Federal para a perí-
cia e prosseguimento das investigações.

Receita Federal localiza 91 kg de 
cocaína em carga de exportação

População pode escolher o nome 
do novo filhote do canil da GCM
DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
meio da Secretaria de Assun-
tos para Segurança Pública, 
convida a população a parti-
cipar da votação do nome do 
mais novo membro do Canil 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM), um filhote de pastor 
belga que será treinado para 
atuar na corporação.

As pessoas poderão esco-
lher entre os nomes Kratos, 
Trói e Billy. A votação será 
feita de quinta-feira (7) até as 
12h da próxima segunda-feira 

(11) em www.facebook.com/
Prefeituraguarulhosoficial.

A Inspetoria de Patrulha-
mento com Cães (Canil) é 
responsável pelo treinamento 
dos cães que atuam no patru-
lhamento diário, no Controle 
de Distúrbio Civil (CDC), na 
busca por pessoas desapare-
cidas, em desapropriações, na 
busca por entorpecentes, no 
controle de grandes aglomera-
ções (estádio, parques e even-
tos), entre outros serviços de 
segurança.
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Um grupo de 25 jovens com idades entre 16 a 
23 anos, que participaram da ofi cina do Acessuas 
Trabalho (Programa Nacional de Promoção do 
Acesso ao Mundo do Trabalho),  e algumas  mães 
acompanhantes, visitou nesta quarta-feira, dia 30, o 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo/Campus Guarulhos (IFSP/Guarulhos), na 
Vila Rio de Janeiro. O objetivo da ação foi apresentar 
aos jovens a instituição que oferece ensino público 
gratuito de qualidade em vários níveis: técnico 
integrado, graduação, extensão e pós-graduação.

A Prefeitura de Guarulhos adiantou a 
realização da matrícula para as pessoas 
selecionadas para participar do Programa 
Emergencial de Auxilio Desemprego (PEAD). 
As confi rmações de participação podem ser 
realizadas a partir desta quinta-feira (31) até o dia 
8 de novembro na Secretaria do Trabalho (avenida 
Monteiro Lobato, 734 - Anexo - térreo e 1º andar 
– Macedo), das 9h às 16h. É necessário levar 
documentos originais e xerox de RG, CPF, Carteira 
de Trabalho e comprovante de residência.

ANOTE

Assim como na relação 
heteroafetiva, não há um 
contrato de namoro

Desde de 2011, quando o STF re-
conheceu a união estável de pessoas 
do mesmo sexo, tendo sido julgado 
com efeito “erga omnes” e com as 
mesmas regras de união estável hete-
roafetivas, as relações homoafetivas, 
em termos jurídicos, passaram a ter 
as mesmas regras das relações hete-
roafetivas, portanto com direitos e 
deveres.

Vamos iniciar com a relação de 
namoro homoafetivo, o que não se 
pode confundir com a relação de 
união estável, lembrando que esta 
última possui a intenção de consti-
tuir família.

Assim como na relação heteroafe-
tiva, não há um contrato de namoro, 
ou seja, caso seja realizado entre o 
casal um instrumento com esta in-
tenção, este torna-se sem validade, 
portanto, inexigível juridicamente.

É muito comum em uma rela-
ção homoafetiva o casal adquirir 
um imóvel ou até mesmo locar um 
imóvel, com a intenção de uma vida 
conjugal.

As cautelas devem ser aquelas 
que regem qualquer tipo de relação, 
por exemplo, um casal de relação ho-

moafetiva, que apenas namora e de-
seja adquirir um imóvel.

Esta decisão não signifi ca que 
desejam ou possuem a intenção, 
naquele momento, de constituírem 
uma família, mas pensam em um 
investimento e que, caso decidam 
constituir uma família, já possuam 
um local para viverem.

Portanto, na aquisição, é impor-
tante destacar a participação de cada 
um, ou seja, se estão adquirindo em 
uma sociedade de igualdade (50% 
cada), ou uma sociedade de partici-
pação diferenciada. Fazer constar 
no contrato de compra e venda esta 
situação, especialmente se haver a 
necessidade de fi nanciamento. Isto 
é importante para não haver discus-
sões jurídicas na eventualidade de 
ruptura do namoro.

Adquirido o imóvel e decidido a 
convivência em comum com a inten-
ção de constituir uma família, passa-
mos para uma situação de união es-
tável. E quando isso ocorre, é preciso 
que o casal faça uma escritura públi-
ca de declaração em que reconhecem 
a data que se conheceram e quando 
decidiram se unir para constituir fa-
mília, bem como, podem estabelecer 
o regime de união, ou seja, pode ser 
realizado como separação total, uni-
versal ou parcial de bens.

Vale ainda lembrar que de acordo 
com a resolução CNJ 175 de 2013, os 
cartórios de registro civil estão auto-
rizados a realizarem casamento ho-
moafetivo.

No caso de uma ruptura conjugal, 
os procedimentos serão os mesmos 
que em uma união heteroafetiva. Se 
o casal decide viver juntos com a in-
tenção de constituir família, e não 
realizam a escritura de declaração de 
união estável, será aplicado o regime 
de comunhão parcial de bens, onde 
tudo o que foi adquirido na constân-
cia da convivência pertencem meta-
de a cada um.

Aplica-se assim o processo de re-
conhecimento e dissolução de união 
estável com partilha de bens.

Os direitos e 
deveres de um 
relacionamento 
homoafetivo

PONTO
DE VISTA

formado em economia e em direito 
1984. É palestrante, autor de 
artigos, sócio do escritório Akiyama 
Advogados Associados, atua com 
ênfase no direito empresarial e 
direito de família

PAULO AKIYAMAVENDA 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

artigos, sócio do escritório Akiyama 

Cristal Imóveis
Guarulhos

CRECI J-31524

AV. DR. RENATO DE ANDRADE MAIA, 
501 - CIDADE MAIA - GUARULHOS

(11) 2441-1035 / 2441-1053 94136-6713

CRISTALIMOVEIS@OUTLOOK.COM.BR

WWW.CRISTALIMOVEISGUARULHOS.COM.BR

LocaçãoLocaçãoLocação
CASA – PQ. RENATO 

MAIA
1 Dorm. – Sala – Coz

Banheiro – área de serv
R$ 800,00 AC/ DEPÓSITO

CASA - PICANÇO
1 Dorm. – Sala - Cozinha
Banheiro – Área de Serv.

R$ 500,00  
AC/ DEPÓSITO

CASA – STª  CECILIA
2 Dorm. – Sala  - Cozinha 
Banheiro – Área de Serv. - 

1 Vaga R$ 900,00
AC/ DEPÓSITO

CASA – JD.  PARAVENTI

2 Dorm. – Sala  - Cozinha 

Banheiro – 1 Vaga

R$ 1.100,00

CASA – STª CLARA
1 Dorm. – Sala - Cozinha

Banheiro – Área Serv.
R$ 800,00

AC/ DEPÓSITO

CASA – PICANÇO

3 Dorm.- Sala – Cozinha

Banheiro – Área de Serv

 1 Vaga R$ 1.600,00

SALÃO – CIDADE 
MAIA

150 m2 - C/2 Banheiros
Mezanino – 2 Vagas

R$ 5.000,00

SALA – CENTRO

40m2 - C/ Banheiro

R$ 750,00

APTº –  VL. GALVÃO
2 Dorm.- Sala – Cozinha

Banheiro – Área de Serv – 
1 Vaga - R$650,00 + 

Condomínio

SOBRADO - COCAIA
2 Dorm. – Sala – Cozinha – 
Banheiro - Edícula C/Área 

Serv. e Banheiro 
R$ 1.400,00

APTº- COCAIA
2 Dorm – Sala – Cozinha 
Banheiro - Área Serv. –

 1 Vaga
R$ 1.200,00

APTº-  VL. GALVÃO
2 Dorm – Sala – Cozinha 
Banheiro - Área Serv. – 1 
Vaga - SEM COND. – AC/ 
DEPÓSITO- R$ 1.100,00

SOBRADO – PICANÇO
3 Dorm. – Sala – Cozinha
Banheiro – Área de Serv.- 

1 Vaga 
R$1.200,00

CASA COMERCIAL – 
CIDADE MAIA

Terreno 10x25 – Casa 
C/Varias Salas 

Edícula de 2 Pavimento – 
2 Vagas R$ 6.000,00

APTº- JD. PARAVENTI
2 Dorm – Sala – Cozinha 
C/ Armários - Banheiro - 

Área Serv. – 1 Vaga
R$ 1.000,00

SALA – CIDADE MAIA

30 m2 - C/ Banheiro

R$ 1.200,00

APTº – JD. PARAVENTI
1 Dorm. – Sala – Cozinha
Banheiro- Área Serv. – 

Garagem- R$ 750,00  SEM 
COND. -  AC/ DEPÓSITO

CASA – PICANÇO

2 Dorm.- Sala – Cozinha 

Banheiro – Area de serv. 

1 Vaga R$ 1.200,00
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Duração 151min Dub.Leg. 2D/MacroXe

Horários - 13h50 - / 14h30 / 17h / 17h45 / 20h30 
/ 21h

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 7 a 12 de novembro de 2019)

BATE CORAÇÃO

Horários - 15h / 17h30 / 20h / 22h15

Nac. 2D 94min

DORA E A CIDADE 
PERDIDA

Horários - 13h (somente sábado e domingo) / 
15h30 (somente sábado e domingo) 

Dub. 2D 102min

ZUMBILÂNDIA – 
ATIRE DUAS VEZES 

Horários - 21h30

Dub. 2D 96min

A FAMÍLIA ADDAMS

Horários - 13h30 (somente sábado e domingo) 
/ 15h45 / 18h15 / 20h30

Dub. 2D 87min

CORINGA

Horários - 14h15 / 15h30 / 17h15 / 18h30 / 
20h15 / 21h30

Dub.Leg. 2D/ 122min

O EXTERMINADOR DO FUTURO 
– DESTINO SOMBRIO

Horários - 13h (somente sábado e domingo) / 
15h15 (exceto sábado e domingo) / 16h / 18h / 
19h / 20h45 / 21h45

Dub.Leg. 2D/4DX 128min

MALÉVOLA – DONA DO MAL

Horários - 13h15 (somente sábado e domingo) 
/ 14h / 16h / 16h45 / 19h / 19h45 / 22h / 
22h30

Dub.Leg. 3D/4DX 120min

PIPOCA CBLOL – 
CAMPEONATO MUNDIAL

Horários - 9h (somente domingo)

Leg. 2D 330min

Confi ra a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
DOUTOR SONO
Na infância, Danny Torrance conseguiu sobrevi-
ver a uma tentativa de homicídio por parte do 
pai, um escritor perturbado por espíritos malig-
nos. Danny cresceu, agora ele é um adulto trau-
matizado e alcoólatra. Sem residência fi xa, ele 
se estabelece em uma pequena cidade, onde 
consegue um emprego no hospício local e cria 
um vínculo telepático com uma menina, pacien-
te da instituição.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

LINK PERDIDO
Duração 93min Dub.
2D

Horários - 14h45 / 17h / 19h15

www.fmetropolitana.com.br

ESTREIA ESTREIA
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ÁRIES: Algumas incomodações virão para lhe alimentar 
um stress desnecessário e, que pode ser evitado por você 
neste momento. 

TOURO: A grande admiração que você tem pelas coisas 
belas, será melhor intensifi cada neste momento para que 
haja uma boa evolução. 

GÊMEOS: Você poderá mostrar que é uma pessoa 
forte e resistente para com os ideais mais fortes da sua 
personalidade. 

CÂNCER: As discussões irão fi car mais complicadas e 
acirradas neste momento da sua vida, de forma bem 
arrojada você chegará aonde quer. 

LEÃO: A sua luz será bem mais forte neste momento de 
construção moral, tudo por causa da sua grande capaci-
dade de se adaptar e crescer. 

VIRGEM: Com bastante coerência irá conseguir se 
conectar com a realidade e determinar os fundamentos 
necessários para realizar o que precisa. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 60

FS
PRATAEBRONZE

CAETANOAOS
TAROLSPNT
REGOOAZAR

LUNACANCELE

ULTIMATORA
HERAORLOS
ASAHEREGE
MREUSSEC

PEPEEMCANO
ANTILOPEAM

TIERALAE
GOSMAPAINT

CERNEPOA
CONSULTORAS

Hora
sagrada
para os

católicos

"Aviso (?)
Nave-

gantes",
música

Cabeça
(?):

pessoa
fútil

(?) de
chão: é

usado por
faxineiras

(?)-ma-
jestade,

crime con-
tra o rei

Categoria
do pro-
grama
"A Vila"

(?) Angeles
Lakers,
equipe 
da NBA

País do Ori-
ente Médio
cuja capi-
tal é Saná

A esposa,
em relação
aos seus
sogros

Parte mais
dura do

tronco das
árvores

Estância 
hidromine-
ral e turís-
tica de SP

Robson (?),
ex-atleta
Tambor

achatado

Tinta, em
inglês

Em trajes
de Adão

Amazonas
(sigla)

Condimen-
to de sopa

Peça de 
tubulações
Material

reciclável

Século
(abrev.) 

Cômodo do 
presidiário

Trabalha 
muito (pop.)

Arsenal
(abrev.)

Má-sorte
Profissão de
Caio Blat e
Giulia Gam

Cidade na-
tal de Gaudí
Comida tí-
pica de bar

Matéria
viscosa

Mulheres
que

vendem 
cosméti-
cos via

catálogos

Odiar

Orlando
Orfei,
artista

Corpos celestes observados 
por 

astrô-
nomos

Área do corpo
suscetível de

excitação erótica

Lojas 
de livros
usados

Causa
Corpo

vegetativo
como o de algas

Registro
(abrev.)
Lua, em
espanhol

Represen-
tam as

medalhas
de 2º e 3º
lugares

As substâncias que 
produzem

reação
química

Suspenda
(o evento)
Maranhão

(sigla)

Apelido do
ex-presi-

dente
Mujica

Exigência 
de rendição
imediata

Apêndice
de xícaras

A esposa
de Zeus
(Mit.)

Enguia, 
em inglês

Contrário
ao dogma

Mamífero
ruminante
Amarrar,
em inglês

Ronda feita 
pela PM
nas ruas

3/eel — los — poá — tie. 4/luna — reus. 5/paint.

LIBRA: Você pode vir a tomar decisões desconcertantes 
e acabar fazendo algo negativo, gerando problemas de 
convívio. 

ESCORPIÃO: Grandes mudanças podem vir a acontecer 
enquanto você está buscando um caminho saudável para 
seguir. 

SAGITÁRIO: Irá demonstrar uma aceitação maior para 
encontrar a paciência que precisa em determinadas 
situações. 

CAPRICÓRNIO: O seu maior propósito neste momento, 
será o de evoluir sua capacidade para se comunicar, a 
qual terá um grande suporte do planeta Júpiter. 

AQUÁRIO: Em Urano os trajetos dos quais você precisa 
traçar para alcançar os seus objetivos estarão melhores 
evidenciados e carregados de esperança.

PEIXES: Em determinados momentos a urgência se mos-
trará bem mais ativa para você demandar o que precisa.  
Mantenha a calma.

HORÓSCOPO

MAYARA NASCIMENTO - O espa-
ço temático Sítio do Picapau 
Amarelo é um lugar de brincar 
e aprender, localizado em Mai-
riporã, cidade vizinha a Gua-
rulhos. Os visitantes podem se 
divertir em meio à natureza, 
brincar com a boneca de pano 
falante, Emília, e assistir a um 
teatro com a turma toda.

Os cenários são todos ins-
pirados no autor Monteiro 
Lobato, e é possível visitar a 
casa da Dona Benta, toda de-
corada e com uma cadeira de 
balanço, o quarto da Narizi-
nho, a cozinha da Tia Nastá-
cia, a gruta da Cuca, a cabana 

Sítio do Picapau Amarelo é 
opção de passeio em Mairiporã

SIGA-NOS NO

@folhametropolitanagru

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

@folhametropolitanagru dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

do Tio Barnabé e até o Reino 
das Águas Claras. 

O local também conta com 
uma represa, uma biblioteca, 
museu com a história do es-
critor, galinheiro e horta. Há, 
ainda, um restaurante.

Os ingressos para passar 
a tarde no sítio, das 13h30 às 
17h30, custam R$ 65 para os 

adultos e R$ 55 para as crian-
ças até 10 anos, idosos e pro-
fessores. No site é possível 
ainda comprar o pacote Dia da 
Família no Sítio, com progra-
mação das 10h às 16h30, com 
ingressos a R$ 99 para crian-
ças, R$ 125 para adultos e R$ 
425 para até quatro pessoas. 

Nos dias 23 e 24 de no-
vembro a unidade irá realizar 
o Acampamento de Pais e 
Filhos, para que a família re-
alize atividades em grupo du-
rante todo o fi nal de semana. 

O Sítio recebe excursões 
de escolas, e basta entrar 
em contato para agendar e 
fechar o pacote. Segundo o 
site da unidade, mais de mil 
instituições de ensino, entre 
estaduais e particulares, já 
foram prestigiar o local, que 
soma mais de 250 mil visitas 
em toda a sua existência.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Serviço:
Local: Estrada Armando Barbosa Almeida, 8.035, Caceia - Mairiporã
Horário: das 10h às 17h30
Ingressos: venda antecipada pelo site, a partir de R$ 55 para crianças 
e R$ 65 para adultos
Site: www.sitiodopicapauamarelosp.com.br



SERVIÇOS

SAÚDE
VEÍCULOSNEGÓCIOS

Oportunidade

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

IMÓVEIS

Vende-se

Sítio e Chácaras

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

Autos

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se
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Serviços

INSTALADOR DE 
INSULFIM
Som e acessórios em 
geral. C/exp. e referências. 
Que resida na reg.Taboão. 
99935-1351

CHÁCARA CAMBUI  MG
3.000Mts² ou mais , casa 
simples 5 comodos , 
lugar p/ fazer lago 95 mil, 
1.000Mts² 30 Mil.ac. auto. 
Rod. F.Dias 150km. SP. F. 
96215-6802

VENDO FOX 1.6
Completo 2016,  Único 
dono R$ 37.000,00 
TEL:(12) 99707-1760
SPIN LTZ 2013
7 lugares  Completa , top 
de linha  R$ 41.900,00 - F.:  
94805 -7644
SANTANA 94
Doc.OK , R$  5.500, Injeçaõ  
Eletrônica. F.:  97596-5485
SAVEIRO CE/ 2011
Unico dono 44 Mil Km., 
exclente estado.. F.: (11) 
98411-7766

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ACESSE O SITE
Bruna 20 anos Paranaense
tel. 2382 2002 /     94474-1019
www.elasmassagens.com.br

REGULARIZE SEU 
IMÓVEL 

e obtenha uma 
valorização de até 35%

11 98857-5336

STA. MENA MOLEZA !!!
Casa Terrea 10x25,4 
dorms. ste. + deps., Acabto. 
em madeira, salão festa + 4 
vagas Resid. ou Coml. R$ 
470 Mil.est. prop. F.: 2382-
8300 Dir. p.p.

CIDADE

BELLA 18A. INICIANTE
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
MARIAH´BAR CONVIDA
Venha se divertir c/ belas 
garotas, Amb. discreto e 
aconchegante 2407-8772

ADMITE-SE INSTALADOR 
DE SOM
Automotivo e de Acessorios 
c/exp. p/região de 
Guarulhos c/ Ótimo salário 
+ benefícios. F. 97105-5190 
c/Dias.
ADMITE
Cozinheira/ Aux. de Coz., 
Caixa. Rua Da Fortuna, 524 
- Macedo Fs.: 4966-0904/ 
94972-0927 Zap.

CHEERS & QUALITY
Planos de Saúde e 
Odontológico PME e 
Pessoa Física e Atend. 
Terapêuticos, terapia 
holistica , massoterapia, 
refl exologia podal, Florais 
de bach. Fone: 98516-2206 
/ 99494-9370 c/Eduarda

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
APTO. MIKAIL
2 dorms.,coz.,wc. garagem 
vago.$110.mil. F.:  9.5892-
4365
APTO. COND. PARK DO 
SOL
Ponte Grande, 
Oportunidade, 2 dorm , 
arm. planejado,  cozinha,  
cond completo.  Lindo. Ac. 
Finan. Valor 255mil/ F.: 
98121-5581 whats.
TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 8 
de dezembro. peq. entr. 
e mensais de R$ 720,00 
Últimas unid. não percam. 
F:4969-4226/ 4969-0884 
www.cooperterrahabitacional.
com.br
SOBRADOS NOVOS
Próx. Extra. Faria Lima 3 
dorms., ste., copa coz., 
fi no acabto. sac., quintal + 
3 vagas R$ 465 Mil, Est. 
Imóvel (-), FGTS. Banco, 
auto.  F.: 2382-8300

LIMPE SEU 
NOME

 (11) 96410-1851

ESPAÇO MASTER
A +s bela equipe de 
massagistas a sua espera.
local discreto F.: 2485-
6374/ 93358-0823
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

ADVOGADO
Procura sala pra dividir 
despesas. F.: 99861-9365.

LINDO APTO. VAGO !!!
Bom Clima 62Mts², 2 
dorms.+ deps., wc., box., 
elevs ., gar., sac., acabto. 
de 1º. Ótimo Local R$ 
198 Mil Facilito Pgto. F.: 
2382-8300
ALPES  GUARAREMA 
1050MTS²
Cond. Fechado Alto 
Padrão, Quitado , Doc. Ok., 
R$ 295 Mil. Urgente. est. 
prop. F.: 2382-8300
OPORTUNIDADE
Vdo. Padaria Gopouva  
excel. instalação Ótima 
copa, aceito 50% 
entrada,saldo à combinar 
total R$360 mil. F.: 99700-
3040 c/ claudio.
SOBRADO
Ao lado Shopping Maia. 2 
dorms.,+ dps 2 wc 1 vga 
obs. Mobiliado  ac. Financ. 
e apto (-) vr ate 60% do 
valor R$368 mil  F.:99700-
3040 c/ Claudio.Creci. 
60.910
COTA CONTEMPLADA
Crédito Imobiliario R$ 400 
Mil , Quero R$ 48 Mil  + 
Divida (11) 94372-6658

SAVEIRO CE/ 2011
Unico dono 44 Mil Km., 
exclente estado. R$ 
26.500,. F.: (11) 98411-
7766

Quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Abastecimento de medicamentos 
chega a quase 100% em Guarulhos

DA REDAÇÃO  - Guarulhos atin-
giu nesta semana a marca 
inédita de 96,2% de abasteci-
mento na lista de medicações 
disponibilizada pelo SUS na 
cidade. Em dois anos, a Se-
cretaria de Saúde conseguiu 
reduzir a defasagem no esto-
que de medicamentos distri-
buídos no município de 50% 
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para 3,8%. Isso signifi ca dizer 
que do total de 156 medica-
mentos padronizados e ati-
vos, somente seis itens estão 
zerados no momento e em 
vias de regularização.

A redução drástica do dé-
fi cit é resultado de mudanças 
realizadas no procedimento de 
compras da Secretaria de Saú-

Consumidores destinam mais de 
R$ 74 mil em créditos da Nota Fiscal 
Paulista para pagamento do IPVA 2020
LUCY TAMBORINO - Os usuários 
cadastrados na Nota Fiscal Pau-
lista em Guarulhos destinaram 
R$ 74,3 mil para abatimento ou 
quitação do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) de 2020. O ba-
lanço da Secretaria da Fazenda 
e Planejamento aponta que 987 
consumidores acessaram o site 
durante o mês de outubro e re-
alizaram a solicitação.

O valor só poderia ter sido 
usado para o abatimento ou 
quitação do IPVA 2020 caso o 
veículo registrado no mesmo 
CPF ou CNPJ cadastrado no 
programa Nota Fiscal Paulista. 
Todos os pedidos serão proces-
sados no sistema para verifi ca-
ção dos dados correspondentes 
e assim efetivar as solicitações.

Os consumidores que não 
destinaram seus valores para 
o imposto podem transferir 
seus créditos para uma conta 
corrente ou poupança. Os va-
lores fi cam à disposição dos 
usuários cadastrados na Nota 
Fiscal Paulista por cinco anos 
e podem ser utilizados a qual-
quer momento dentro desse 
período. Para mais informa-
ções sobre os créditos é possível 
acessar o site da Fazenda.

de, com diminuição dos prazos 
para a tramitação dos proces-
sos e melhor aplicação da lei 
de licitações. Essas iniciativas 
conferiram maior agilidade ao 
poder público municipal para 
a aquisição dos medicamentos 
de dispensação na rede.

Além disso, também foi 
decisivo para a obtenção do 
resultado o apoio da Secretaria 
de Fazenda e da Procuradoria 
municipal. “Com o abasteci-
mento dos medicamentos e 
insumos, a Secretaria de Saú-
de poderá planejar melhor as 
futuras aquisições para que 
possa oferecer tratamento aos 
pacientes com maior efi cácia 
a cada dia”, destacou o diretor 
do Departamento Administra-
tivo da Saúde, Arnaldo Alber-
to Bastos Dullius. 

DA REDAÇÃO  - Até o dia 22 de novembro é possível negociar até 100% de desconto em juros e multas de dívidas ativas de pessoas físicas ou jurídicas com o 
município e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Guarulhos vencidas até o fi m de 2018. Após a data, a redução será de até 90%. Para negociar 
o débito, basta comparecer a uma das unidades da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão.

O projeto vem sendo aprovado pelos cidadãos que já garantiram seus descontos. Para Ana Chaves Bitencourt, de 54 anos, a maior vantagem é o alívio 
em solucionar a dívida. “Era uma dívida muito atrasada e que me atormentava muito, porque é muito difícil tirar de nosso orçamento, então esse desconto 
é uma atitude maravilhosa”, disse.

Anistia total de juros e multas vai até o próximo dia 22 de novembro
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