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Cotações Selic (ano)
5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

Nossa obrigação é tornar Guarulhos um celeiro de oportunidades 
e inovação”, William Paneque, secretário de Desenvolvimento 
Científi co, Econômico, Tecnológico e de InovaçãoBovespa

STF volta a barrar prisão após a 2ª 
instância, e Lula poderá ser solto
Decisão pode benefi ciar cerca de 5 mil presos, segundo o Conselho Nacional de Justiça, incluindo o ex-presidente, 
condenado pelo caso do triplex do Guarujá; placar terminou com 6 a 5 sendo o voto decisivo do ministro Dias To� oli
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Folha Metropolitana promove ‘Concurso 
Dia Nacional do Samba’ e sorteará 
ingressos para o show do Fundo de Quintal
Pág. 7

Guarulhos já registra 
quase 700 casos 

de sarampo
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FÉ - Santuário Nossa Senhora do Bonsucesso: uma das igrejas mais importantes da cidade
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Manchete desta Folha de 
ontem dá conta que cada um 
dos 34 vereadores de nossa 
Câmara nos custa 2,8 milhões 
de reais por ano. Nós paga-
mos quase 98 milhões de re-
ais, todos os anos, para tê-los 
trabalhando duas vezes por 
semana, as terças e quintas-
-feiras, por algumas horas, em 
plenário. Isso quando a maio-
ria comparece. Faltar quórum 
não é raro.

Alguns deles gostam de 
acrescentar que não é só no 
trabalho em plenário que se 
resume a função do vereador. 
De fato, mas isso só acontece 
com alguns deles. Fora isso há 
o trabalho de campo. O aten-
dimento aos eleitores. Cada 
um deles tem o direito de 
manter até quinze assessores, 
veículo à disposição com cota 
de combustível também pago 
por nós. E por aí vai...

Não encontrei no Google 
o salário real do vereador em 
Guarulhos, mas posso afi rmar 
que não é menos de 15 mil re-
ais. Salário direto, sem os be-
nefícios extras como a gasoli-
na de seus automóveis.

Como somos a segunda 
cidade do estado, o primeiro 
município depois da capital 
em número de habitantes e 
eleitores, é aceitável que seja-
mos também o segundo nas 
despesas. Só que Campinas, 
com um parlamentar a me-
nos, gasta um pouco mais. O 
total dos gastos na Câmara de 
Campinas passa dos cem mi-
lhões anuais.

É um poder do qual a De-
mocracia precisa pra funcio-

nar. Quanto a isso não há o que 
discutir. O que importa mesmo 
neste levantamento feito pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
com dados do IBGE é a impor-
tância que a comunidade deve 
dar a esses números.

Agora, mais do que estar-
mos conscientes de que esses 
homens e mulheres da Câma-
ra estão ali a nosso serviço, 
pagos por nós, é imperativo 
que eles saibam disso. Sejam 
alertados. E procurem exercer 
o trabalho com a dignidade 
e dedicação necessárias. Ou 
serão dispensados. Com justa 
causa.

 
Votos no Supremo
Estava escrito. Foi mais 

uma defesa pessoal do que 
propriamente um voto. Que 
Gilmar Mendes fosse defen-
der em plenário a prisão só 
quando vencidas todas as ins-
tâncias, ao contrário do que é 
hoje, já se sabia há muito tem-
po. Essa é a posição que deixa 
o ex-presidente Lula em liber-
dade. Até quando ninguém 
sabe.

Por sinal, foi a primeira 
vez que ouvi o nome do ex-
-presidente neste julgamento. 
Até então nenhum deles havia 
sequer tocado no nome do ex-
-presidente.

Mendes se defendeu e vo-
tou pelo “Lula Livre” como era 
esperado. E aproveitou para 
ofender o professor e jurista 
Modesto Carvalhosa, mostran-
do todo o rancor que costuma 
cultivar em relação a quem 
ousa pensar diferente dele. Foi 
baixo.

quilos esperam pelo público logo após a missa.
O Jardim Tranquilidade foi construído por 

famílias, lideranças, empresários, comerciantes, 
trabalhadores, entidades religiosas, sociais e 
esportivas e, sobretudo, por amigos. Hoje, en-
tre os locais mais conhecidos está o estádio do 
Flamengo de Guarulhos, “Antônio Soares de Oli-
veira”, um marco do esporte da cidade.

21 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de 
residência, assinar um termo de responsabilida-
de e passar por uma entrevista com a equipe 
da associação. Não é necessário pagar nenhu-
ma taxa e os animaizinhos já vão para o novo 
lar castrados e vermifugados. O evento tem en-
trada franca e ocorre das 10h às 16h, no piso 1 
do shopping. Além da feira, o público também 
poderá desfrutar o período para um passeio em 
família pelos corredores do empreendimento e 
aproveitar a variedade de marcas e lojas dispo-
níveis no mix.

Um dos bairros mais antigos da cidade, o 
Jardim Tranquilidade celebra 70 anos com uma 
grande festa no domingo (10), a partir das 10h. 
A abertura da festa conta com missa presidida 
pelo Padre Cleber Leandro na Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima. Descerramento da placa em 
comemoração aos 70 anos do bairro, música, 
praça de alimentação e um bolo com mais de 70 

A Biblioteca Municipal Monteiro Lobato cele-
bra 79 anos e quem ganha presente é o cidadão 
guarulhense. Ao longo dos próximos dias, as 
cem primeiras pessoas que fi zerem o cartão de 
usuário da biblioteca receberão gratuitamente 
uma sacola comemorativa. O cartão de usuário 
é válido em todas as bibliotecas municipais da 
cidade. O aniversário conta com uma programa-
ção especial e gratuita para divertir os usuários. 
Até o dia 29, quem passar em frente ao local vai 
encontrar o Varal Literário, espaço com frases e 

Se você está em busca de um novo compa-
nheiro de quatro patas, o Poli Shopping Guaru-
lhos deve estar no seu roteiro neste fi m de se-
mana. No sábado, 9 de novembro, o centro de 
compras promove mais uma edição de sua feita 
de adoção pet em parceria com o Instituto Eu 
sou o Bicho. A iniciativa oferece aos visitantes a 
chance de adotar cães e gatos.

Por lá, vários peludinhos, adultos e fi lhotes, 
estarão à espera de seus novos tutores. Para in-
centivar a adoção responsável, os interessados 
em levar um pet para casa precisam ter mais de 

Jardim Tranquilidade celebra 70 anos com grande festa no domingo

Programação literária celebra os 79 anos da Biblioteca Monteiro Lobato

Shopping de Guarulhos promove feira de adoção pet neste sábado

ACONTECE

citações de livros.
No dia 11, segunda-feira, das 9h às 11h, o cal-

çadão da rua Dom Pedro II, no Centro, recebe o 
projeto Leve pra Ler, um mutirão voluntário de 
entrega gratuita de livros. Até o dia 29 de no-
vembro o espaço apresenta exposição de obras 
da artista e bibliotecária Lúcia Sazaki. A exposi-
ção é composta por um conjunto de retratos em 
aquarela de escritoras renomadas como Joanne 
Harris, Cora Coralina, Laurie Beth Jones, Cecilia 
Meirelles e Carolina Maria de Jesus, entre outras.
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CEI aponta que mais de R$ 132 milhões de impostos 
não foram cobrados por gestões anteriores
LUCY TAMBORINO - A Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) 
instaurada na Câmara para in-
vestigar os maiores devedores 
de Guarulhos apontou ontem 
que mais de R$ 132,7 milhões 
supostamente não teriam sido 
cobrados de sete contribuintes 
da cidade. As dívidas seriam 
heranças de gestões anteriores 
e devem ser ainda investigadas 
pelo grupo de parlamentares. 

“Havia uma dívida destas 
empresas e elas tiveram a falên-
cia decretada e a prefeitura na 
época não habilitou o seu cré-
dito tributário. Na minha visão 
um ato claro de improbidade 
administrativa. Cabe a nossa 
comissão investigar a fundo”, 
afirmou o vereador líder do go-

verno, Eduardo Carneiro.
Na lista estão Daniel de 

Jesus Bispo de Oliveira com 
R$ 34,9 milhões; Companhia 
Construtora Radial com R$ 
29,4 milhões; Armando Au-
gusto Camelo e S/MR com 
R$ 23,2 milhões; Iderol S/A 
Equipamentos Rodoviários 
com R$ 15,7 milhões; Hat-
suta Industrial S.A que deve 
R$ 13,3 milhões; Imobiliária 
Continental LTDA com R$ 8,5 
milhões; e Sebastião Bispo da 
Silva e Fausto André dos San-
tos com R$ 7,3 milhões.

A investigação é baseada 
nos 100 maiores devedores 
da prefeitura e o débito total 
dos maus pagadores alcança o 
montante de R$ 2,1 bilhões. 

STF derruba prisão após 2ª instância 
e abre caminho para a soltura de Lula

DA REDAÇÃO - Por 6 a 5, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) de-
cidiu ontem derrubar a possi-
bilidade de prisão em segunda 
instância, medida considerada 
um dos pilares da Operação 
Lava Jato. Em um julgamen-
to que se estendeu por quatro 
dias e cinco sessões plenárias, a 
Corte entendeu que um conde-
nado tem o direito de aguardar 
em liberdade a decisão defini-

tiva da Justiça até o fim de to-
dos os recursos. A decisão abre 
caminho para a soltura do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), preso desde abril do 
ano passado.

O voto de desempate do 
julgamento foi dado pelo pre-
sidente do Supremo, ministro 
Dias Toffoli, após mais de sete 
horas de debate. “Não é a pri-
são após segunda instância 

que resolve esses problemas 
(de criminalidade), que é pana-
ceia para resolver a impunida-
de, evitar prática de crimes ou 
impedir o cumprimento da lei 
penal”, disse.

Dados do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) indicam 
que 4.895 presos podem ser 
beneficiados pela decisão da 
Corte. O mais ilustre deles é 
Lula, que foi condenado no âm-
bito da Lava Jato por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro 
no caso do “triplex do Guarujá”.

Além do presidente do Su-
premo, votaram para derrubar 
a prisão após condenação em 
segunda instância os ministros 
Gilmar Mendes, Celso de Mello 
Rosa Weber, Ricardo Lewan-
dowski e o relator das ações, 
Marco Aurélio Mello. Na ou-
tra ponta, os ministros Edson 
Fachin, Alexandre de Moraes, 
Luís Roberto Barroso, Luiz Fux 
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e Cármen Lúcia se manifesta-
ram a favor de manter a prisão 
após segunda instância.

A decisão do Supremo não 
impede que juízes, em cará-
ter excepcional, determinem 

prisões preventivas, em casos 
de réus que representem um 
perigo para a sociedade (como 
estupradores e homicidas) ou 
para o aprofundamento das in-
vestigações.
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Maiores índices de dengue são registrados 
em pessoas com idade entre 20 e 49 anos
DA REDAÇÃO - De janeiro até 
agora Guarulhos já confi r-
mou 6.376 casos de dengue 
com uma morte. De acordo 
com balanço da Secretaria 
da Saúde, todas as pessoas 
em todas as faixas etárias po-
dem ser picadas pelo vetor e 
contrair a dengue, mas a fai-
xa etária com maior número 
neste ano foi a de pessoas en-
tre 20 e 49 anos. 

Já os bairros que apresen-
taram maior número de ca-
sos foram o Recreio São Jor-

ge, Haroldo Veloso, Cidade 
Soberana e Cidade Seródio.

Os casos de chikungunya, 
doença também transmitida 
pelo mosquito Aedes aegyp-
ti, chegaram a cinco, sem 
nenhum óbito. Não houve re-
gistro de casos de zika vírus.

A pasta ressaltou, ainda, 
que o trabalho de combate 
ao Aedes aegypti prossegue 
com visitas domiciliares, blo-
queio de criadouros, inspe-
ção em imóveis estratégicos, 
entre outras ações.

Proguaru lança anistia para 
guarulhenses com débitos no PCM
DA REDAÇÃO - A Proguaru (Pro-
gresso e Desenvolvimento de 
Guarulhos S/A) acaba de lançar 
o Programa de Parcelamento 
Incentivado (PPI) para os gua-
rulhenses que possuem débitos 
no Plano Comunitário de Me-
lhoramentos (PCM). A anistia 
prevê a redução de juros, mul-
tas e o pagamento em até 24 
parcelas.

Com o PPI, o cidadão terá a 
oportunidade de quitar e regu-
larizar sua dívida junto a Pro-
guaru. O programa prevê des-
conto de até 100% sobre juros e 
multa para quem aderir ao pla-
no até o dia 29 de novembro.

Os interessados devem rea-
lizar um agendamento prévio 
entre os dias 11 e 14 de novem-
bro por meio do telefone: 2475-
9000, ramais 9130 / 9167 / 9117. 
Os atendimentos ocorrerão de 
19 a 29 de novembro.

Nesta primeira fase, que 

tem previsão de término no dia 
29 de novembro, estão previs-
tos a redução de juros e multa 
de 100% para quem optar em 
realizar o pagamento em uma 
única parcela. Se a opção for 
o parcelamento em seis vezes, 
o desconto será de 90%; até 12 
parcelas 80%; e em até 24 vezes 
a redução será de 70%.

A segunda fase do PPI, que 
ocorre entres dias 2 e 20 de 
dezembro, prevê as seguintes 

reduções: parcela única (90%), 
parcelamento em até seis vezes 
(80%); em até 12 parcelas (70%) 
e em 24 parcelas (60%).

Já a terceira fase, que ocor-
re de 21 de dezembro a 31 de 
janeiro de 2020, a redução é 
menor: Parcela única (80%), em 
até seis parcelas (70%), em até 
12 parcelas (60%) e em até 24 
parcelas (50%). Todos os des-
contos serão concedidos exclu-
sivamente para juros e multas.

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

Av.Otávio Braga de Mesquita, 731 - Vila Fátima
CONSULTE O NOSSO SITE WWW.ATTUSIMOVEIS.COM.BR

VENDA E LOCAÇÃO WHATSAPP
FONE: 2279-3327 94783-1669

LOCAÇÃO VENDE

VENDE

VENDE VENDE

LOCAÇÃO

KITNETS TERRENOS

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 VILA UNIÃO
Com 3 moradias, 4 dorms, 3 
salas, 3 coz, 3 banheiros, A. 

serviço, quintal, garagem, água, 
luz, asfalto, ótima localização 

R$140.000 ref 02    

SOBRADO COND
ECO PARK ARUJA

6 dorms, A/C imóvel- valor R$ 
2.000.000,00 REF DANIEL

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

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

SOBRADOS

CASAS

CASAS

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

APTO PRAIA GRANDE
83 M² 2 dorms, sala, coz, a. 
serviço, banheiro, garagem, 
boqueirão a uma quadra da 

praia R$161.000, R$100.000 de 
entrada + parcelas 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 PONTE GRANDE
3 dorms (1suite), sala, coz, 

sacada, lazer completo 
R$330.000,00 REF 20

APARTAMENTOS

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

TERRENOS

INDUSTRIAIS

APARTAMENTOS
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 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$300.000 aceita carros e 

imóvel de menor valor REF 02

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

CASA JD ADRIANA
7 casas no quintal tudo 

individual R$350.000,00 REF 20

CASA JD. NORMANDIA
Terreno 10x25 com 03 casas no 
quintal tudo separado, entrada 
individual R$230.000 REF 20.

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

APTO BOM CLIMA
3 dorms (1 suite), sacada, coz, 

sala, WC, lazer completo 
R$1.350,0 REF 20

CASA VILA FLORIDA
3 Comodos. Otimo p/ casal 

R$700,00 REF 20

APTO COND ESSENCE
3 dorms, 2 vagas R$550.000,00 

A/C Prop REF DANIEL

APTO VILA FATIMA
2 dorms, R$195.000,00 A/C 
Financiamento REF DANIEL

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

vaga (aceita financiamento) 
R$295.000 REF 20

APTO A 300 METROS DO 
SHOPPING MAIA

2 dorms, sacada, 1 vaga 
R$195.000 ref 20

 
APTO BOM CLIMA

3 Dorms (Suite),sala,coz, 
wc,sacada,+VAGA R$240.000 

REF:20 

TERRENO RESIDENCIAL BAMBI
6,5x40 M² Com construção em 

andamento R$60.000 ref 02

TERRENO PROX SHOPPING 
MAIA

264 m²  R$350.000,00   
REF DANIEL

CASA VILA RIO
5x25 2 dorms, sala, coz, 2 
WCS, A. serviço, quintal, 

garagem R$130.000 ref 02

CASA PROX BASE AÉREA
Condominio, 2 dorms, 1 vaga 

R$160.000 A/C carro Ref Daniel

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

banheiros, garagem, Edicula 
R$280.000  REF 02

FOTO: RAFAEL DOS ANJOS/COMUNICAÇÃO PROGUARU

FOTO: LUCY TAMBORINO
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Prefeitura recebe empresários para discutir melhorias no comércio da cidade
DA REDAÇÃO - Em reunião 
realizada nesta quarta-feira 
(6) na sede da Secretaria de 
Desenvolvimento Científi-
co, Econômico, Tecnológico 
e de Inovação (SDCETI), o 
secretário William Paneque 
recepcionou empresários de 
vários segmentos da cidade, 
que reivindicaram mudan-

ças nas atuais regras de pu-
blicidade em Guarulhos.

Segundo Paneque, o com-
promisso de mudança nas 
regras da publicidade, dis-
postas no art. 3º do decreto 
29.330/2011, teve o apoio do 
prefeito Guti.  “Ele sempre 
esteve atento às demandas 
de todo o setor produtivo, 

Guarulhos já registra quase 700 casos de sarampo
DA REDAÇÃO - De janeiro até 
momento, Guarulhos já regis-
trou 693 casos de sarampo, 
conforme balanço atualizado 
ontem pela Secretaria de Saú-
de. No município nenhum 
óbito foi contabilizado e as 
regiões de Saúde com maior 
número de casos continuam 
sendo a Cantareira e Centro.

No entanto, em todo o es-
tado já são 14 mortes em de-
corrência da doença. De acor-
do com o balanço divulgado 
nesta quarta-feira (06) pela 
Secretaria Estadual da Saúde, 
são 8.516 confirmações labo-
ratoriais. Após orientação 
do Ministério da Saúde, são 
também confirmados casos 
com base na avaliação clínica 
(sintomas e avaliação médi-
ca), que somam outros 2.579 
casos. No total, são 11.095 ca-
sos de sarampo confirmados 
neste ano no estado.

Entre os casos, 14 evolu-
íram para óbito e a maioria 

foi confirmada na Grande 
São Paulo e litoral do estado 
sendo cinco mortes na ca-
pital, duas em Osasco e em 
Francisco Morato, e uma nas 
cidades de Itanhaém, Itape-
vi, Franco da Rocha, Santo 
André e Limeira – esta últi-
ma onde foi contabilizado o 
último óbito, sendo de uma 
menina de 1 ano e 10 meses. 
A idade da vítima é conside-
rada mais vulnerável a com-
plicações pela doença.

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

porque são necessárias na 
elaboração de uma legislação 
moderna em sintonia com 
o que está acontecendo no 
país, que é a lei de liberdade 
econômica. Nossa obrigação 
é tornar Guarulhos um celei-
ro de oportunidades e inova-
ção”, concluiu. 

Além de empresários, es-

tiveram presentes no encon-
tro representantes do Sinco-
mércio, Setcesp, entidades 
de classe como a ACE-Gua-
rulhos, Ciesp e também da 
Associação Paulista de Su-
permercados (Apas). Todas 
as propostas definidas du-
rante o evento serão enca-
minhadas ao prefeito Guti.



6 Sexta-feira, 8 de novembro de 2019
www.fmetropolitana.com.brOPINIÃO

       A Controladoria Geral do Município (CGM) 
promoveu nesta quinta-feira, dia 31, no auditório da 
Secretaria de Educação, Macedo, projeto-piloto de 
capacitação dos agentes que atende solicitações 
ligadas à Lei de Acesso à Informação, tendo em 
vista o decreto n° 36.140/2019, que regulamentou 
a lei no município em agosto. A intenção é que 
esses servidores passem por outras capacitações 
a cada três meses, abordando temas diferentes. 
Nessa primeira capacitação, participaram cerca de 
60 servidores públicos de diferentes secretarias 
da Prefeitura de Guarulhos. Os temas abordados 
versaram sobre a Lei de Acesso à Informação, em 
especial sobre transparência ativa e  transparência 
passiva, prazos, procedimentos e recursos para o 
fornecimento de informações públicas.

       A Escola de Administração Pública Municipal (Esap), 
em parceria com o Programa Lixo Zero, da Secretaria de 
Serviços Públicos (SSP), formou no último dia 1º a 10ª 
turma do curso “Os Caminhos da Sustentabilidade na 
Administração Pública”. Os alunos realizaram a última aula 
com apresentação dos seus trabalhos de conclusão de 
curso, que pedia uma ação de implantação do conceito 
lixo zero em seus ambientes de trabalho. De acordo com 
Celi Pereira, chefe de divisão técnica da SSP, é essencial 
que os servidores se interessem por assuntos como estes, 
já que eles podem se tornar multiplicadores. “A atitude 
de uma pessoa pode se expandir, tanto para dentro da 
casa dela, quanto no local de trabalho e ainda para toda a 
cidade. Nesta turma, notamos que a aceitação dentro dos 
setores foi muito boa, as pessoas se interessaram mais 
pelas ações realizadas por cada um dos alunos”, afi rmou. 

ANOTE

Curitiba preserva 
e respeita a Natureza 
e a pontualidade

A Civilização Egípcia já sabia: me-
ditar faz bem para o corpo e o espí-
rito. Esta prática conduz as pessoas 
a obterem como prêmio o merecido 
equilíbrio energético. A respiração 
feita com disciplina é fator decisivo 
para o sucesso da meditação. Os ani-
mais inspiram oxigênio e expiram 
gás carbônico. Os vegetais, graças a 
Deus, praticam a espetacular fotos-

síntese – consumindo o gás carbôni-
co abundante e projetando oxigênio 
na atmosfera. Curitiba (PR) investe 
na arborização, com cerca de 300 mil 
árvores nas ruas. Ações educativas e 
de preservação garantiram a amplia-
ção das áreas verdes, o que concede à 
cidade o título de ‘a melhor qualida-
de do ar entre as grandes concentra-
ções humanas do Brasil’.

Curitiba também produz Cultura. 
Na praça Tiradentes, marco zero da 
cidade, existe itinerário especial de 
ônibus: a Linha Turismo. O passagei-
ro compra o cartão magnético por 50 
reais. Esse veículo sai pontualmente 

às nove horas da manhã e percorre 
26 pontos turísticos. De meia em 
meia hora, até as 17h, outro ônibus 
inicia o trajeto. A cidade prima pela 
pontualidade. Sinal de seriedade e 
de respeito para com os usuários. 
Em cada parada há placa informan-
do quais serão os horários em que 
a Linha terá ônibus de dois andares 
passando no local. É infalível. A pas-
sagem vale por período de 24 horas.

Eu visitei verdadeiros símbolos 
da cidade, tais como: Parque Tan-
guá, Jardim Botânico, bairro gastro-
nômico de Santa Felicidade, Estação 
Rodoferroviária, Teatro Guaíra, Uni-
versidade Federal do Paraná, entre 
muitos outros. Existe, porém, uma 
parada superespecial: Museu Oscar 
Niemeyer, prédio projetado pelo 
maior arquiteto brasileiro de todos 
os tempos. Atualmente está em car-
taz a 14ª Bienal Internacional de 
Arte Contemporânea. Atravessando 
a rua, é possível receber a Luz Divina 
da Igreja Messiânica – que fi ca em 
frente ao museu.

Grupos de estudantes paranaen-
ses observavam as inúmeras peças 
do surpreendente acervo do museu. 
Profi ssionais bem informados ilumi-
naram a mente dos jovens com expli-
cações consistentes sobre a História 
das Artes. Eu optei por acompanhar 
um desses grupos, a fi m de obter in-
formações privilegiadas. Foi quando 
ouvi o guia Mauro afi rmar: “Muitas 
obras artísticas simplesmente acon-
tecem. O resultado fi nal nem sempre 
é aquele idealizado inicialmente pelo 
artista”. Eu jamais pensara nisso. 
Que metáfora para a vida! Ao iniciar-
mos o dia, temos à nossa frente uma 
‘tela em branco’. Podemos planejar 
o que será feito e qual o melhor ca-
minho a ser percorrido, mas o resul-
tado fi nal depende dos desígnios do 
Artista Maior, do Criador, do Grande 
Arquiteto do Universo. 

Consumidores 
eternos de oxigênio 
e de Cultura – 
Estação Curitiba II

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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Folha Metropolitana promove ‘Concurso Dia Nacional do Samba’; 
também serão sorteados ingressos para o show do Fundo de Quintal 
LUCY TAMBORINO - Para aman-
tes de uma boa música, a Fo-
lha Metropolitana promoverá 
o Concurso Dia Nacional do 
Samba, em referência a data 
que é comemorada no próxi-
mo dia 2 de dezembro. Nele as 
pessoas deverão indicar no Fa-
cebook (facebook.com/jornal-
folhametro) e no Instagram 
(instagram.com/folhametro-
politanagru) do jornal quais os 
seus grupos favoritos de sam-
ba em Guarulhos. A indicação 
servirá para concorrer a prê-
mios e escolher músicos para 
serem destacados na cidade.

O participante concorre-
rá a um espaço reservado 
no camarote do show do 
Fundo de Quintal, para ele 
e três amigos e foto com o 
grupo. Já os quatro grupos 
de samba mais menciona-
dos devem participar como 
convidados especiais do 

show. Sendo que um deles 
poderá abrir o evento. Uma 
reportagem também será 
realizada com os sambistas. 
O concurso estará disponível 
nas duas redes sociais da Fo-
lha Metropolitana. Para par-
ticipar basta apenas marcar 
três amigos e, por último, in-
dicar um grupo de samba do 
município. Também é neces-
sário curtir e compartilhar o 
post, além de seguir as redes 
sociais.  O sorteio será realiza-
do ao vivo no Instagram no 
dia 14 deste mês, às 14h. 

O show do Fundo de 
Quintal deve acontecer dia 
1 de dezembro das 14h às 
22h, no Clube do Cecap, na 
avenida Monteiro Lobato, 
3.415 – Cecap. Os ingressos 
também já estão disponíveis 
no site  www.sympla.com.br 
e, no primeiro lote, custam a 
partir de R$ 25.

DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.
C.N.P.J. Nº 62.464.904/0001-25

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 
expedido nos autos do PROC. Nº 3026893-33.2013.8.26.0224
O(A) Doutor (a) José Roberto Leme Alves de Oliveira, MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda 
Pública, do Foro de Guarulhos-Execução Fiscal, da Comarca de GUARULHOS, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei.
Faz saber que o Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo D.E.R., move uma ação 
de desapropriação contra Alexina Carvalho de Freitas, objetivando o imóvel situado na Rua Projetada 
Dois, s/n, Lote Chácara 21 e 22, Loteamento Bananal, Guarulhos/SP, CEP 07150-999, Contribuinte nº 
063.43.74.0589.01.000, com área de 1.734,72 m². E para levantamento dos depósitos efetuados foi 
determinada a expedição do presente edital, com o prazo de 10 dias, nos termos do artigo 34 do 
Decreto-Lei nº 3365/41, contando o prazo a partir da primeira publicação no D.J.E., após o que, sem 
impugnação, referida quantia será levantada. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.
Guarulhos, 14 de agosto de 2014.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Serviço:
Show do grupo Fundo de Quintal
Data: domingo (01/12)
Horário: 14h
Ingressos: a partir R$ 25
www.sympla.com.br
Ingressos: R$ 20 (pista) e R$ 30 (área VIP) para leitores 
da Folha Metropolitana/ Camarote bistrô R$ 500 (incluso 
10 ingressos e 10 cervejas Skol)
Endereço: Clube do Cecap – avenida Monteiro Lobato, 
3.415 – Parque Cecap
Maiores informações: 98909-3576/94805-7644
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ÁRIES: Determinadas coisas que envolvem aquilo que 
lhe mais prejudica se manterão da mesma forma. Você 
demonstrará alguns atos mais fortes de coragem.

TOURO: Irá mostrar que está um pouco mais tenso do 
que o normal neste momento, se for alguém apegado 
demais. 

GÊMEOS: Obterá um largo e interessante avanço ante 
as atividades do planeta vermelho Mercúrio, já o planeta 
Júpiter irá lhe trazer situações não muito agradáveis. 

CÂNCER: Tendo bastante emoção você poderá chegar 
a níveis de alto diferencial neste dia mais tranquilo. O 
planeta Saturno virá lhe gerar novas chances.

LEÃO: Como seu grande aliado o componente fogo irá 
auxiliar a sua capacidade de ir além do óbvio neste dia. 
Mostrará algumas ações muito diferentes.

VIRGEM: Liberte-se para conseguir as coisas que você 
tanto deseja neste dia, só assim para ir além nas coisas 
que você tanto acredita. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 61

PMAC
MONTEVIDEU

SETORESGXR
GRAUDAVIS
AASORRISO

ULNADOATP
SOCRATESTER

MADSOLENE
AORAFOCP

INCENDIARIA
IOSILOAR
AMSAARAA
CATARSEAT

CONDEISORO
ALTARCAR

TRANSITORIO

(?)
Esteves,
bailarina
gaúcha

(?) Solano,
ator de
"Pega

Pega" (TV)

Moscas u-
sadas em
pesquisas
genéticas

Bem-te-
(?): ave 
de canto
peculiar

Colar (?),
ritual do

formando

Articula-
ção do bra-
ço com o
antebraço

Age 
como o

filantropo

Tele-
prompter 
(abrev.)

Mentor 
de Platão
(Filosofia)

A ocasião
que exige
formalida-
de e pompa

Papel 
do líder

Triture
com os
dentes

Deserto
habitado

pelos
berberes

Foco do 
espectador
no cinema

Sulcar 
(o terreno)
antes da 

semeadura

Site que
organiza

vaquinhas
virtuais

O interior
do osso
das aves

Tancredo
Neves,
político
mineiro

(?) caseiro,
remédio
contra a
dengue

Carro, em
inglês

Égua jovem, que
ainda não foi domada

Obcecado por
grandiosidades

Canoa feita de um
tronco de árvore
escavado (bras.)

Serviço oferecido a estudantes que prestarão
exames como o Enem

(?) de Deus: é
negada pelo ateu

Miles (?),
jazzista
Poemas
líricos

Capital do
Uruguai
Divisões

de estádios

Louco,
em inglês

Autor
(abrev.) 

Armação
de óculos
Reservas
no hotel

Remo, 
em inglês

Rente;
rasante

Desejo do 
possessivo
Elogio; lou-
vor (fig.)

Sistema 
do iPhone

Expressão
em fotos
Calores
intensos

A ideia que
incentiva
as pes-

soas a se
revoltar

(fig.)

Breve;
efêmero

(?) Drácula: persona-
gem

fictício
de Bram
Stoker
(Lit.)

Centro 
da liturgia
na igreja

3/car — mad — oar. 4/ulna. 7/catarse. 10/drosófilas.

LIBRA: Agir de uma forma amigável será a melhor coisa 
que pode lhe acontecer neste momento, não deixe que 
nada lhe escape das mãos. 

ESCORPIÃO: Demonstrará uma movimentação bem mais 
forte e equilibrada por causa de alguns movimentos seus. 
Não saia da sua condição de observador.

SAGITÁRIO: Para que você seja uma pessoa mais 
confi ante, precisará alimentar uma alegria maior dentro 
do seu coração.

CAPRICÓRNIO: Sofrerá algumas perdas um tanto quanto 
interessantes para que consiga barganhar novas situa-
ções econômicas. 

AQUÁRIO: Não precisará de ninguém neste dia, poderá 
ter ações muito bem defi nidas e favoráveis para o seu 
desenvolvimento. 

PEIXES: As suas impressões sobre o que vem acon-
tecendo dentro da sua relação serão um tanto quanto 
equivocadas, precisará ter paciência agora. 

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - O grupo Prazer 
da Serrinha traz os sucessos 
do samba de raiz no próxi-
mo sábado (09), a partir 
das 15h30, na avenida Papa 
Pio XII, 338, no Macedo. O 
evento especial acontecerá 
em celebração aos 18 anos 
do grupo. A apresentação 
conta ainda com cinco con-
vidados: Thiago Oliveira, 
Fernando Bom Cabelo, DJ 
Marcelo Flash, Brasil do 
Quintal e Julinho Thibau. 

Os sucessos de grandes 
nomes do samba, como Al-
mir Guineto, Arlindo Cruz, 
Fundo de Quintal e Zeca 

‘Prazer da Serrinha’ realiza roda de samba 
especial de aniversário; grupo completa de 18 anos 

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

Pagodinho, estão garanti-
dos no repertório. A entrada 
custa R$ 10 para homens e 
mulheres. O encontro conta 
ainda com promoção de cer-
veja, onde será possível ad-
quirir um balde com quatro 
Eisenbahn por R$ 40.

O grupo surgiu em 10 
de novembro de 2001, na 
época, era até reconhecido 
como “Turma do Barulho”. 
A equipe é formada por 18 
integrantes de Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, São Paulo 
e Jundiaí.  “Sempre foi uma 
reunião de amigos e com o 
tempo a roda de samba foi 

ficando séria. Nós fazemos 
um encontro uma vez por 
mês, ninguém depende dos 
valores arrecadados, mas, 
com outros convidados, 
já chegamos a fazer um 
evento para 900 pessoas”, 
comentou Alex Costa Silva 
que integra o grupo.

“Essa rapaziada é sem 
palavras, são merecedores 
de estar onde estão. Não 
é só um grupo de samba, 
mas uma família”, afirmou 
Jakson Baptista, vice-pre-
sidente do Prazer da Ser-
rinha. O presidente hoje é 
Alex Costa Silva.

FOTO: DIVULGAÇÃO



SERVIÇOS

SAÚDEVEÍCULOSNEGÓCIOS

Oportunidade

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

IMÓVEIS

Vende-se

Sítio e Chácaras

Aluga-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

Autos

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se

Serviços

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

APTO. COCAIA LINDO !
1 dorm,+ deps. R$ 900,00  
Incluso cond., (Fotos) F.:  
94786-3131

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

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
COTA CONTEMPLADA
Crédito Imobiliario R$ 400 
Mil , Quero R$ 48 Mil  + 
Divida (11) 94372-6658
STA. MENA MOLEZA !!!
10x25 Casa Terrea c/ 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.

BELLA 18A. INICIANTE
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.

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

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
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$368 mil  F.:99700-
3040 c/ Claudio.Creci. 
60.910
IMOVEIS P/RENDA
V. Florida  5 casas + Salão 
Coml., R$ 400mil,  Jd 
Adriana c/3 casas  280mil - 
doc ok.  94786-3131

LIMPE SEU 
NOME

 (11) 96410-1851

MARIAH´BAR CONVIDA
Venha se divertir c/ belas 
garotas, Amb. discreto e 
aconchegante 2407-8772
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

REGULARIZE
seu imóvel e obtenha uma 
valorização de até 35% 
98857-5336

VENDE-SE
Terreno c/ 2 Casas  Vila 
Mazzei. SP.  Dir. c/ própr. 
F.: 98825-4500
APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ 
escritura 135 Mil, particular. 
F.: 97959-4649
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
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Colunista gastronômico da Folha Metropolitana 
e assina os cardápios da Lancheteria Guarulhos 

e do Karnivoro’s Churrasco Raiz

erginho rei ascom

ADVOGADO
Procura sala pra dividir 
despesas. F.: 99861-9365.
VENDO ESCOLA
De Cursos 
Profi ssionalizantes em 
pleno Funcionamento, 
Excel. Oportunidade.(11) 9 
3204-9726.

Gastronomia
Toda 6ª Feira

SERGINHO FREITAS - No próximo 
dia 23, sábado, Guarulhos vai 
receber o principal festival gas-
tronômico e cultural do Alto 
Tietê. O evento, que conta com 
a realização do Fundo Social de 
Solidariedade de Guarulhos e 
com a coordenação do Conde-
mat (Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto 
Tietê), vai trazer para a cidade 
o melhor da gastronomia tra-
dicional, artesanato autoral e 

Guarulhos receberá ‘Sabores do Alto Tietê’

Se liguem nos pratos
Arujá – Pizza artesanal e sorvetes de picolé e massa artesanal.
Biritiba Mirim – Biscoitos caseiros e frutas com chocolate 
Ferraz de Vasconcelos – Espetinhos bovinos, sobrecoxa, lin-
guiça e kafta
Guararema – Galinhada, feijão tropeiro e paçoca 
Guarulhos – Arroz suíno com costelinha defumada e sorvete 
de mandioca 
Itaquaquecetuba – Tapioca salgada e tapioca doce 
Mogi das Cruzes – Lanche caipira e churros artesanal  
Salesópolis – Pastel salgado e pastel doce 
Santa Isabel – Hambúrguer gourmet e bolo de pote 
Suzano – Yakissoba e pão de mel

apresentações artísticas das ci-
dades de Arujá, Biritiba Mirim, 
Ferraz de Vasconcelos, Guara-
rema, Guarulhos, Itaquaquece-
tuba, Mogi das Cruzes, Salesó-
polis, Santa Isabel e Suzano.

“Está sendo uma honra para 
o Fundo Social de Solidariedade 
receber a quarta edição do festi-
val Sabores do Alto Tietê. Nos 
últimos anos levamos o nosso 
sorvete de mandioca, que foi 
um sucesso. Já para esta edição 

teremos também um prato sal-
gado, que é o arroz suíno com 
costelinha defumada”, disse 
Elen Regina Simões de Farias, 
presidente do Fundo Social.

O festival, que terá entrada 
aberta ao público, preços po-
pulares nos pratos salgados e 
doces e horário estendido até 
as 21h, contará com apresenta-
ções artísticas de hora em hora. 
“A grade artística está pratica-
mente fechada. Teremos apre-
sentações de todas as cidades 
que vão da capoeira à shows 
musicais de diversos estilos. 
Para nós da Secretaria da Cul-
tura é ótimo este tipo de even-
to. Apoiamos e participamos 
com muito prazer”, disse Vitor 
Souza, secretário de cultura de 
Guarulhos, para este colunista.

E em contato com o pessoal 
da organização, recebi a lista do 
que mais NOS interessa:  a CO-
MIDA! Ah! O festival Sabores 
do Alto Tietê terá a cobertura 
de nossa coluna gastronômica 
e, no dia do evento, estaremos 

postando fotos e vídeos ao vivo 
de tudo que estiver rolando por 
lá. Fiquem ligados nas redes 
sociais da Folha Metropolitana 
para não perder este que pro-
mete ser o evento gastronômi-
co do ano de Guarulhos!

FOTO: DIVULGAÇÃO
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