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Proguaru já recebeu 
mais de 2 mil solicitações 
pelo WhatsApp
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O que nos deixa mais satisfeitos é perceber que a CEI está 
contribuindo para estreitar a relação entre o aeroporto e a 
Prefeitura de Guarulhos”, Eduardo Carneiro (PSB), vereadorBovespa

Acontece Pág. 2

Prefeitura e forças policiais promovem 
‘Operação Guarulhos Mais Segura’
Balanço parcial revelou a abordagem de 489 pessoas, 162 veículos vistoriados, quatro carros roubados recuperados, 23 prisões 
em fl agrante, 26 procurados presos, 50 quilos de drogas apreendidos, além de quatro armas retiradas de circulação Pág. 7
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+0,48%
R$ 4,18

Kratos é o nome 
escolhido 
pelos 
internautas 
para fi lhote 
da GCM

‘As Panteras’ estreia 
hoje nos cinemas 

do país

Cinema Pág. 9
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o jornal de Guarulhos

Quinta-feira, 14 de novembro de 2019 Ano 48 Nº 598

Pág. 4

Rodovias devem receber 
2 milhões de veículos 
durante o feriado
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Vereadores acompanham 
ação do Corpo de 
Bombeiros no aeroporto 
que permanece sem AVCB

+0,04%
R$ 4,59
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VELOCIDADE - Avenida Paulo Faccini se consolidou como importante via de lazer e gastronomia
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Com essa confusão toda 
envolvendo o PSL, partido que 
elegeu o presidente, e a criação 
de uma nova sigla apadrinhada 
por Bolsonaro, como será que 
vai fi car a legenda aqui em 
Guarulhos?

O PSL já foi objeto de de-
sejo da candidata a candidata 
Fran Correa. Não deu certo. 
Digamos que não houve a de-
sejada correspondência por 
parte da cúpula paulista do 
partido onde o senador Major 
Olímpio tem papel importante.

O senador não mostrou en-
tusiasmo com a disposição da 
esposa do deputado Eli Correa.

Olímpio considerou há al-
guns meses, em opinião ma-
nifestada numa conversa co-
migo nos bastidores da Rede 
Brasil de TV que ainda faltava 
alguma coisa, talvez bagagem 
política, para a novata Fran 
enfrentar o peso de uma cam-
panha no maior município do 
estado depois da capital.

Ele nem de longe colocou 
qualquer ponto negativo na 
capacidade da pretendente, a 
quem dedica confessada sim-
patia. Mas deixou claro: uma 
campanha disputada e com-
petitiva como a de Guarulhos 
é pouco indicada para um, ou 
uma, iniciante.

Essa foi, na ocasião, a opi-
nião dele, Major Olímpio. Só 
que muita água se passou de 
lá pra cá por baixo da ponte.

Depois disso, recepciona-
da festivamente no PSDB pelo 
governador João Doria, o caci-
fe de Dona Fran pode ter au-
mentado signifi cativamente. 
Somado, é claro, pelo apoio 

que vem do marido, presiden-
te do Diretório do Democratas 
no Estado.

Eu não tinha ideia, mas pelo 
andar da carruagem, Fran tem 
mostrado uma personalidade 
agressiva. No bom sentido, é 
claro. Nos bastidores da polí-
tica guarulhense a candidata 
está ativa. Gastando sola do 
sapato.

Acho que, a exemplo do 
Major Olímpio, penso, apesar 
disso, que ainda é cedo para 
colocá-la como uma das favo-
ritas no pleito do ano que vem. 
Ou capaz de, pelo menos, che-
gar a um segundo turno.

Até agora, vejo no páreo o 
prefeito Guti tentando a reelei-
ção e um candidato do PT, que 
pode ser o ex-prefeito Eloi Pie-
tá, se não surgir um outro mais 
à esquerda.

Mesmo que, contrarian-
do as expectativas, o PT não 
chegue, e o prefeito também 
não, a hoje tucana Francislene 
Correa terá de disputar com 
outros pretendentes.

Eu colocaria entre eles, o 
parceiro do deputado federal 
Celso Russomano na TV, Jor-
ge Wilson, o Xerife; Wagner 
Freitas, o Cowboy; Rodrigo 
Tavares, que foi candidato ao 
governo do Estado, e Gileno 
Gomes que não conseguiu a 
eleição de deputado e vem 
com vontade redobrada para 
ser prefeito. Outros podem 
surgir.

O futuro dirá. Ainda temos 
um ano de campanha pela 
frente. E Fran deve se cons-
cientizar que não tem apenas o 
prefeito Guti como adversário.

de Desenvolvimento e Assistência Social, Clau-
dia Papotto. A entrada é franca e o público po-
derá entrar a partir das 13h.

Entre os objetivos do concurso estadual 
estão valorizar o charme, a beleza e a ele-
gância dos candidatos, eleger dentre todos 
os inscritos representantes do estado para a 
participação em eventos externos voltados 
para a melhor idade. O concurso é realizado 
pela WM Eventos e pelo Instituto Mahatma 
Gandhi.

ração de 60 horas, ministradas em 12 dias.
As inscrições devem ser realizadas na Se-

cretaria do Trabalho (avenida Monteiro Lobato, 
734 - Anexo - térreo e 1º andar - Macedo) e é 
preciso estar munido de RG, CPF e comprovan-
te de residência. É necessário ainda que algum 
dos documentos apresentados contenha o Có-
digo Internacional de Doenças (CID). Os cursos 
são fruto de uma parceria da Secretaria do Tra-
balho com o governo do estado de São Paulo. 

Os vencedores do 16º Miss e Mister Melhor 
Idade 2019 de Guarulhos participam na próxi-
ma terça-feira (19), às 14h, da etapa estadual do 
concurso, que será realizada no Clube Círculo 
Militar, no Ibirapuera, em São Paulo. Francisca 
Gomes de Souza, conhecida como Magali (60 
anos) e Yan Burdino (90), respectivamente a 
Miss e o Mister Melhor Idade 2019, eleitos no 
concurso ocorrido no último dia 10 de outubro, 
representarão o município na capital paulista e 
estarão acompanhados da secretária-adjunta 

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guaru-
lhos convidou a população para participar da 
escolha do nome do mais novo integrante da 
Inspetoria de Patrulhamentos com Cães (Canil) 
– um fi lhote de pastor belga malinois de cinco 
meses. Foram 1.142 votos computados até o dia 
11 deste mês e o grande vencedor foi Kratos. A 
votação se transformou num verdadeiro deba-
te entre os simpatizantes que escolheram Kra-
tos (546), outros que votaram em Billy (351) ou 

A prefeitura receberá até o próximo dia 21 
as inscrições para cursos de qualifi cação pro-
fi ssional voltados para pessoas com defi ciência 
(PCD) e reabilitados do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS). Desta vez os cursos disponí-
veis são inglês para recepção, com 15 vagas, que 
será ministrado no período da manhã, e balco-
nista de farmácia, também com 15 vagas, minis-
trado à tarde. A previsão é que as aulas tenham 
início no dia 25 de novembro. Os cursos têm du-

Miss e Mister Melhor Idade Guarulhos participam de etapa estadual

Kratos é o nome escolhido pelos internautas para fi lhote da GCM

Cidade recebe inscrições para cursos de qualifi cação profi ssional

ACONTECE

no Trói (245). Foram 470 comentários, uns jus-
tifi cando o voto e até sugerindo outros nomes.

Kratos irá trabalhar junto ao Canil, podendo 
atuar no patrulhamento diário, no Controle de 
Distúrbio Civil (CDC), na busca por pessoas de-
saparecidas, em desapropriações, na busca por 
entorpecentes, no controle de grandes aglo-
merações (estádios, parques e eventos), entre 
outros serviços de segurança, dependendo da 
sua aptidão. 
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Conselheiro nacional de educação realiza palestra na Faculdade Progresso

DA REDAÇÃO - Na segunda-feira 
(11), a Faculdade Progresso 
recebeu o professor Mozart 
Neves Ramos, conselheiro na-
cional de educação, para uma 
palestra sobre a formação dos 
professores perante a nova 
educação brasileira.

A palestra aconteceu três 
dias após a publicação das 
Diretrizes Curriculares da 
Formação Docente, pelo Con-
selho Nacional de Educação.

Voltado para o público de 
pedagogia, o evento contou 
com mais de 200 pessoas, 
entre alunos e professores do 
curso, dirigentes regionais de 
educação, além de profi ssio-
nais da área de Caieiras, Ita-
quaquecetuba, Arujá e zona 
leste da capital.

“A palestra é importante 
para o ensino, para Guarulhos 
e para o Brasil, porque é uma 
luta de quase 60 anos para 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

que a formação docente seja 
reformulada”, comentou o di-
retor da Faculdade Progresso, 
João Alberto Felipe Filho.

“Nós reformulamos o cur-
so de pedagogia com meto-
dologias ativas para a atua-
ção do professor, para que o 
graduado saia da faculdade e 
seja requerido no mercado de 
trabalho”, comentou o coorde-
nador do curso de pedagogia, 
Fábio Rogério Porto.

Carreira
Mozart Neves Ramos é doutor em química pela Univer-

sidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pós-doutor na 
mesma área pela Politécnica de Milão, Itália. Foi membro 
do Conselho Nacional de Educação (CNE) de 2006 a 2014 
e presidiu o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação 
das Universidades Brasileiras.

Foi secretário de Educação de Pernambuco e presidente 
do conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed), 
além de ser presidente executivo do Todos Pela Educação de 
2007 a 2010. Em 2008 foi eleito como uma das 100 pessoas 
mais infl uentes no Brasil pela revista Época. É diretor de ar-
ticulação e inovação do instituto Ayrton Senna desde 2014.
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Vereadores acompanham ação do 
Corpo de Bombeiros no aeroporto
DA REDAÇÃO - Após a Folha 
Metropolitana denunciar, com 
exclusividade, no início de ou-
tubro a falta do Auto de Vis-
toria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB) em todos os terminais 
do GRU Airport - Aeroporto 
Internacional de São Paulo, em 
Cumbica, os vereadores João 
Dárcio (Podemos) e Eduardo 
Carneiro (PSB), respectiva-
mente presidente e relator da 
Comissão Especial de Inqué-
rito (CEI) da Câmara de Gua-
rulhos que investiga possíveis 
irregularidades cometidas pela 
concessionária que administra 
o local passaram a manhã de 
ontem no terminal 3. 

Eles acompanharam uma 
ação de vistoria do Corpo de 
Bombeiros e puderam conferir 
como é realizado este trabalho. 
O terminal ocupa uma área de 
192 mil metros quadrados. “O 
Corpo de Bombeiros havia soli-
citado à GRU Airport que, após 
uma primeira vistoria, fossem 
tomadas algumas providências 

em áreas como pista, áreas res-
tritas e onde há circulação de 
pessoas e, pelo que apuramos 
durante a incursão, estava tudo 
em ordem”, contou Dárcio. 

Segundo o vereador, o pró-
ximo passo do órgão é liberar 
o AVCB neste local. “Durante 
a visita, também recebemos 
denúncias de algumas irregu-
laridades, vamos questionar a 
concessionária e, se necessário, 
tomar providências”, afirmou 
o parlamentar, sem adiantar o 
assunto.

Na opinião de Carneiro, a 
iniciativa foi bem-sucedida. 

FOTOS: LUCY TAMBORINO

“Fomos bem recebidos pela 
corporação, que nos informou 
ter havido uma evolução nas 
condições de segurança do 
aeroporto após a concessão”, 
comentou. Os bombeiros rela-
taram que na época da conces-
são junto à Infraero, em 2012, 
não havia nenhum tipo de 
AVCB. “O que nos deixa mais 
satisfeitos é perceber que a CEI 
está contribuindo para estrei-
tar a relação entre o aeroporto 
e a Prefeitura de Guarulhos, o 
que é importante para a nossa 
população e para o país”, acres-
centou. 

LUCY TAMBORINO - Os vereado-
res devem votar o relatório 
final da Comissão Especial 
de Inquérito (CEI) que in-
vestiga eventuais favoreci-
mentos as cooperativas de 
saúde e empresas ligadas à 
área médica da cidade, por 
decretos durante o governo 
do ex-prefeito Sebastião Al-
meida (PDT) entre os anos 
de 2009 e 2016. O documen-
to aponta aum prejuízo de 
R$ 10 milhões a prefeitura. 

“Fica muito claro que a 
questão tributária só pode 
ser alterada através de pro-
jeto de lei e que houve um 
prejuízo de R$ 10 milhões 
aos cofres públicos. A co-
missão não é punitiva, mas 

Câmara deve discutir relatório 
final da CEI dos Decretos

investigativa. Investigamos 
e detectamos os fatos. Vamos 
encaminhar ao Ministério 
Público Estadual, ao Executi-
vo e ao secretário de Fazenda 
para que tomem as decisões 
pertinentes”, apontou Carnei-
ro na época da conclusão do 
relatório, no início deste mês. 

Ao todo foram três de-
cretos que alteraram a base 
de cálculo do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natu-
reza (ISSQN). No primeiro, 
apenas as cooperativas mé-
dicas teriam a base de cál-
culo do tributo alterada; no 
segundo, foi estendido para 
todas as cooperativas; e o 
terceiro retrocedeu para o 
primeiro.

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

FOTO: KARINA YAMADA

Dois milhões de veículos devem passar pelas 
rodovias que cortam Guarulhos no feriado
LUCY TAMBORINO - Cerca de dois 
milhões de veículos devem pas-
sar em Guarulhos pelas rodo-
vias Fernão Dias, Ayrton Senna 
e Presidente Dutra durante o fe-
riado prolongado de Proclama-
ção da República, comemorado 
amanhã.

A Ecopistas, prevê que pelo 
menos 945 mil veículos passem 
pelas quatro praças de pedágio 
do corredor Ayrton Senna/Car-
valho Pinto, nos dois sentidos. 
A maior quantidade é esperada 
entre as 15h e 18h de hoje e en-
tre 7h e 13h de amanhã. 

Já a Fernão Dias deve rece-
ber cerca de 865 mil de veícu-
los no período. A concentração 
do tráfego deve acontecer nos 
dois extremos, entre Guarulhos 
e Vargem e entre Contagem e 
Itatiaiuçu. A previsão é de que 
o fluxo fique intenso a partir 
das 12h de hoje. Durante o fe-
riado prolongado ainda haverá 

redução das obras, sem interdi-
ções na rodovia.

Na via Dutra a expectativa é 
que 276 mil veículos no trecho 
paulista. A concentração de trá-
fego deve acontecer hoje, das 
17h às 21h, com previsão mais 
de 8,5 mil veículos por hora e 
amanhã das 8h às 14h, com es-
timativa para 7,5 mil veículos.

Proguaru já recebeu 
2 mil solicitações 
pelo WhatsApp
LUCY TAMBORINO - A Progresso 
e Desenvolvimento de Guaru-
lhos S/A (Proguaru) já recebeu 
até agora 2.102 solicitações de 
serviços pelo seu número do 
WhatsApp (11) 95556-8388. Do 
total, 384 pedidos se referem 
à limpeza urbana, como, por 
exemplo, varrição, roçagem e 
remoção de lixo. No ano passa-
do foram 1.333 solicitações. 

Assim que a mensagem for 
recebida pelo setor de atendi-
mento da Proguaru, a deman-
da é analisada e encaminhada 
para o setor competente. Outro 
aspecto importante nesse pro-
cesso é a geração um número 
de protocolo, no qual o cidadão 
pode acompanhar o andamen-
to do seu pedido.  As demandas 
podem ser enviadas também 
por e-mail: faleconosco@pro-
guaru.com.br ou pelo telefone 
2475-9000.
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Toda quarta tem lanches
a preços especiais!

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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Pepperoni
Fire

Pork
Fire

Sausage
Fire

Fire Burger

Combo 29,90
Lanche + fritas +

refrigerante ou chopp Brahma

Lanches

,9019
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Guarulhos é a 8ª cidade que mais arrecadou IPTU no ano passado
LUCY TAMBORINO - Com arre-
cadação de R$ 607,5 bilhões, 
Guarulhos é a oitava cidade 
que mais arrecadou Imposto 
sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana (IPTU) 
do país no ano passado. Esta 
constatação faz parte do le-
vantamento feito pelo anuá-
rio Multi Cidades – Finanças 
dos Municípios do Brasil, 
lançado no mês passado 
pela Frente Nacional de Pre-
feitos (FNP). A arrecadação 
em relação ao ano anterior 
cresceu 8,5%, mesmo com o 
imposto congelado. 

No Brasil, São Paulo ar-

recadou o maior montante 
do imposto: R$ 10 bilhões, 
seguido de Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte, que regis-
traram R$ 3,2 bilhões e R$ 
1,3 bilhão, respectivamente. 
Já as com menores arrecada-
ções, entre as 100 maiores, 
estão Jacareí, Sumaré e São 
Gonçalo com valor inferior a 
R$ 60 milhões.

Já em todo o Brasil a ar-
recadação do IPTU nos mu-
nicípios totalizou R$ 44,6 
bilhões em 2018, um cres-
cimento real de 6,1% em re-
lação ao ano anterior, o que 
representou um incremento 

FOTO: LUCY TAMBORINO

de R$ 2,5 bilhões, em valores 
já corrigidos pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) médio 
do período.

Em sua 15ª edição, a pu-
blicação utiliza como base 
números da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) e 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
apresentando uma análi-
se do comportamento dos 
principais itens da receita e 
despesa municipal. O Multi 
Cidades – Finanças dos Mu-
nicípios do Brasil foi viabili-
zado com o apoio da Estra-

LUCY TAMBORINO - A Câma-
ra deve deliberar hoje um 
projeto de lei que autoriza a 
prefeitura a cobrar o Imposto 
sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
sobre os imóveis parcelados 
irregularmente e que este-

Câmara deve discutir pagamento de IPTU em zonas de interesse social e em imóveis em processo de regularização

Cooperativa de Transportes e Fretamentos Escolares e Similares - COOPERFEC
CNPJ 20.965.259/0001-84

NIRE 35400170859
Assembleia Geral Extraordinária

O Presidente da Cooperativa de Transportes e Fretamentos Escolares e Similares - 
COOPERFEC, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 
senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se 
realizará na Rua Luiz Sarraceni, 84, Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP, no dia 16 de 
dezembro de 2019, em primeira convocação às 07h, com a presença de 2/3 dos 
cooperados, em segunda convocação às 08h, no mesmo dia e local, com a presença de 
metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quórum 
legal, em terceira e última convocação, às 09h, com a presença mínima de 10 (dez) 
cooperados, a �m de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
 I – Prestação de Contas dos exercícios �ndos de 2014, 2015, 2016, 2017 e
        2018, compreendendo:
  a) Relatório de Gestão;
  b) Balanço Patrimonial;
  c) Demonstração de Sobras ou Perdas e demais Demonstrações;
  d) Relatório do Conselho Fiscal.
 II – Destinação do resultado;
 III – Eleição dos componentes da Diretoria;
 IV – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
 V – Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros da
         Diretoria e do Conselho Fiscal;
 VI - Alteração do endereço da sede da cooperativa;
 VII - Reforma ampla e integral do Estatuto Social;
 VIII – Diligências que se �zerem necessárias para aprovação das matérias
          supramencionadas.
Nota: Para efeito de quorum, declara-se que o número de associados é de 382 
associados.

Guarulhos, 14 de novembro de 2019.
Edison Oliveira de Jesus - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

tégia ODS, União Europeia, 
ANPTrilhos, Huawei, Uni-
versidade Municipal de São 

jam em processo de regulari-
zação ou inseridos em Zona 
Especial de Interesse Social 
(Zeis). 

De acordo com o vereador 
autor do projeto, Edmilson 
Lula Souza (PT), a medida 
servirá para locais que já 

possuem toda a infraestru-
tura, mas ainda não estão re-
gularizados. “Muitos bairros 
do município encontram-se 
há décadas sem a finalização 
do processo de regularização, 
e, entre outros aspectos, que 
dificultam a vida das pessoas 

nestes locais está à falta de 
previsão legal de lançamen-
to do IPTU em nome dos 
possuidores ou proprietários 
destes imóveis”, comentou na 
justificativa do projeto. 

Com o PL aprovado, qual-
quer guarulhense interessa-

do poderá requisitar o lança-
mento do IPTU. “Desfazendo 
uma falsa visão presente na 
sociedade de que as pessoas 
que moram em áreas ainda 
não regularizadas não que-
rem pagar os tributos”, fina-
lizou Souza.

Caetano do SUL, Saesa, Sa-
nasa Campinas e Prefeitura 
de São Caetano do Sul.
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Prefeitura e polícias Civil e Militar realizam ‘Operação Guarulhos Mais Segura’
DA REDAÇÃO - Com o objetivo 
de integrar as forças de segu-
rança da cidade, a Prefeitura 
de Guarulhos, por meio das 
secretarias de Assuntos para 
Segurança Pública (SASP) e 
de Trânsito e Mobilidade Ur-
bana (STMU), juntamente, 

com a Polícia Civil, Polícia 
Militar e Polícia Rodoviária 
Federal se reuniram ontem 
para a Operação Guarulhos 
Mais Segura.  A ação contou 
com a presença do delegado 
geral de polícia, Ruy Ferraz 
Fontes e do delegado de polí-

FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA

cia e diretor do Departamen-
to de Polícia Judiciária da 
Macro São Paulo - Demacro, 
Luis A. C Storni.

A megaoperação foi defla-
grada no estacionamento do 
Cecap pela manhã e contou 
com cerca de 200 viaturas da 
Polícia Militar, Polícia Civil, 
Polícia Rodoviária Federal e 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM), além do helicóptero 
Águia da PM e o Pelicano da 
Polícia Civil. A ação contou 
também com a cavalaria da 
Polícia Militar que fez poli-
ciamento preventivo no Bos-
que Maia. Cerca de 600 ho-
mens participaram da ação.

As diversas equipes se des-
locaram para diferentes pon-
tos da cidade, para desbaratar 
pontos de venda de drogas, 
autuar comércios irregulares 
de peças de celulares e de veí-
culos (carros e motos), execu-
ção de mandados de busca e 
apreensão, flagrantes, prisões, 
apreensão de menores e apu-

ração de diferentes denúncias 
envolvendo crimes ambien-
tais, crimes contra o patrimô-
nio e contra a vida.

Em pouco mais de 3h 
da operação, a polícia apre-
endeu drogas e uma arma 
na comunidade São Rafael. 
Uma pessoa também foi de-
tida, e a ocorrência foi regis-
trada no 2º DP. Na parte da 
tarde foi realizada uma blitz 
na avenida Paulo Faccini.

A operação, que ainda 
não havia sido finalizada no 

horário desta edição, tinha 
o seguinte resultado parcial 
por volta das 17h: 489 pes-
soas abordadas, 162 veículos 
vistoriados, quatro veículos 
roubados recuperados, 23 
prisões em flagrante, 26 pro-
curados presos, 50 quilos de 
droga apreendidos, quatro 
armas retiradas de circulação 
e apreendidas, 12 estabeleci-
mentos comerciais vistoria-
dos e 800 litros de combus-
tível armazenado de forma 
irregular.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Feriado chegando e nada melhor do que viajar 
e passar um tempo com a família. Você está indo 
para a praia ou para o campo e acontece um 
acidente na rodovia deixando o tráfego lento. Um 
motorista espertinho aproveita que o acostamento 
está vazio e passa pelos demais veículos, para 
voltar à faixa metros ou quilômetros depois. 
Infelizmente, o que para alguns pode ser algo 
normal, mas não é! Com o objetivo de conscientizar 
os motoristas sobre o uso correto do acostamento, 
a CCR NovaDutra inicia em novembro uma 
campanha de segurança direcionada aos usuários 
que utilizam a via Dutra. As ações acontecem em 
duas etapas. A primeira, já iniciada, abrange a 
divulgação de mensagens educativas nos painéis 
de mensagens variáveis (PMVs) e a veiculação de 
dicas de segurança na programação da CCRFM 
107,5. Na sequência, haverá também distribuição 
nas praças de pedágios de folhetos da campanha 
‘Dirija com Responsa’ explicando ao motorista, por 
exemplo, como ele deve agir se precisar utilizar o 
acostamento, além de outras dicas de segurança.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) prorrogou até 9 de dezembro o prazo 
para o envio de comentários e sugestões a duas 
consultas públicas abrangendo a rotulagem 
nutricional de alimentos (CPs 707 e 708). Por 
meio dessas consultas, a Anvisa pretende 
facilitar a compreensão das informações 
nutricionais deixando “mais visíveis e legíveis” 
os dados nutricionais nos rótulos. E, dessa 
forma, dar ao consumidor melhores condições 
para comparar produtos; reduzir situações que 
geram engano; bem como ampliar a abrangência 
de informações nutricionais e aprimorar a 
precisão dos valores declarados pela indústria. 
Segundo a Anvisa, “a CP [consulta pública] 707 
trata da proposta de Resolução da Diretoria 
Colegiada (RDC) que contém uma série de 
novidades para ajudar os consumidores na hora 
da escolha de alimentos embalados. Já a CP 708 
traz o texto da Instrução Normativa (IN) com os 
requisitos técnicos para declaração da rotulagem 
nutricional nesses alimentos pelas indústrias”. 

ANOTE

Situações como essas acabam 
abalando emocionalmente as 
pessoas e, por vezes, as afasta

Já teve a situação de fi car em 
casa após vários convites dos ami-
gos para aquele bar novo de drinks 
que está em alta na cidade? Ou 
aquela volta para casa amargurada 
pós baladinha, por ter comprometi-
do o mercado da semana?

Situações como essas acabam 
abalando emocionalmente as pesso-
as e, por vezes, as afasta do convívio 
social, ou as coloca em uma situação 

mais delicada fi nanceiramente, com 
os juros comendo seus salários, mais 
que os amigos no rodízio japonês.

Vamos falar então sobre pos-
sibilidades que podem gerar um 
equilíbrio entre esses dois lados em 
cinco dicas:

1 - Aproveitem os diversos “app” 
que ajudam os restaurantes e bares a 
se promoverem. Como por exemplo: 
Grubster; ChefsClub, Restorando, 

PrimeiraMesa etc Aquele desconto 
na hora de pedir a “maldita” (a conta) 
dará um grande alívio.

2 - Não gosta de tomar deci-
sões? Tente mudar isso! No grupo 
do WhatsApp onde a turma está 
discutindo para onde ir, tente par-
ticipar e fi car à frente (sem exage-
rar, claro). Falando de um modo 
delicado, outros também podem se 
identifi car com a preferência por 
opções mais “em conta”.

3 - Priorize! Em nenhum orça-
mento do mundo cabem todos os 
desejos, mesmo os maiores. Portan-
to, se você é daqueles que vivem 
ansiosos para sentar à mesa com 
os amigos para beber e comer até 
desabotoar o botão da calça, talvez 
tenha que aliviar em alguma outra 
atividade menos importante para ti 
(dar banho no cão em casa pode ser 
divertido nessa troca, vai!).

4 - Mi casa, su casa! Convide ou 
se convide para a casa dos amigos e 
coloque a mão na massa. Fazer es-
ses tipos de encontros pode se tor-
nar uma experiência interessante, 
barata e mais íntima. Porque não 
encarnar a “Palmirinha” (senhori-
nha cozinheira de programa da TV), 
recebendo os amigos em que cada 
um traz uma parte do jantar.

5 - A última de hoje e acredi-
to que a mais importante: Fala de 
modo aberto e natural sobre a ne-
cessidade de não exagerar nos gas-
tos, mas ainda assim ter a felicidade 
de vê-los. Afi nal, não tem como eles 
ajudarem facilmente sobre algo que 
não sabem. Assim todas as dicas an-
teriores serão menos desgastantes e 
terão as contribuições de todos, ou 
quase todos.

Tenha vida 
social com saúde 
fi nanceira

PONTO
DE VISTA

administrador, pós-
graduado em gestão 
fi nanceira pela FGV e 
pós-graduado em gestão de 
negócios pelo Mackenzie

RICARDO MAILAVENDA VENDA VENDA

CASA TERRREA (TRAV. 
TIMÓTEO PENTEADO) – 

R$ 290.000 (VAGA) 
– REF 02 - 2 - DORMTS, 

SALA 2 AMBS, COZ, 
QUINTAL, 2 VAGAS.AC/ 

FINANC/FGTS

LOCAÇÃO
APTO – BOSQUE 

VENTURA – R$ 370.000 
(VAGO) – REF 01

2 – DORMTS 1 SUITE, 
SALA 2 AMBS, COZ, 
SACADA GURMET, 1 

VAGA.AC/FINANC/FGTS

APTO – VILA MILTON – 

R$ 185.000 - (VAGO) – 

REF 02

2 - DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, MOBILIADO

AC/ FINANC/FGTS

APTO – PROX CARREFU-
OR – R$ 175.000 (VAGO) 

– REF 01
2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COM 
ELEVADOR

AC/ FINAC/FGTS

APTO – COND FLEX – 
(R$320.000) – REF 01

2 DORMTS, SALA 2 AMBS 
COM SACADA, 1 VAGA - 

RICO EM ARAMRIOS 
PLANEJADOS

AC/FINANC/FGTS

APTO – GOPOUVA 
– R$ 275.000 – REF 12
3 – DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 2 WC, 

ELEVADOR AREA DE 
LAZER

AC/ FINANC/FGTS

APTO – JARDIM 
ADRIANA – R$ 195.000 
(MOBILIADO) – REF 12
2 – DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 1 VAGA, 

AREA DE LAZER
AC/ FINANC/FGTS

APTO – TRAV. TIMOTEO 
PENTEADO – ( PICANÇO) 

– R$ 175.000 – REF 04
1 DORM, SLA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAG.
ARMARIOS PALNEJADOS

AC/FINS/FGTS

APTO – TRAV AL YAYA – 
R$ 215.000 –REF 04

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COM SACADA, COZ, 1 

VAGA
COM PLANEJADOS.

AC/FINANC/FGTS

CASA CONTINENTAL III 

– R$ 600.00

1 DORM, SALA, COZ

APTO – PICANÇO – 

R$ 1.100

2 DORMTS, SALA, COZ, 1 

VAGA, COM PLANEJADOS

SALÃO COMERCIAL – 
RUA NOSSA SENHORA 
MÃE DOS HOMENS –  

COM 260.MTS
COM MEZANINO, 6 

VAGAS, 
VALOR R$ 5.000.00

SEU PET É A RAZÃO DA 
NOSSA EXISTÊNCIA

AV.BARBER GREENE, 737 - JD.SANTA CLARA - GUARULHOS/SP

TEL.: 2468-2229

Consultas
Cirurgias
Internação
Vacinação
Banho e Tosa
Conveniência Animal
Anestesia Inalatória

Especialidades
Hotel e Creche
Farmácia Veterinária
Exames Laboratoriais
Oncologia
Ortopedia
Crio-Cirurgia
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Duração 113min Dub.Leg. 2D

Horários - 13h30 (somente sexta-feira, sábado, domin-
go e quarta-feira) / 15h30 / 16h / 17h30 / 18h10 / 
18h40 / 21h20

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 14 a 20 de novembro de 2019)

MEDO PROFUNDO –
        O SEGUNDO ATAQUE 

Horários - 19h20 (somente quarta-feira)

Dub. 2D 88min

O REINO GELADO – 
  A TERRA DOS ESPELHOS 

Horários - 19h20 (somente sexta-feira, sábado, 
domingo e quarta-feira)

Dub. 2D 86min

A FAMÍLIA ADDAMS

Horários - 15h / 17h15 / 19h20 (exceto quarta-
-feira)

Dub. 2D 87min

CORINGA

Horários - 13h15 (somente sexta-feira, sába-
do, domingo e quarta-feira) / 16h15 / 19h15 / 
21h30 / 22h

Dub.Leg. 2D 122min

DORA E A CIDADE PERDIDA

Horários - 13h (somente sexta-feira, sábado, 
domingo e quarta-feira) / 14h30 / 17h / 19h40

Dub. 2D 102min

O EXTERMINADOR DO FUTURO 
– DESTINO SOMBRIO

Horários - 22h20

Dub. 2D 128min

MALÉVOLA – DONA DO MAL

Horários - 4h (exceto terça-feira / 14h (cine-
materna somente terça-feira) / 16h45 / 19h30 
/ 22h10

Dub.Leg. 2D/3D 120min

DOUTOR SONO

Horários - 14h15 / 20h45

Leg. 2D 151min

Confi ra a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
AS PANTERAS
As Panteras sempre proveram segurança e suas 
habilidades de investigação para clientes parti-
culares, e agora a agência Townsend tem atua-
ção internacional: as mais espertas, destemidas 
e altamente treinadas agentes em todo o globo 
formam múltiplos times de Panteras guiados por 
múltiplos Bosleys e estão prontas para atuar nos 
trabalhos mais difíceis ao redor do mundo.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

FORD VS FERRARI OS PARÇAS 2 INVASÃO AO
SERVIÇO SECRETO

Duração 152min Duração 97min Duração 120min Dub. Nac. Dub.Leg.
2D 2D 2D

Horários - 14h45 / 15h15 
/ 18h / 18h30 / 20h45 / 
21h30 / 22h

Horários - 14h15 / 16h30 / 
19h / 21h40

Horários - 14h45 / 17h30 / 
20h15

www.fmetropolitana.com.br

ESTREIA ESTREIA
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ÁRIES: Grande parte daquilo que você julga ser bom e 
fundamental facilitará bastante as coisas. As coisas mais 
fortes irão auxiliar a sua vida nesta altura.

TOURO: O seu ponto de vista atingirá diretamente as 
pessoas mais amadas por você. Já a sua persuasão, 
necessariamente precisará ser salvaguardada.

GÊMEOS: Agirá com bastante hesitação, refreie esta 
perniciosa conduta no dia de hoje de forma remodelada. 
Com complexidade resolverá todas as coisas.

CÂNCER: Consumará de forma com bastante habilidade 
nas suas singularidades primordiais próximo daqueles 
que você gosta muito. 

LEÃO: Irá desmascarar muita falsidade no dia de hoje, 
parte apenas por causa da sua mentalidade apurada e 
muito bem volumosa. 

VIRGEM: Perderá um pouco do seu norte neste dia, a sua 
lucidez tende a fi car mais fragilizada neste dia. Fiscalize 
os desejos para não sucumbir a eles.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 54

SDL
MULTIMIDIA

SUANVD
CAPRICHAR
ERORNÃ
TEMERARIO
IRIED

OBVIAMENTE
IATETAG
LIVANDA

DISPONIVEL
DAMANTI
ANTIG

OSRN
DTTABAH

LEOPOLDINA

Propensão
a ressen-
timentos

Kit (?),
item de

materiais
didáticos

Primeira
letra do
índice

remissivo

A região 
de Acre e
Roraima
(abrev.)

Virna Dias,
ex-joga-

dora
de vôlei

Agir com
esmero

"Migalha
também
(?) pão"

(dito)

Animal dos
pastores 

da Lapônia

Que
apresenta

algum
risco

Imposto
declarado 
anualmen-
te (sigla)

Elemento 
adiciona-
do ao sal
(símbolo)

Letra que
precede o
apóstrofo

(?) na Rua,
grupo
teatral

brasileiro

Ponto (?),
tema de
manuais
eróticos

Emissor
de car-

teiras de
motorista

Ataque
histérico

(pop.)

Título da
Argentina
em 1986

(fut.)
Cidade 
da Zona
da Mata
mineira

"Para", 
na lingua-
gem da
internet

Interjei-
ção típica
do gaúcho

De forma
evidente

Barco
de luxo
utilizado

para lazer

Prefixo de 
"antiácido"
Meta, em

inglês

(?) Lins,
cantor

Indivíduo 
canonizado

Dois sintomas da
gastroenterite (Med.)
(?) cheia: estimularia

o uivo dos lobos

Sucesso de Nei
Lopes e Maurício

Tapajós (MPB)
(?) Ribeiro, novelista

Autarquia federal 
que visa implementar 

a reforma agrária
(sigla)

Grupos
como os zulus e
igbos, na África

Alimenta-se como
os ratos

Multidão (pop.)
(?)-doce, hortaliça
também chamada

"funcho"

A vaga que
pode ser 

preenchida

Os ante-
passados

Dante
Alighieri,

poeta

3/ror. 4/goal. 5/ivani. 6/etnias. 10/multimídia. 15/ladrão de galinha.

LIBRA: A harmonização por intermédio de uma excelente 
argumentação você consolidará o seu estado perseve-
rante. 

ESCORPIÃO: A coragem para confrontar as difi culdades 
deve estar dentro de você como o ponto chave do seu 
dia. 

SAGITÁRIO: No seu âmago surgirá uma grande vontade 
de encontrar a alegria com a sua simpatia da qual lhe é 
tão própria na concretização das suas fi nalidades. 

CAPRICÓRNIO: As atribuições específi cas da sua pessoa 
para avolumar uma função que precise para reunir as 
pessoas. 

AQUÁRIO: Sua linha de raciocínio estará bem mais 
desorientada que o comum. Irá sobrevir uma oscilação 
repulsiva do menor planeta que irá tentar lhe prejudicar. 

PEIXES: Deixe que as pessoas se aproximem de você, 
evite ser tão recatado para não criar situações de alto 
constrangimento.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - O Museu da 
Imagem e do Som (MIS) ini-
ciou as vendas dos lotes do 
mês de dezembro para a ex-
posição “Leonardo da Vinci 
- 500 anos de um gênio”, em 
cartaz no MIS Experience até 
o dia 01 de março de 2020. 
Devido ao grande sucesso 
de público, aos sábados, do-
mingos e feriados, o horário 
de entrada à exposição será a 
partir das 9h.

Uma experiência imer-
siva, que possibilitará ao vi-
sitante conhecer a vida e o 
legado de Da Vinci por meio 
de uma exclusiva galeria com 
projeções, capaz de promo-

MIS abre novo lote para 
exposição imersiva de Da Vinci

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

ver uma experiência interati-
va inédita no país.

A mostra, considerada a 
investigação mais completa 
e detalhada sobre o trabalho 
de Leonardo da Vinci, apre-
senta 18 áreas temáticas que 
conta a trajetória do grande 
gênio renascentista e traz ré-
plicas de máquinas desenha-
das pelo artista italiano. Os 
visitantes terão uma expe-
riência multissensorial com 
animações gráfi cas em alta 
defi nição, combinadas com 
um conteúdo multimídia e 
narrativa em áudio, o que 
permitirá ao público uma vi-
vência divertida, educativa e 

esclarecedora a pessoas de 
todas as idades e interesses, 
sejam elas amantes de arte 
e da história. Os visitantes 
também terão a oportunida-
de de conhecer, pela primei-
ra vez, a mente do homem 
que lançou as bases para 
algumas das invenções mais 
notáveis da sociedade mo-
derna, como o helicóptero, 
o automóvel, o submarino, o 
paraquedas e a bicicleta.

Criada em parceria com 
o Museo Leonardo da Vinci, 
em Roma, e contando com 
a colaboração de diversos 
especialistas e historiadores 
da Itália e da França, a ex-
posição é criada pela Grande 
Exhibitions, empresa sediada 
em Melbourne, na Austrá-
lia, com escritórios no Reino 
Unido e nos EUA.

Leonardo da Vinci - 500 
Anos de um Gênio traz ainda 
os Segredos de Mona Lisa – 
uma análise da pintura mais 
famosa do mundo, realiza-
da no Museu do Louvre por 
Pascal Cotte, renomado en-
genheiro, pesquisador e fotó-
grafo de obras de arte.

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO



SERVIÇOS

SAÚDE

VEÍCULOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

IMÓVEIS

Vende-se

Sítio e Chácaras

Aluga-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

Esoterismo

Autos

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se

Serviços
APTO. COCAIA LINDO !
1 dorm,+ deps. R$ 900,00  
Incluso cond., (Fotos) F.:  
94786-3131
CÔMODO COZINHA
Centro c/wc.,R$  500.00. 
p/1 pessoa só,   Já incluso 
água e  luz  99649-0595

SPIN LTZ 2013
7 lugares  Completa , top 
de linha  R$ 41.900,00 - F.:  
94805 -7644
DUSTER 2015
fl ex, automática, único 
dono, 37.500,00.F.:  99968-
7303,ou 97959-4649.
FOX 1.0
4 portas - completo (-) ar. 
2014. Único dono...  abaixo 
tabela: 27.500,00. F.: 
97532-0967 ANUNCIE AQUI 

97380-7685ANUNCIE 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

MOTORISTA 
PROFISSIONAL
Que more em Guarulhos  
Contato  F.: (11) 93001-
6474
REPRESENTANTE 
COMERCIAL
C/ Exp.em Vendas.  Que 
more em Guarulhos  
Contato  F.: (11) 93001-6474
MECÂNICO E ½ OFICIAL
Vendedor de ar 
condicionado c/ exp. enviar 
cv.  rfoparticular@gmail.
com F.:  2822-0693
PROFº E ESTÁGIARIO 
ED. FÍSICA
p/ Academia, enviar CV. p/ 
wervesonbrito@bol.com.br
COZINHEIRA (FEM)
Para  Guarulhos. F.: (11)   
95162-0205 Whatsapp
MOÇAS MAIORES
P/ Casa Privê  ou noite. F.: 
(11) 9090 940360809. Zona 
Sul SP.

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

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

LIMPE SEU 
NOME

 (11) 96410-1851

BELLA 18A. INICIANTE
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
TALITA SAFADA
Oral s/ capa, anal, bj grego, 
fi nal. Na boca Completinha. 
F.: 2407-8772

FORTES RITUAIS
Seu Amor na palma da 
mão, Pg. após resultado, 
trab. honesto, gar.F.: (11) 
95969-0925 WHATS

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
IMOVEIS P/RENDA
V. Florida  5 casas + Salão 
Coml., R$ 400mil,  Jd 
Adriana c/3 casas  280mil - 
doc ok.  94786-3131
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
TERRENO JD. PRES. 
DUTRA
Ot. Local c cômodo 
fundos.,110.mil a 
vista,escritura ok. F.: 4804-
6663 ou 98204-3992
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INAUGURAÇÃO 
dia 19/11/19 a 

partir das 22hrs. 
Você é nosso 
Convidado. 

Rua Mazagão, 
262 Cid. Jardim 
Cumbica. 
F.: (11) 2536-4051 
/ Gerente Bola 
(11) 98398-4900

AGRADECEMOS 
A PREFERÊNCIA

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

REGULARIZE
seu imóvel e obtenha uma 
valorização de até 35% 
98857-5336
AGENTE DE PRODUÇÃO
p/trabalhar em casa ambos 
os sexos,  s/experiência, 
acima 18 a, p/todas as 
idades, basta ter 2h livres 
p/dia ou fi nais de semana 
of. todo treinamento 
necessário,  + aj. de custos 
R$  2.750,00, prêmios por 
produtividade sem  sorteio. 
Vagas p/todo estado.F:(11) 
3230-1136 ligue sem 
compromisso.
VENDO ESCOLA
De Cursos 
Profi ssionalizantes em 
pleno Funcionamento, 
Excel. Oportunidade.(11) 9 
3204-9726.
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Cuidadoras de escolas 
estaduais continuam com 
pagamento atrasado

MAYARA NASCIMENTO - Após 
publicação da matéria pela 
Folha Metropolitana em ou-
tubro, algumas cuidadoras 
das escolas estaduais da ci-
dade receberam o pagamen-
to que estava atrasado, mas 
não o valor total. A situação 
se repetiu, e o salário de ou-
tubro só foi no começo des-
ta semana.

As escolas estaduais de 
Guarulhos contam com o 
apoio de cuidadoras, que 

atendem e auxiliam alunos 
portadores de defi ciência 
dentro de sala de aula. O 
serviço é terceirizado pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo, e a responsável pelo 
repasse dos salários é a em-
presa Adeso, que ganhou 
a licitação e foi contratada 
em junho, sendo o primeiro 
mês de prestação de servi-
ços em agosto.

Na segunda-feira (11), 
muitas funcionárias para-

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: REPRODUÇÃO FACEBOOK

ram em protesto pelo atraso, 
e por não ter dinheiro para a 
condução até o serviço. Algu-
mas tiveram desconto pelos 
dias parados, e também não 
depositaram o vale-transpor-
te e nem o vale-refeição. Por 
esse motivo algumas conti-
nuarão em protesto.

Uma funcionária alegou 
que parou desde quinta-feira 
(07), e só voltaria quando 
recebesse o pagamento de 
todos os benefícios. Outra 
informou que iria somente 
nesta semana, pois a escola 
está em época de provas e 
uma aluna com defi ciência 
não pode fi car sozinha em 
sala. Um grupo já está procu-
rando a Justiça para ter seus 
direitos cumpridos.

A Adeso foi procurada 
pela equipe de reportagem 
para esclarecer a situação, 
mas não atendeu aos telefo-
nemas e nem respondeu aos 
e-mails até o fechamento des-
ta edição.

MAYARA NASCIMENTO - A Es-
cola Estadual Professor 
Mauricio Nazar, na rua 
João Dias, 247, no Parque 
Santos Dumont teve as au-
las suspensas na segunda-
-feira (11) e na terça-feira 
(12) por falta de energia. 
Os cabos de fornecimento 
de energia foram furtados, 
e segundo a EDP o furto 
ocorreu dentro da própria 
escola, e não em sua distri-
buição elétrica na rua.

A Diretoria Regional 

Aula de escola estadual é suspensa 
por furto de cabos de energia

de Ensino informou em 
nota que lamenta que a es-
cola tenha sido vítima de 
furto de fi os. “Um técnico 
será encaminhado à escola 
para providenciar a repo-
sição dos itens furtados e 
avaliar o que pode ser fei-
to para evitar novos casos. 
Todo conteúdo perdido 
será reposto. O boletim de 
ocorrência já foi registra-
do. A DE está à disposição 
dos pais e responsáveis” 
completou.
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