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Guarulhos tem problemas fi nanceiros e todos sabem 
disso. Herdamos a cidade mais endividada do Estado 
de São Paulo”, Guti, prefeito de GuarulhosBovespa
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Prefeitura socorrerá JJM com verba 
devolvida pela Câmara Municipal
Após descartar o fechamento do hospital, o prefeito Guti anunciou ontem que a verba extra de R$ 3,2 milhões pleiteada pela unidade para 
garantir os atendimentos virá do Legislativo que antecipará a devolução de parte do montante que recebe para custear suas despesas Pág. 4
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Cidade se prepara 
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quatro datas de 
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Guarulhos antecipa 13º 
salário dos servidores e 
injeta R$ 40 milhões na 
economia do município

Município já registra quase 800 
casos de sarampo neste ano
Pág. 6

MEC anuncia escolas selecionadas 
para o programa cívico-militar
Pág. 9

Estado vai retomar Rodoanel 
com gasto extra de R$ 1,7 bilhão
Pág. 8



2 OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

ESPORTES - O Bosque Maia também é palco da prática de diversos esportes, incluindo pistas de skate
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A Avenida Guarulhos não 
passava de uma estrada calça-
da com blocos de paralelepípe-
dos desde a Ponte Grande, na 
divisa com a Penha, até o centro 
da cidade, terminando na rua D. 
Pedro II. Era necessário o maior 
cuidado ao se cruzar com os 
carros em sentido contrário. O 
espaço mal dava para dois ve-
ículos. Não havia calçadas para 
pedestres. E, quando chovia, 
era complicado.

O Monteiro Lobato, a Escola 
Técnica de Comércio ainda exis-
tia, ali ao lado da igreja matriz, 
e o Colégio Claretiano era ainda 
a escola mais conceituada do 
Município.

Os cinemas de rua eram 
dois, o República e o São Fran-
cisco. Os bailes de carnaval mais 
disputados eram os do Clube 
dos Bancários, do Recreativo ou 
do Guarulhão. Este último, de 
longe, o mais popular.

Na cidade só existia um pré-
dio de apartamentos, o edifício 
Nahim Rachid, em frente à pra-
ça Getúlio Vargas, tida, desde 
a época do velho Paulista F.C. 
cujo estádio era exatamente 
ali, como centro geográfi co do 
Município. Pelo menos informal-
mente.

Pois é, a alguns metros da 
praça funcionou nosso primeiro 
supermercado. O Morita.

O Morita foi pioneiro em 
tudo.

Antes dele, supermercado 
só existia em São Paulo. Na Pe-
nha, avenida Celso Garcia, fun-
cionava a EletroRadiobrás, onde 
levas de guarulhenses costuma-
vam ir aos sábados para suas 
compras.

 Guarda mirim e engraxate
Lembrei do Morita ontem 

ao conversar com o novo presi-
dente da Associação Comercial 
que foi ao programa Espalha 
Fatos para ser entrevistado. 
Silvio Alves toma posse no dia 
primeiro de janeiro em evento 
na sede da entidade no jardim 
Bom Clima.

Vai ser uma festa bonita 
onde, forçosamente, será lem-
brado o fundador da Associa-
ção, Nahim Rachid, o mesmo do 
primeiro edifício. A ACE-Guaru-
lhos existe desde o ano de 1961.

Mas é do Supermercado 
Morita que eu queria falar. E de 
sua história que se confunde 
com o início da atividade “pro-
fi ssional”, do novo presidente 
da ACE.

Silvio Alves, empresário 
bem-sucedido, dono de uma 
importante rede de supermer-
cados, começou ali no Morita 
como Guarda Mirim. Antes dis-
so, ele me contou, era engraxate 
na Praça Getúlio Vargas e, por 
vezes, no Lago dos Patos, na 
Vila Galvão.

De família humilde, Silvio se 
engajou na Guarda Mirim man-
tida pela Segunda Companhia 
Independente da Polícia Militar, 
sendo deslocado para trabalhar 
no supermercado Morita para 
ajudar os consumidores com as 
compras.

Não tinha salário, é claro. 
Contentava-se com as gorjetas 
dos fregueses e com isso ajuda-
va as despesas de casa.

Ele conta que foi ali que sua 
vocação para o comércio foi 
despertada. Uma bonita histó-
ria.

ciais e passarão por exames toxicológicos.
Segundo a Secretaria de Segurança Pú-

blica (SSP) o Polícia Militar deteve o casal 
suspeito de envolvimento no homicídio 
qualifi cado de uma criança. O caso está 
sendo registrado no 4º DP do município, 
por onde a investigação seguirá.

fica” para o planeta, disse. “Todos nós 
precisamos pensar na melhor maneira 
de fazer nosso trabalho”.

O vocalista disse que o objetivo é re-
duzir drasticamente o consumo de plásti-
co e a emissão de carbono. Como princi-
pal obstáculo, estão as viagens de avião. 
“Nosso sonho, é fazer um show sem qual-
quer plástico de uso único, que tenha 
energia solar como principal fonte”, disse.

Na manhã de ontem um bebê de dois 
meses foi encontrado morto em sua re-
sidência, na rua Municipal, no bairro Vila 
Izabel, na região do Pimentas. A criança 
estava com coloração roxa, mas não havia 
sinais de violência segundo a Polícia Militar. 
Os pais do bebê foram detidos pelos poli-

Mais de 800 benefi ciários do Bolsa 
Família que residem no Parque Jandaia 
ainda não compareceram à Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) do bairro para fazer 
a pesagem de seus fi lhos, requisito obri-
gatório para a manutenção do benefício. 
O prazo para regularizar a situação termi-
na no fi nal de novembro. Por isso, a UBS 
Jandaia, que vai abrir neste sábado (23) 
das 8h às 16h pelo Programa Saúde Ago-
ra, convoca todas as pessoas para colocar 
em dia este compromisso a fi m de evitar 
o bloqueio no pagamento.

Para este sábado, a unidade já agen-

Em entrevista concedida à BBC News, 
Chris Martin, vocalista do Coldplay, de-
clarou nesta quinta-feira (21), que o 
próximo álbum da banda, intitulado 
Everyday Life, não seguirá a ordem das 
produções anteriores e, portanto, não 
terá uma turnê. De acordo com Martin, 
o grupo vai buscar nos próximos dois 
anos alternativas de como criar uma tur-
nê mais sustentável, “ativamente bené-

Bebê de dois meses é encontrado morto na Vila Izabel

UBS Jandaia convoca benefi ciários do Bolsa Família neste sábado

Coldplay anuncia pausa em viagens para desenvolver turnês mais sustentáveis

ACONTECE

dou previamente 64 consultas, sendo 32 
em clínica médica e 32 em pediatria. A 
equipe de enfermagem também espera 
receber todas as mulheres que confi rma-
ram presença para a coleta do papanico-
lau (exame de prevenção do câncer do 
colo de útero). Além disso, os profi ssio-
nais farão testes rápidos para a detecção 
de HIV, sífi lis e hepatites B e C, orienta-
ções sobre planejamento familiar e vaci-
nação, especialmente contra o sarampo 
para jovens de 20 a 29 anos, público-
-alvo da segunda fase da campanha, que 
teve início nesta terça-feira (19).
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Câmara devolverá verba de R$ 3,2 milhões 
para a prefeitura repassar à Maternidade JJM

DA REDAÇÃO - Após descartar 
o fechamento do Hospital e 
Maternidade Jesus, José e Ma-
ria (JJM), o prefeito Guti anun-
ciou ontem que a verba extra 
pleiteada pela unidade para 
garantir os atendimentos virá 
da Câmara Municipal. Isso 
porque o Legislativo antecipa-
rá a devolução ao Executivo do 
duodécimo - montante mensal 
que a Casa de Leis recebe para 

custear suas despesas.
“Encontramos uma solução 

rápida e bem eficiente. Guaru-
lhos tem problemas financeiros 
e todos sabem disso. Herdamos 
a cidade mais endividada do Es-
tado de São Paulo. O presidente 
me garantiu que a Câmara con-
seguiu economizar e virá até 
a primeira semana de dezem-
bro”, disse Guti acompanhado 
do presidente do conselho do 

JJM, Luís Roberto Mesquita; 
Ronaldo Sarto, presidente da 
unidade, além de vereadores e 
representantes do conselho de 
saúde da cidade. “Esta materni-
dade é apartidária e quer sem-
pre fazer o melhor atendimen-
to possível as pessoas que aqui 
precisam contar com os nossos 
serviços”, destacou Mesquita.

Com o repasse, que ainda 
depende de um projeto de 

lei a ser aprovado pela pró-
pria Câmara nos próximos 
dias, a instituição conseguirá 
arcar com os custos a mais 
apresentados à Prefeitura de 
Guarulhos uma semana atrás. 
Guti informou que o dinhei-
ro deverá chegar ao JJM até o 
próximo dia 10 de dezembro. 

“O mais importante é o 
JJM não fechará. É a união 
da força de todos nós como o 
prefeito e os vereadores, mos-
trando que juntos somos mais 
fortes. A população de Guaru-
lhos merece e o JJM faz um 
trabalho de excelência”, desta-
cou o presidente da Câmara, 
Professor Jesus.

O fechamento do hospital 
foi anunciado através de uma 
carta aberta a população que 
aponta um déficit financeiro 
na unidade. Anualmente o 
JJM recebe R$ 55 milhões de 

verba pública, sendo R$ 30 mi-
lhões da prefeitura. O restante 
refere-se a repasse custeado 
pela tabela do Sistema Único 
de Saúde (SUS), vinculado ao 
Ministério da Saúde.

A atual gestão aumentou 
em 67% o valor anual destina-
do à instituição, o que equiva-
le a R$ 12 milhões a mais por 
ano. Ou seja, o repasse anual 
da subvenção que em 2016 
era de R$ 18 milhões, passou 
a ser de R$ 30 milhões. Além 
disso, a atual gestão vem se 
empenhando para buscar 
mais verba junto aos gover-
nos estadual e federal, através 
de emendas parlamentares, 
porque reconhece os bons 
serviços prestados pelo hospi-
tal. O pedido de recurso extra 
foi aprovado, mas somente 
poderá ser incluído para o or-
çamento de 2020.

Guarulhos antecipa 13º salário e injeta 
R$ 40 milhões na economia do município
DA REDAÇÃO - A prefeitura inje-
tou cerca de R$ 40 milhões na 
economia do município nesta 
terça-feira (19) por meio do pa-
gamento antecipado da primei-
ra parcela do 13º salário dos 
servidores municipais referen-
te a 2019. O prazo previsto em 
lei para depositar essa parte do 
13º é até dia 30 de novembro.

Para o prefeito Guti, o cum-
primento do benefício é uma 
conquista a ser comemorada 
diante a situação econômica 
dos municípios. “É nossa obri-
gação, mas também uma vitó-
ria. Recentemente, um cálculo 
da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro (Fir-
jan) mostrou que três em cada 
quatro cidades brasileiras têm 
dificuldades para pagar as con-
tas. Nós sempre prezamos pela 
transparência perante os desa-
fios financeiros e hoje temos o 
reflexo das soluções aplicadas 
para que nosso caixa arque, de 
forma menos onerosa, com as 

necessidades municipais”, co-
mentou.

Recentemente, Guarulhos 
avançou com a redução de 50% 
da dívida acumulada durante 
gestões passadas, o corte de 
gastos e a busca por novos in-
vestimentos. São ações como a 
economia de mais de R$ 7,7 mi-
lhões com aluguéis, R$143 mi-
lhões em revisões de contratos, 
mais de R$ 200 milhões com a 
redução de comissionados (va-
lor equivalente a quatro anos), 
entre outros. O planejamento 
também contempla o fortaleci-
mento dos negócios e prevê cer-
ca de R$ 5,7 bilhões de investi-

mentos por meio de empresas 
que chegarão ou ampliarão 
suas operações na cidade.

Para o secretário de Ges-
tão, Adam Kubo, o compro-
metimento com o servidor é 
fator primordial para a admi-
nistração. “Enquanto 75% dos 
municípios do Brasil passam 
por dificuldades financeiras e 
diminuição da arrecadação, o 
prefeito Guti, diante das adver-
sidades, mantém os salários dos 
servidores e antecipa o 13º. Isso 
é resultado de um grande es-
forço no controle das despesas 
e responsabilidade no cumpri-
mento das obrigações”, afirma.
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Plano de carreira da GCM 
poderá ser votado terça-feira
LUCY TAMBORINO - O projeto de 
lei que reestrutura o plano 
de cargos e salários da Guar-
da Civil Municipal (GCM) 
poderá ser votado na sessão 
extraordinária da próxima 
terça-feira (26). Para que isso 
aconteça é necessário o pare-
cer da comissão técnica per-
manente de Finanças e Or-
çamento. Os parlamentares 
aguardam a resposta de um 
ofício para emitir o parecer. 

“Nós queremos informa-
ções sobre o impacto do va-
lor no orçamento levando 
em consideração o limite de 
responsabilidade fiscal que 
o prefeito precisa cumprir 
quanto à folha de pagamento 
do munícipio. Já pedimos ur-
gência desta resposta porque 
é interesse da comissão essa 
deliberação”, explicou o vere-
ador Pastor Anistaldo (PSC), 
que preside a comissão. 

Na sessão de ontem dois 
projetos de iniciativa da ve-

readora Janete Lula Pietá 
(PT) foram aprovados, um 
acrescenta ao final da deno-
minação da avenida Nossa 
Senhora Mãe dos Homens 
a palavra “Pretos”. O outro 
cria a Frente Parlamentar 
com participação popular 
feminista e antirracista. De 
autoria da prefeitura, um PL 
propõe a criação de classes 
de educação bilíngue para 
surdos na rede municipal 
de ensino também foi de-
liberado. Outro PL delibe-
rado autoriza a cobrança 
individualizada do Imposto 
sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
sobre os imóveis parcelados 
irregularmente e que este-
jam em processo de regu-
larização ou inseridos em 
Zona Especial de Interesse 
Social (ZEIS). Os textos se-
guem agora para avaliação 
das comissões técnicas per-
manentes.
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R. JOSÉ DAMIANI, 145 - PONTE GRANDE - ALTURA DO Nº 3810 DA AV. gUARULHOS

em apenas 15 meses,
 morando em um lugar incrível,
do jeito que cabe no seu bolso

Monte a proposta ideal pra você !!

= R$ 35mil*
*entrada

use seu 

FGts+

saia do aluguel!

+

Como você quer parcelar sua entrada? Aceitamos seu carro, FGTS e 
parcelamos a parte em dinheiro em até 15 meses. O restante você 

financia direto com a Caixa, que garante a entrega do seu apartamento.

Preencha os quadros acima, 
tire uma foto e nos mande via 
whatsapp 11 94036-0408
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Casos de sarampo já chegam a 780
MAYARA NASCIMENTO - O nú-
mero de casos de sarampo na 
cidade vem crescendo, confor-
me mostram os últimos bala-
ços divulgados pela Secreta-
ria de Saúde. Até ontem, 780 
casos da doença foram confir-
mados, sem nenhum óbito.

A doença só pode ser pre-
venida pela aplicação da vaci-
na. A campanha de imuniza-
ção para o público de 20 a 29 
anos, que começou na terça-
-feira (19), já vacinou 304 pes-

Negociação de anistia total de juros 
e multas entra na última semana
DA REDAÇÃO - Hoje será en-
cerrada a primeira fase do 
Programa de Parcelamen-
to Incentivado (PPI), que 
prevê até isenção total dos 
juros e multas em dívidas 
ativas com o município ou 
o Saae Guarulhos vencidas 
até o fim de 2018. Pessoas 
físicas e jurídicas interes-
sadas em negociar seus dé-
bitos devem comparecer a 
uma unidade da Rede Fácil 
de Atendimento ao Cidadão.

Pessoas físicas devem 

Confira as condições até o dia 22 de novembro
Parcelas mensais, iguais e 
consecutivas
Parcela única
Até 6 parcelas
Até 12 parcelas
Até 24 parcelas
Até 48 parcelas
Até 60 parcelas
Até 72 parcelas
Até 100 parcelas
Até 120 parcelas

Redução no valor de 
juros e multas
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

levar RG e CPF, número do 
IPTU ou de cliente do Saae 
(presente no boleto). Caso 
não seja proprietário, deve 
apresentar um documento 
do imóvel, como a escri-
tura. Já pessoas jurídicas 
devem comparecer com 
CNPJ, contrato ou procura-
ção legal. 

A segunda fase do PPI 
irá promover até 90% de 
desconto nos juros e mul-
tas do dia 23 de novembro 
a 20 de dezembro.

Guarulhos recebe rodada eliminatória da Liga Paulista de Futsal
LUCAS CANOSA - Pela primeira 
vez na história, Guarulhos será 
palco de uma rodada elimina-
tória da Liga Paulista de Fut-
sal, torneio que abriga em sua 
competição de adultos, equipes 
como Corinthians e Magnus, 
do ex-jogador Falcão. No sá-
bado (23), serão realizados os 
duelos das categorias sub-13 e 
sub-15, no Sindicato dos Meta-
lúrgicos. O CEU Cumbica rece-
be, no domingo (24), os jogos 
dos times sub-11 e sub-17. Ao 
todo, a cidade abrigará 16 par-
tidas do campeonato.

Agremiações como Portu-
guesa, Juventus, Pulo do Gato, 
São Caetano e o representante 
da casa, Guarulhense, dispu-
tarão em quadra a chance de 
jogar a semifinal da Liga Pau-
lista. No primeiro semestre, o 
Galo de Guarulhos se tornou 

campeão na categoria sub-11 e, 
foi através do presidente do clu-
be, Carlos Alberto Fernandes, 
o Carlinhos, que a competição 
desembarcou no município. 
“Estou confiante no sucesso 
do evento. Quero agradecer o 
prefeito Guti, os secretários Ed-
milson Americano e Paulo Ma-
theus, o nosso amigo e apoiador 
Ticiano e o Sindicato dos Meta-
lúrgicos, do presidente Pereira, 
que gentilmente vai nos receber 
no sábado”, disse Carlinhos.

Uma grande estrutura será 
montada nos locais para aten-
der às exigências de segurança 
do campeonato. Haverá ambu-
lância e policiamento atentos 
a qualquer sinistro que possa 
ocorrer em um dos ginásios. 
“Guarulhos tem uma capacida-
de enorme e o esforço das au-
toridades citadas para deixar os 

visitantes confortáveis dentro 
da cidade é comovente. Estou 
realmente agradecido com toda 
mobilização”, completa o presi-
dente do Galo.

O apoiador do Guarulhense, 
Ticiano, ressalta a importância 
do esporte na vida dos atletas 
e o bom exemplo que o muni-
cípio demonstra em hospedar 
a Liga Paulista. “Nós vamos 
receber equipes de tradição no 
cenário brasileiro. São centenas 
de jovens de 10 a 17 anos que 
escolheram o melhor caminho 
e trazer para Guarulhos uma 
festa esportiva como essa refor-
ça o olhar que o prefeito Guti 
e os secretários Americano e 
Paulo Matheus têm para o es-
porte como meio de mudar vi-
das”, comemora.

Ticiano também faz ques-
tão de parabenizar o Galo 

pela classificação de todas as 
equipes para a segunda fase 
da competição. “As quatro ca-
tegorias do Guarulhense estão 
na segunda fase do torneio. O 
resultado é fruto de um grande 
trabalho capitaneado pelo Car-
linhos, sua diretoria e comissão 
técnica, além do apoio funda-
mental dos pais e atletas, que 
são a grande base deste belo 
projeto. O título aconteceu no 

primeiro semestre e torço para 
que se repita”, conclui Ticiano.

A rodada da Liga Paulista 
inicia neste sábado, às 9h, com 
o clássico Liga Sancaetanense e 
Santo André, no Sindicato dos 
Metalúrgicos (rua Galáxia, 126) 
e encerra no domingo, no CEU 
Cumbica (avenida Atalaia do 
Norte, 544) às 17h20, no con-
fronto entre Falcão 12, de Jun-
diaí e Hortolândia.

FOTO: LUCAS CANOSA

soas até o final da tarde de on-
tem. Esta faixa etária é a que 
mais soma casos da doença.

Já às doenças causadas 
pelo mosquito Aedes aegyp-
ti, de janeiro até o momento 
foram confirmados 6.400 
casos de dengue na cidade, 
com apenas uma morte.  No 
mesmo período, cinco casos 
de chikungunya foram regis-
trados e nenhuma contami-
nação de zika vírus foi con-
tabilizada.

FOTO: GESP

Iniciativa de Guarulhos conquista o 1º lugar do Prêmio Inova SUS
DA REDAÇÃO - Em solenidade 
realizada nesta quarta-feira 
(20), em Brasília (DF), o mi-
nistro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta, premiou as 
melhores práticas adotadas 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS) em 2019. Dentre as 
cinco iniciativas inovado-
ras selecionadas, o trabalho 
de Guarulhos “Acolhimento 
como Ferramenta de Apoio 
às Tensões Emocionais do 
Trabalhador da Saúde” con-
quistou o primeiro lugar 
do Prêmio Inova SUS na 
categoria “Saúde Mental do 
Trabalhador da Saúde”, com 

nota final de 9,80 o que ren-
deu ao município um repas-
se de R$ 250 mil.

A criação do Núcleo de 
Saúde do Trabalhador na Se-
cretaria de Saúde teve início 
em 2014, como estratégia de 
enfrentamento aos elevados 
níveis de adoecimento dos 
profissionais da área. Atual-
mente, o setor tem 480 pron-
tuários abertos e atende cer-
ca de 500 funcionários dos 
mais de 100 serviços da rede.

No local, os servidores 
da Saúde em situação de 
sofrimento mental por pro-
blemas relacionados à vida 

pessoal ou profissional são 
acolhidos, passam por escuta 
qualificada e humanizada, e 
a proposta para o projeto te-
rapêutico é pactuada em con-
junto com o trabalhador e a 
equipe. Para tanto, o Núcleo 
conta com duas psicólogas, 
uma psiquiatra, um médico 
acupunturista, uma assisten-
te social, duas enfermeiras e 
uma chefia de seção técnica.

Os diversos encaminha-
mentos realizados totaliza-
ram 663 em 2017 e 863 em 
2018, o que representa um 
aumento de mais de 30% na 
demanda atendida. 
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Doria vai retomar Rodoanel, com gasto extra de R$ 1,7 bilhão

DA REDAÇÃO - Já sem a certeza 
de que conseguirá entregar o 
Trecho Norte do Rodoanel Má-
rio Covas até o fim do manda-
to, o governo João Doria (PSDB) 
prepara um programa de trans-
parência inédito para divulga-
ção do andamento de obras, 
que inclui imagens diárias de 
drones e publicação de notas 
de pagamento na internet, para 
mostrar a retomada dos tra-
balhos e afastar a imagem de 
superfaturamento exposta pela 
Operação Lava Jato.

Maior obra do Estado, com 
gasto já realizado na ordem de 

R$ 10 bilhões, o Rodoanel está 
paralisado desde o primeiro 
semestre do ano passado e sua 
conclusão deve implicar em 
um gasto extra de R$ 1,7 bilhão, 
totalizando R$ 11,7 bilhões. O 
valor é 30% maior do que os R$ 
9 bilhões orçados inicialmente, 
destaca o jornal O Estado de S. 
Paulo. A promessa da gestão 
Geraldo Alckmin (PSDB) era 
de concluí-la em 2016.

Estimando lançar novos 
editais em fevereiro do ano que 
vem, o governo Doria calcula 
que sejam necessários entre 18 
e 24 meses para que a rodovia 

fique pronta, o que estoura o 
calendário eleitoral de 2022. O 
governador pretende disputar a 
Presidência.

A retomada das obras cami-
nha em duas frentes, uma de 
engenharia e outra de comuni-
cação. Na frente de engenharia, 
a Secretaria Estadual de Logís-
tica e Transporte, que assumiu 
a gestão do Rodoanel com a 
extinção da estatal Desenvolvi-
mento Rodoviário S/A (Dersa), 
aguarda os detalhes finais de 
um relatório do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT) 
para delimitar exatamente o 
que ainda precisa ser feito dos 
contratos originais da obra, as-
sinados na gestão Alckmin.

Além de imagens de drones 
e câmeras, que ficarão online, 
a central deve municiar um 
hotsite e um aplicativo, que da-
rão acesso a todas as notas de 
pagamento a fornecedores da 
obra, com descrição de gastos. 
O modelo é baseado em um 
sistema usado pela Prefeitura 
de São Paulo. Com isso, o Esta-
do espera que interessados e a 
imprensa possam ter informa-
ções em tempo real, afastando 
suspeitas de que novos desvios 
possam ocorrer.

Arbitragem
Os seis lotes originais deverão ser relicitados com base no 

que falta fazer em cada trecho e novas empresas vão assumir 
os canteiros. Um dos pontos mais complexos está no Lote 6 (no 
lado leste da pista, próximo a Arujá), onde matacões (blocos de 
rocha compactados) que não haviam sido detectados anterior-
mente terão de ser retirados sem explosões, uma vez que ficam 
próximos de uma comunidade.

Os superfaturamentos anteriores estavam justamente em 
serviços como remoção de matacões e de terraplenagem, segun-
do as investigações.

Todos os contratos, com as empresas Mendes Júnior, Isolux, 
Corsan, OAS, Acciona, Construcap e Copasa foram parar na Jus-
tiça, em processo de arbitragem. Parte dos contratos foi rescindi-
da em dezembro, quando o Estado estava sob gestão de Márcio 
França (PSB) e os três contratos restantes foram rescindidos já 
no governo Doria.

As empresas argumentam que não receberam por todos os 
serviços executados e, ao todo, cobram do Estado cerca de R$ 
900 milhões.

Já na frente de comunicação, o governo do Estado prepara 
uma central de monitoramento, que ficará no Lote 1 (próximo à 
Rodovia dos Bandeirantes). Ali, uma das ideias é colocar equipes 
de plantão para receber pessoas interessadas em acompanhar 
as obras, com carros à disposição para percorrer os canteiros.

Essas frentes trabalham sob 
a sombra da Operação Lava 
Jato, que na sede da secretaria 
se faz presente com uma sala, 
instalada no térreo, em que o 
governo guarda os 31 mil do-
cumentos referentes à obra que 

estão à disposição dos procu-
radores da força-tarefa em São 
Paulo. Em agosto, a Procurado-
ria da República enviou ofício 
ao governo de São Paulo pedin-
do que nenhum papel relacio-
nado à obra fosse destruído.

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

Nenhum ministro fará parte de novo partido, diz Bolsonaro
DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro disse ontem que 
nenhum dos ministros de go-
verno irá se filiar ao seu novo 
partido, Aliança pelo Brasil, 
ainda em fase de criação. “Não 
vamos ter a participação do 
governo na criação do partido 
para evitar interpretação equi-
vocada de que estou usando a 
máquina pública para formar 
um partido”, disse, ao deixar o 
Palácio da Alvorada.

De acordo com o presidente, 
a nova legenda vai respeitar a 
legislação. “O partido tem que 
estar voltado, no meu entender, 
para suas atribuições legais: fis-
calizar o Executivo, apresentar 
projetos, legislar”, explicou.

Na semana passada, ele  
anunciou a saída do PSL e a 
criação do Aliança pelo Brasil. 
Na terça-feira (19), ele assinou 

sua desfiliação. Segunda maior 
bancada parlamentar na Câ-
mara dos Deputados, o PSL 
conta com 53 deputados. No 
Senado, a legenda possui três 
integrantes.

Para ser registrado oficial-
mente e poder disputar eleições, 
ainda será necessária a coleta 
de 500 mil assinaturas em pelo 
menos nove estados. As rubri-
cas precisam ser validadas, uma 

a uma, pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). O prazo para 
que o partido seja registrado 
no TSE a tempo de disputar as 
eleições municipais de 2020 é 
apertado: termina em março do 
ano que vem. A expectativa de 
Bolsonaro é que o TSE autorize 
a coleta de assinaturas por meio 
eletrônico. Caso seja manual, a 
criação da legenda deve ficar 
para o final de 2020. 

FOTO: ANTÔNIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Justiça Eleitoral condena Fernando 
Pimentel a 10 anos de prisão
DA REDAÇÃO - O ex-governa-
dor de Minas Gerais Fernan-
do Pimentel (PT) foi condena-
do pela Justiça Eleitoral a 10 
anos e seis meses de prisão 
por tráfico de influência e la-
vagem de dinheiro. O político 
poderá recorrer em liberdade.

A sentença, da juíza Luzia 
Divina de Paula Peixôto, da 
32ª Zona Eleitoral de Belo Ho-
rizonte, foi publicada na edi-
ção desta quinta-feira (21) do 
Diário de Justiça do Tribunal 
Regional Eleitoral de Minas 
Gerais (TRE-MG).

De acordo com a senten-
ça, os crimes foram cometi-
dos quando Pimentel era mi-
nistro do Desenvolvimento 
no governo Dilma Rousseff, 
entre 2011 e 2014, portanto 

antes de ele assumir o gover-
no de Minas Gerais, estado 
que governou entre 2015 e 
2018. Ele tentou a reeleição 
no ano passado, mas foi der-
rotado. Segundo a denúncia 
do Ministério Público Federal 
(MPF), Pimentel usou de seu 
cargo na administração fede-
ral para negociar doações ir-
regulares de campanha com 
o dono da empresa JHSF In-
corporações.

Em troca de doações de-
claradas e não declaradas 
(caixa dois) para sua campa-
nha a governador em 2014, 
o político teria influenciado, 
junto à Secretaria de Aviação 
Civil, a concessão de um aero-
porto na região metropolita-
na São Paulo para a empresa.
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MEC anuncia 54 escolas selecionadas 
para o programa cívico-militar
DA REDAÇÃO - O Ministério da 
Educação anunciou ontem as 
54 escolas públicas seleciona-
das para o Programa Nacional 
das Escolas Cívico-Militares 
em 2020. Destas, 38 são esco-
las estaduais e 16 municipais, 
localizadas em 23 estados e 
no Distrito Federal. Em São 
Paulo a cidade escolhida foi 
Campinas.

De acordo com a pasta, 
cerca de 1.000 militares, tan-
to da reserva como da ativa, 
vão participar do projeto-
-piloto, atuando na gestão 
educacional das instituições. 
Segundo o ministro da Edu-
cação, Abraham Weintraub, a 
escolha das escolas levou em 
conta a localidade, a partir de 
“uma equação com variáveis 
com base em critério absolu-
tamente técnico”.

“São as primeiras 54 esco-
las cívico-militares. Começam 

a funcionar já na volta às au-
las. É um modelo que a gen-
te acredita que vai ter amplo 
sucesso no Brasil. Nossa meta 
é ambiciosa e vamos ajustar 
esse método”, disse o ministro.

Os critérios foram deta-
lhados pelo secretário de Edu-
cação Básica do MEC, Jânio 
Carlos Macedo. Segundo ele, 
foram priorizadas escolas em 
capitais e regiões metropolita-

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

nas em função do acesso a um 
número maior de estudantes.

Entre as escolas escolhi-
das, 19 estão localizadas na 
Região Norte; 12 na Região 
Sul; 10 na Centro-Oeste; 8 
no Nordeste; e 5 no Sudeste. 
Piauí, Sergipe e Espírito San-
to ficaram de fora. Cada es-
cola receberá R$ 1 milhão do 
governo, o que totaliza R$ 54 
milhões em recursos.

Mensalidade de colégios particulares de 
SP deve subir de 3% a 6%, diz sindicato

DA REDAÇÃO - Ao receber as car-
tas com o valor para o próximo 
ano da mensalidade da escola 
das duas filhas, o empresário 
Luís Calderon, de 45 anos, já 
passou a planejar a redução de 
gastos em outras áreas do or-
çamento familiar. Seguindo a 
tendência dos últimos anos, o 
reajuste dos boletos de escolas 
particulares segue acima da in-
flação. Segundo o Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensino do 
Estado de São Paulo (Sieeesp), a 

maioria dos reajustes foi defini-
do entre 3% e 6%.

Desde 2015, os aumentos 
calculados pelo sindicato fi-
cam acima da inflação. O acu-
mulado dos últimos 12 meses, 
segundo o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
chegou a 2,60% e o mercado 
financeiro projeta terminar o 
ano com índice de 3,31%. De 
acordo com o sindicato, os colé-
gios afirmam que os aumentos 
têm ficado acima da taxa infla-

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO REGISTRO 
CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE GUARULHOS - 
ESTADO DE SÃO PAULO - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial -  CNPJ nº 
51.260.743/0001-31 - EDITAL - INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO 
EXECUTORIO ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MANUEL SANCHES 
DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos, Estado 

de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possam, em especial ao Sr. FERNANDO DE ARAUJO DEMAZO, brasileiro, divorciado, 
representante comercial, RG. 40.871.162-0–SSP/SP, CPF/MF: 336.084.968-07, residente na Rua Santa 
Tereza, N°243, Vila Paraíso, Guarulhos/SP, que atendendo ao requerido por BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A, (prenotado sob n. 340.546) foi instaurado o procedimento executório administrativo, em conformidade 
com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 5, na matrícula 
n. 118.275, desta serventia, pela qual FERNANDO DE ARAUJO DEMAZO, transmitiu-lhe em alienação 
fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua Santa Izabel, N°329, Apto 137, Torre 01 – Leonardo da Vinci, 
Edifício Spazio Dell Arte, Vila Augusta. Com o intuito de proceder à intimação pessoal do devedor, foram 
efetuadas diligências nos seguintes endereços: a) Rua Santa Izabel, N°329, Apto 137, Torre 01 – Leonardo da 
Vinci, Edifício Spazio Dell Arte, Vila Augusta, Guarulhos/SP – CEP: 07023-022 (no endereço do próprio imóvel 
transmitido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no 
local que: o destinatário mudou-se do endereço indicado, há mais ou menos um ano, para local incerto e não 
sabido, conforme informações prestadas pelo Sr. Vladen Ferreira Costa, que se apresentou como porteiro do 
condomínio (conforme certidão de fls. 34); b) Rua Santa Tereza, N°243, Vila Paraíso, Guarulhos/SP – CEP: 
07241-210 (no endereço do devedor constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador 
certificado que: “... o destinatário encontra-se inacessível ao ora subscritor” (conforme certidão de fls. 46). 
Diante desse quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital do devedor: FERNANDO DE 
ARAUJO DEMAZO, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 
2014, do teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador 
encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarrega-
do da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação 
por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro 
de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora 
da data da ultima publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 52, 53 e 54. 
Assim, pelo presente, fica o referido fiduciante (FERNANDO DE ARAUJO DEMAZO), intimado para que, NO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias 
consecutivos, compareça ao 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS/SP, SITO À RUA 
DONA OLINDA DE ALBUQUERQUE, Nº157, JARDIM SÃO PAULO, GUARULHOS / SÃO PAULO (DE 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - HORÁRIO 9:00 AS 16:00H), para quitar o seu débito para com o credor 
fiduciário e proprietário supra, que em 11/11/2019 perfazia o valor de R$11.570,52 (onze mil, quinhentos e 
setenta reais e cinqüenta e dois centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus 
encargos contratualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se 
vencerem até a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia de 
hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada pelo exequente, que encontra-se 
acostada ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento executório administrati-
vo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramencionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO Assim, expediu-se o presente edital, para que de 
futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação 
deste Município. Guarulhos, 12 de novembro de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO 
REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA 
DE GUARULHOS - ESTADO DE SÃO PAULO - MANUEL SANCHES DE 
ALMEIDA - Oficial -  CNPJ nº 51.260.743/0001-31 - EDITAL - RETIFICAÇÃO 
DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS CONFINAN-

TES JOSÉ AFONSO CABO LOBO e sua mulher MARIA VALDIRA BESSA LOBO e JOÃO 
JOSÉ SILVEIRA e sua mulher MARIA REGINA MARCHINI SILVEIRA, expedido no 
procedimento administrativo de Retificação de Registro Imobiliário (art.213 da lei 6.015/73) 
requerido por ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL SABER S/S LTDA. MANUEL SANCHES DE 
ALMEIDA, Oficial Delegado do 1º Registro de Imóveis da comarca de Guarulhos, Estado de São 
Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimen-
to tiverem e interessar possam, especialmente JOSÉ AFONSO CABO LOBO e sua mulher 
MARIA VALDIRA BESSA LOBO e JOÃO JOSÉ SILVEIRA e sua mulher MARIA REGINA 
MARCHINI SILVEIRA que, por requerimento prenotado sob n.334.997 em 20/03/2019, neste 
Serviço de Registro de Imóveis (localizado na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim 
São Paulo, Guarulhos). ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL SABER S/S LTDA requereu com 
fundamento nos incisos I e II do art.213 da Lei Federal n.6.015/73 (redação dada pela Lei 
n.10.931 de 02/08/2004), a RETIFICAÇÃO DO REGISTRO do imóvel constituído pelo lote 28, 
da quadra C, situado na Rua Arujá, Gopoúva, nesta cidade, objeto da matrícula n.61.730, desta 
Serventia, para suprimir, inclusive, deficiências quanto à especialização objetiva, ou seja, para 
apurar a área do imóvel, inserir medidas lineares e atualizar os confrontantes, conforme planta e 
memorial descritivo que integram o procedimento prenotado sob n.334.997. As diligências 
efetuadas pelo Oficial de Títulos e Documentos desta comarca e pelo 9º Oficial de Títulos e 
Documentos de São Paulo, objetivando as notificações pessoais, restaram infrutíferas, por não 
terem sido encontrados em nenhum dos endereços, razão pela qual, por este edital, ficam os 
mesmos (JOSÉ AFONSO CABO LOBO e sua mulher MARIA VALDIRA BESSA LOBO e JOÃO 
JOSÉ SILVEIRA e sua mulher MARIA REGINA MARCHINI SILVEIRA), notificados da menciona-
da pretensão retificatória e que, caso queiram, poderão impugná-la (fundamentadamente), 
desde que o façam dentro do prazo de quinze (15) dias contados da primeira publicação, sendo 
que a impugnação deverá ser apresentada (por escrito) diretamente no escritório registral 
localizado no município e comarca de Guarulhos, na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, 
Jardim São Paulo, no horário compreendido entre às 9:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-fei-
ra. A ausência de impugnação implicará na anuência tácita à pretensão retificatória. Assim, 
expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será 
afixado no lugar de costume (no interior do escritório registral) e publicado, por duas vezes. 
Guarulhos, 06 de novembro de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado
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Legais Conosco

 

cionária, principalmente, pela 
necessidade de investimento 
em tecnologia na área educa-
cional. “Para nós, educação 
é a prioridade no orçamento 
doméstico e não temos nada a 
reclamar da escola. Muito pelo 
contrário. Por isso, não questio-
namos os aumentos. Consegui-
mos ver que o dinheiro é bem 
usado”, diz Calderon. 

Benjamin Ribeiro, presi-
dente do Sieeesp, explica que 
não há uma padronização no 
reajuste, mas diz que as escolas 
tendem a se esforçar para que 
o aumento não seja muito aci-
ma da média para não perder 
estudantes. “O cenário da esco-
la particular hoje é muito con-
corrido, muito acirrado e muito 
diverso. Em São Paulo, temos 
escola com mensalidade de R$ 
500, mas também de R$ 8 mil. 
Não importa se é a mais barata 
ou a mais cara, hoje as famílias 
têm muita opção em qualquer 
perfil”, disse.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Como está a sua agenda de amanhã?

FOTO: DIVULGAÇÃO

SERGINHO FREITAS - Se você 
tem algo marcado para ama-
nhã, desmarque! A partir 
das 11h no Bosque Maia, vai 
rolar o Festival Gastronômi-
co “Sabores do Alto Tietê” e 
você não pode fi car de fora.

O festival, que já está na 
sua quarta edição e que tem o 
apoio da Folha Metropolitana, 
vai contar com a participação 
de 10 cidades de todo Alto 
Tietê. Um prato salgado, um 
prato doce e uma barraca com 
artesanatos autorais de cada 
cidade serão preparados e co-

Na BrasaNa Brasa

Colunista gastronômico da Folha Metropolitana 
e assina os cardápios da Lancheteria Guarulhos 

e do Karnivoro’s Churrasco Raiz

erginho rei ascommercializados, e toda renda 
será revertida ao fundo social 
de cada localidade.

A estrutura das barracas 
desta edição fi cou por conta 
da Serraria Ecológica, que faz 
um trabalho de reciclagem 
com as árvores que caem por 
toda cidade. “Foi um prazer 
poder ajudar o Fundo Social 
de Solidariedade com a produ-
ção das barracas. A presidente 
Elen veio com a ideia e nossa 
equipe abraçou com unhas e 
dentes. Espero que o público 
goste das barracas e principal-
mente dos móveis rústicos que 
a equipe do nosso colaborador 
Mirno produziu especialmen-
te para o festival. O que para 
alguns é um pedaço de madei-
ra que caiu, para eles é uma 
pedra preciosa” disse Irenio 
Mota supervisor de setor da 
Serraria Ecológica.

No evento ainda vai rolar 
apresentações de vários artistas 
das cidades participantes e até 
um desfi le de moda.

Espaço Guarulhos
O Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, em conjunto com o Departamento de 

Turismo, escolheu um prato salgado especial para esta edição. Trata-se do arroz suíno com 
costelinha defumada.

“Em nossa barraca, representando a cidade de Guarulhos, o prato salgado que iremos apre-
sentar, e vender, é uma releitura do tradicional Arroz com Carne de Porco. A receita, que tem 
como protagonista a carne suína armazenada em uma lata, foi muito utilizado pelas expedi-
ções chamadas as bandeiras nos séculos XVII e XVIII que desbravaram as matas do interior 
paulista a procura de riquezas minerais e mão de obra indígena para as lavouras de cana de 
açúcar. Outra peculiaridade que envolve o prato e nossa cidade é que o Frigorífi co Mercantoni, 
conhecido por muitos como matadouro da rua sertaneja, foi por muitos anos o principal for-
necedor de carne suína fresca para a capital paulista. Por dia eram descarregados mais de mil 
porcos, fazendo com que nossa cidade fosse muito procurada principalmente por feirantes 
que comercializavam os produtos. Como prato doce, o escolhido foi o Sorvete de Mandioca. 
A iguaria, que é uma tradicional receita de moradores do bairro Torres Tibagy que na década 
de 40 cultivavam a planta já que a terra vermelha era apropriada para seu cultivo, vai ser pre-
parada pelos profi ssionais do Restaurante Escola”, explicou Elen Regina, presidente do Fundo 
Social e coordenador da equipe que escolheu o prato.

Ah! As receitas dos dois pratos iremos colocar no Instagram da Folha Metropolitana
amanhã! Não percam o evento e PRINCIPALMENTE as receitas! Um abraço e até semana 
que vem!
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       A prefeitura e o governo do estado de São 
Paulo realizarão o Festival de Direitos Humanos 
no próximo dia 23, das 10h às 16h, no Centro 
de Integração da Cidadania (CIC) Pimentas, 
localizado na Estrada do Capão Bonito, 53, 
Conjunto Marcos Freire, região dos Pimentas. O 
Festival de Direitos Humanos tem por objetivo 
promover ações culturais e sociais para a 
população em situação de vulnerabilidade nas 
regiões carentes de Guarulhos. Coordenado 
pela Secretaria de Direitos Humanos e pela 
direção do CIC Pimentas, o evento contará com 
atividades culturais, distribuição de mudas e 
orientação profi ssional e serviços, entre eles 
Procon, Ciet, Unifesp com banca de ciências e 
apresentações, Defensoria Pública, distribuição 
de mudas, caratê e capoeira (aula experimental).

       O Centro Integrado de Emprego, Trabalho 
e Renda (Ciet), órgão da Secretaria Municipal 
do Trabalho que busca reinserir o munícipe 
no mercado de trabalho, está com 5 vagas 
abertas para motorista de caminhão, para 
trabalhar na região do bairro Água Chata.  
Os interessados devem comparecer ao Ciet 
mais próximo de sua casa, munidos de RG, 
CPF e carteira de trabalho até o dia 24. Para 
se candidatar às vagas é necessário ter CNH 
tipo D e 6 meses de experiência comprovada 
em carteira de trabalho. O salário é de R$ 
1.879,09 e a empresa oferece vale transporte, 
assistência odontológica, assistência médica, 
cesta básica, participação nos lucros e vale 
refeição/vale alimentação. O horário de 
trabalho é das 7h às 16h.

ANOTE

Sabedoria e Amor são os maiores tesouros 
do mundo; conquistá-los transforma o seu 
detentor no mais rico dos imortais

Os estudantes e escritores da Es-
cola Estadual Odete Fernandes Pinto 
da Silva, do Jardim Bela Vista, parti-
ciparam com imenso entusiasmo da 
solenidade de lançamento do sexto 
volume do livro “Semente da Paz”. O 
evento foi realizado no dia 8 de no-
vembro, na Faculdade Anhanguera, 
no bairro do Macedo.

Jane Rossi - educadora, poetisa e 
organizadora do projeto -, convidou-
-me para atuar como mestre de ceri-

mônias. Foi maravilhoso desfrutar 
da energia dos jovens de todas as 
idades, dos ensinos fundamental e 
médio e, também, do EJA, que par-
ticiparam com textos alusivos à Paz. 
Este é o maior de todos os bens. A 
Paz é Valor Eterno!

No início daquela semana, a pro-
fessora Jane pediu que eu enviasse 
frases com esse tema. Assim, eu en-
caminhei a ela dois emblemáticos 
pensamentos que não têm a minha 
autoria. “Haja paz na Terra, a come-
çar em mim”. Esse é o primeiro verso 
de canção fraternalmente entoada no 

fi nal das reuniões da Casa Perseve-
rança, na Chácara Mafalda, Capital. 
A paz, de fato, nasce no íntimo de 
cada um de nós. Eu nada posso fazer 
quanto à paz no Oriente Médio ou 
em La Paz, na Bolívia, a não ser orar 
fervorosamente por essa graça. Mas 
a minha paz interior depende única 
e exclusivamente dos meus esforços 
em termos de autoconhecimento, au-
tocura e resignação positiva. Encon-
trar a paz, em meio a interferências 
de todas as ordens, é tarefa desafi ado-
ra. Mas não é impossível. Vale a de-
terminação em conquistá-la em todos 
os momentos. Um pouco a cada dia. 
Conter a pressa que nos aprisiona aos 
compromissos sociais e corporativos 
já é um excelente passo inicial para a 
libertação do espírito.

Outra mensagem que eu enca-
minhei para a professora Jane foi a 
defi nição de Paciência: “O Sagrado 
Encontro entre a Sabedoria e o Amor 
de Deus”. Sabedoria e Amor são os 
maiores tesouros do mundo; desde 
a aurora da humanidade, conquistá-
-los transforma o seu detentor no 
mais rico dos imortais. Quando há 
esse abençoado e extraordinário en-
contro, nada poderá abalar o ser de-
tentor da verdadeira Ciência da Paz.

Durante o evento houve signifi -
cativa precipitação pluviométrica. 
Internamente, porém, a chuva era de 
aplausos e de sorrisos, pois “quem 
se alegra com o sucesso alheio re-
cebe bênçãos infi nitas” (Seicho Ta-
niguchi). A atriz Bianca Chapelina 
atuou como estátua viva de um anjo 
a iluminar as ideias e os ideais dos 
escritores de plantão. É muito fácil 
ser transcendental no topo da mon-
tanha, mas interagindo com as pes-
soas é que se torna possível a real 
evolução de que tanto precisamos na 
curta passagem por este plano mate-
rial. Amém!

Sementes da Paz 
lançadas em solo 
fértil e promissor - I

PONTO
DE VISTA

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
é jornalista guarulhense, 
locutor, palestrante, coach, 
escritor, professor e mestre de 
cerimônias
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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 E
CO 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

SOBRADO PICANÇO
4,5 X 19,5, 2 dorms + 1 dorm 

opcional, sala,cozinha, 2 
banheiros, área de serviço, edícula 

e garagem R$160.000 REF:02.

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

APTO CENTRO
96 M², 3 Dorms,sala,coz,área de 

serv, garagem, reformado, 2 
banheiros R$120.000 entrada + 

parcelas REF:02 

APTO VILA FATIMA
Reformado, 2 dorms, sala, coz, 
WC, A. serviço, Garagem, lazer 
completo R$190.000 REF 02

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

banheiro e lavanderia OBS: 
cozinha e quarto do casal 

moveis planejados R$245.000 
REF 03

APTO BOM CLIMA
2 Dorms,sala,cozinha, wc, 1 
vaga de garagem R$ 185.000 

REF: 20.

APTO MACEDO
Próximo a Av Tiradentes, 2 

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

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

uma vaga de garagem, escritura 
registrada, ac financiamento

R$230.000 REF 20 

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

TERRENO RESIDENCIAL BAMBI
Com construção em andamento 

R$70.000 ref 02

TERRENO PROX
 SHOPPING MAIA

264 m²  R$350.000,00   REF 
DANIEL

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$250.000 REF 20.

IMÓVEIS PARA RENDA 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$1.350,00 REF 20

CASA VILA FLORIDA
3 Cômodos. Otimo p/ casal 

R$700,00 REF 20

APTO PONTE GRANDE
3 dorms (1suite), sala, coz, 

sacada, lazer completo 
R$330.000,00 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$250.000 
REF:20 

CHACARA MAIRIPORÃ OTIMA 
LOCALIZAÇÃO PROX A 

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

R$120.000 REF 02

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

imóvel de menor valor REF 02

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

garagem R$130.000 ref 02

2 CASAS JD CARMELA
Terreno 5x25 2 vagas 

R$150.000, Aceita carro, 
REF Daniel

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

banheiros, garagem, Edicula 
R$280.000  REF 02
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Bancos de tecido estão na moda

DA REDAÇÃO - Em um passado 
não muito distante, carro de 
luxo vinha, obrigatoriamente, 
com bancos de couro. Enquan-
to isso, o tecido ficava reserva-
do aos chamados “populares”. 
Mas as coisas estão mudando. 
A evolução dos tecidos e uma 
maior consciência ecológica 
vêm favorecendo o desenvol-
vimento de revestimentos in-
ternos de tecido. E isso inclui 
veículos de luxo.

É o caso, por exemplo, do 
recém-lançado Porsche Cayen-
ne Coupé. O SUV alemão, que 
tem tabela a partir de R$ 459 
mil, pode vir com bancos de 
tecido, no padrão denominado 
Pepita, vendido como opcional.

Uma das provas de que 
o jogo está virando é que os 
bancos de couro são de série 
e os de tecido, opcionais (e ca-
ros). Caso o cliente acrescente 
pacote Sport Leve, que custa 
cerca de R$ 76 mil, leva itens 
como teto de fibra de carbono, 
rodas especiais e escapamen-
to esportivo, além de assentos 
com a parte central revestida 
de tecido.

O Cayenne Coupé não 
é exceção. De acordo com o 
gerente de produto da marca 
alemã, Leandro Rodrigues, 
até mesmo o novíssimo es-
portivo elétrico Taycan tem 
uma opção “livre de couro”. 
Nesse caso, nem mesmo o vo-

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: CAIO MATTOS/HONDA

CB650R, a nova Honda esportiva
DA REDAÇÃO - Elis Regina 
cantava que “o novo sempre 
vem”. No caso da CB650R, su-
cessora da CB650 F na linha 
de entrada com motores de 
quatro cilindros da Honda, 
o novo mistura estilo retrô e 
pitadas de modernidade.

A CB650R pertence à fa-
mília Neo Sports Cafe da 
Honda. O visual é levemente 
retrô, mas traz linhas moder-
nas e arredondadas. O farol 
redondo, de estilo clássico, 
traz luzes de LEDs e ilumi-
nação de uso diurno (DRL) 
também de LEDs. O painel 
digital e moderno é uma ver-
são “reduzida” do que equipa 
a CB1000R.

Em relação à CB650 F, a 
CB650R é 6 kg mais leve. O 
modo como as aletas nas la-
terais do tanque foi aplicado 
transmite a impressão de que 
a moto também é esguia. A 
posição de guiar é bem espor-
tiva, mas, mesmo assim, mui-
to confortável para encarar 
longas viagens. Em relação à 
antecessora, o guidom está 13 

mm mais avançado e 8 mm 
mais baixo. Outra novidade é 
a suspensão dianteira inverti-
da, com 41 mm de diâmetro. 
A da “F” tinha sistema con-
vencional, também sem ajus-
te. A dianteira está mais firme 
e dá confiança ao encarar as 
curvas. Atrás, há amortecedor 
com sete opções de ajuste.

Na prática, a “R” é mais 
esportiva que a “F”. A novata 
permite mudar de trajetória 
com facilidade e sua diantei-
ra passa bastante segurança. 
O motor de quatro cilindros 
gera 95 cv, ante 88,5 cv do 
modelo anterior. Por causa 
das regras de emissões de ru-
ídos, a versão brasileira deve 
ter uma pequena redução de 
potência. Durante a avalia-
ção, em estradas sinuosas e 
sob chuva, a entrega de tor-
que se mostrou progressiva. 
Outra novidade é a embre-
agem deslizante, que evita 
travamento da roda traseira. 
Ainda assim, a Honda traz 
sistema de controle de tração, 
que pode ser desligado.

Tecido e couro
Algumas marcas mesclam diferentes tipos de materiais nos revestimentos internos de 

seus carros. É o caso da BMW. O X2 M35i, por exemplo, pode vir com bancos esportivos 
de Alcantara nas laterais e uma faixa central de tecido. Além de melhorar o aspecto, isso 
reduz a energia eletrostática, de acordo com informações da marca.

A Volvo vai na mesma linha. O novo sedã S60, que está chegando ao Brasil por preços 
a partir de R$ 195.950, tem bancos que misturam revestimento de couro na parte central 
e material sintético nas laterais, ressaltando o visual da cabine. Até mesmo o Toyota Cen-
tury, um enorme sedã executivo que é símbolo de status no Japão, continua fiel ao reves-
timento interno feito de tecido.

lante e a alavanca de câmbio 
receberam cobertura de pele 
- algo comum até em veículos 
mais baratos.

Rodrigues diz que mesmo 
o 911 tem opção com assentos 
de tecido. Ele acrescenta que 
a Porsche está utilizando ma-
teriais alternativos ao couro, 
caso dos revestimentos deno-
minados Sport Tex e Dina-
mica. Os dois são sintéticos, 
sendo que o segundo é uma 
espécie de opção ao Alcanta-
ra, material feito a partir de 
microfibras de poliéster.

O híbrido Volkswagen 
Golf GTE, que acaba de ser 
lançado no Brasil por R$ 
199.990, vem da Alemanha 
exclusivamente com interior 
revestido de tecido preto e 
azul. O hatch segue uma tradi-
ção dos esportivos das linhas 
Golf e Polo (GTI), marcadas 
pelos acabamentos de tecido 
com padronagem jovial.

Ainda entre os esportivos, 
o Civic Si tem bancos de te-
cido que privilegiam o bom 
apoio ao corpo em curvas. O 
canadense da Honda sai por 
R$ 164.900.



14 Sexta-feira, 22 de novembro de 2019
www.fmetropolitana.com.brVARIEDADES

ÁRIES: As tuas emoções com ímpeto fi carão na sua re-
serva de pensamento por causa do planeta Vênus agora. 
Tente se organizar.

TOURO: Suas difi culdades tendem a ser obscurecidas 
agora nessa difícil jornada para você. Urano pode trazer 
grandes problemas quando se trata de comportamento. 

GÊMEOS: Com muitas chances as coisas podem andar 
muito bem para você neste momento da sua vida. No 
planeta Mercúrio você encontrará algumas capacidades.

CÂNCER: Tudo fi cará exatamente onde está no momen-
to, deixe que as coisas normais tragam para você uma 
maior esperança para a sua vida agora. 

LEÃO: Ao ser uma pessoa centralizadora terá uma maior 
difi culdades para trazer em sua direção, o que tanto 
precisa neste grande momento. 

VIRGEM: O que vem acontecendo com o seu dia neste 
momento é que demasiada leveza poderá atingi-lo neste 
momento. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 65

TPA
RELAXAMENTO

NAUISTEP
DTANTRI

TETODEVIDRO
NRELOGIO
CAIDMADE

DILACERADOR
AA

RCASFR
ESTAOUALA

DEMONSTRAR
APARTUM
MDRACHEL
OBOLOURNA
DARLIPGI

PARAMEDICOS

Roupas e 
acessórios
exibidos 

em desfiles

Meio (?),
meio cá: 

sem certeza
absoluta

Marcas ou 
caracterís-
ticas nega-
tivas (fig.)

Tintura 
de (?): 
o elixir 

paregórico

Sensação
provocada
pela mas-

sagem

Coroa ce-
rimonial
usada no 

Candomblé

Passo, 
em inglês

Navio da
expansão 
marítima

(Hist.)

Forma ca-
rinhosa de
se referir
ao avô

Data do
início de
operação

militar

Sucesso
da cantora

baiana
Pitty

Objeto 
de luxo

fabricado
por Cartier

Cometer
engano

"(?) o Pa-
no", obra
de Agatha
Christie

Stock (?),
categoria
automo-
bilística

Hand-(?):
feito

à mão
(ing.)

(?) de
papel: é

usado para 
reciclagem

Cara (?)
coroa,
tipo de
jogo

Pato ao (?),
iguaria

típica do
Amazonas

"Onde (?)
Wally?",
série de
livros

Obter algo
com muito

esforço
(pop.)

Harold
Robbins,
escritor
dos EUA

(?) de
guia: nó
de mari-
nheiro

(?) Weisz,
atriz de 

"A Múmia"
(Cin.)

(?) 
eletrônica,
inovação
eleitoral

Profissio-
nais dos
primeiros
socorros

George
Israel,
músico 

brasileiro

Ceder

Donativo
de pouco

valor

Tornar
evidente

por provas

(?)-hotel,
moradia 

de turistas

Lábio, 
em inglês
1.000, em
romanos

Material de
garrafas
de suco

Botequim

Condição
violada 

no plágio

Ferramenta para
configurar
o Windows
(Inform.)

Nair de
Tefé, caricaturista 

Localização do Monu-
mento aos Pracinhas,

no Rio

Frâncio
(símbolo)
Posição
do futsal

Caixas retangulares 
de madeira
A atleta não
profissional

Bronzeado,
em inglês
Formato

do martelo

3/adê — car — lip — tan. 4/made — step. 5/apart — óbolo. 6/rachel. 16/aterro do flamengo.

LIBRA: Com a sua digna e forte paciência que reina em 
seu peito você estará acima de qualquer situação neste 
momento tão importante. 

ESCORPIÃO: Você poderá determinados problemas que 
acabam por fazer você fi car um pouco mais problemático 
agora. 

SAGITÁRIO: A sua alegria não terá a mesma revigorada 
força de antes, quando você estava em um grande 
caminho. 

CAPRICÓRNIO: Aquele seu ideal tão forte que carrega 
no seu coração terá uma fundamental energia para que 
atinja tudo o que precisar. 

AQUÁRIO: Faça um uso maior daquilo que você pensa 
ser importante para que o planeta Urano melhore esta 
sua atual condição. 

PEIXES: É no componente de Água que você pode en-
carnar as coisas das quais os melhores sentimentos mais 
amorosos possíveis na sua vida.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - Três vezes ven-
cedores do GRAMMY® 
Award e multiplatinados, a 
banda Maroon 5 anunciou 
datas extras na turnê Sul 
Americana 2020 produzida 
pela Live Nation. A banda 
irá passar pelo Brasil, com 
quatro datas no país e ain-
da México e Chile, além das 
datas já anunciadas no Uru-
guai, Argentina e Colômbia. 
No Brasil, a banda irá passar 
por São Paulo, no Allianz 
Parque, dia 01 de março; 
Brasília, no Estádio Mané 
Garrincha, dia 03 de mar-
ço; Recife, no Esplanada do 
Classic Hall, dia 05 de mar-
ço; e no Rio de Janeiro, no 
Área Externa da Jeunesse 
Arena, dia 06 de março. Os 
shows do Brasil ainda con-
tarão com a abertura do trio 
musical Melim.

Para o público geral, a ven-
da começa no dia 28 de no-
vembro, às 10h pela internet 
e 12h nas bilheterias ofi ciais. 
Os ingressos estarão dispo-
níveis online (O único canal 
de vendas ofi cial é o https://
www.eventim.com.br/maro-
on5 e nas bilheterias ofi ciais 

Maroon 5 anuncia datas extras no México 
e na  turnê de 2020 na América do Sul

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

O single mais recente da 
banda, “Memories” (222 Re-
cords / Interscope Records), 
marca a primeira música 
nova da banda de Los An-
geles desde o lançamento de 
seu hino global “Girls Like 
You”. Após o lançamento, 
“Memories” rapidamente rei-
vindicou ao Maroon 5 a 22ª 
aparição no Top 40 da Bill-
board Hot 100.

Atualmente, a faixa está 
na nona posição no ranking 

da Billboard Hot 100 e su-
bindo, marcando o 15º top 
10 deste ranking, 15 anos 
após seu primeiro hit do 
Top 10 (This Love), em abril 
de 2004. Além disso, a faixa 
está na 10ª posição na Bill-
board Top 40, tornando-se 
o 21º Top 10 da banda, # 
5 na parada Billboard Hot 
AC, o 25º Top 10 da banda e 
também a faixa # 2 Global 
no Spotify e a faixa #8 nos 
EUA.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Pelo presente Edital, ficam convocados todos os 
associados deste Sindicato, quites e em pleno 
Gozo de seus direitos sindicais, para participarem 
da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no 
dia 28 de novembro de 2019, às 10:00 horas em 
primeira convocação, à Rua Caraguatatuba, n° 122 
Centro - Guarulhos/SP, a fim de deliberarem sobre 
as seguintes matérias da Ordem do Dia: a) Leitura, 
Discussão e Votação da Ata da Assembléia 
anterior; b) Leitura, Discussão e Votação da 
Proposta Orçamentária para o Exercício 2020 e 
respectivo Parecer do Conselho Fiscal. Não 
havendo, na hora acima indicada, número legal de 
associados, para a instalação dos trabalhos em 
primeira convocação, a Assembléia será realizada 
uma hora após, no mesmo dia e local, em segunda 
convocação com qualquer número de associados 
presentes. Guarulhos, 22 de novembro de 2019. 
Jhonatan Silva Moura - Presidente

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SERVIÇOS

PUBLICIDADE LEGAL

VEÍCULOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

IMÓVEIS

Vende-se

Aluga-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

Esoterismo

Autos

EMPREGO

Contrata-se

CÔMODO COZINHA
Centro c/wc.,R$  500.00. 
p/1 pessoa só,   Já incluso 
água e  luz  99649-0595
APTO.
Alugo Quarto p/ moças 
q trabalha/estuda. Bem 
localizado. Tratar. F.:  
96471-4430 ANUNCIE AQUI 

97380-7685

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

PROFº E ESTÁGIARIO 
ED. FÍSICA
p/ Academia, enviar CV. p/ 
wervesonbrito@bol.com.br
MOÇAS MAIORES
P/ Casa Privê  ou noite. F.: 
(11) 9090 940360809. Zona 
Sul SP.
ADMITE-SE 
Ajudante Geral e ½ 
Ofi cial Mecânico de Ar 
Condicionado. CV via 
whats (11)94358-7439 ou 
Email: rh1@adannaar.
com.br

DUSTER 2015
fl ex, automática, único 
dono, 36.500,00.F.:  99968-
7303,ou 97959-4649.

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

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

COTA CONTEMPLADA
Crédito Imobiliario R$ 400 
Mil , Quero R$ 48 Mil  + 
Divida (11) 94372-6658
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
ENSEADA/ GUARUJÁ
Lazer completo c/pisc., 
saunas, slão festas, salas 
jogos e ginastica,  3 dorm. 
sendo 1 suite, sala estar e 
jantar, todos c/ar cond. Coz. 
completa, 3 vagas  prédio 
c/elev. Area útil 104Mts².  
F.: (11) 98111- 7603 (zap)
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

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

PASSO PONTO
Jd.Presidente Dutra - 
Imobiliária há 10 anos 
no local c/ escritório 
montado.3 salas térreas ou 
para  outros segmentos. F.:  
2279-8345
VD. APTO. VILA 
AUGUSTA
Oportunidade 2 dorms. c / 
Cozinha planejada  Valor 
210mil.  Ac fi nanc.F.: 
98121-5581 whats.
TERRENO 940MTS²
8Mil+60 parcelas de 1/2 
salário min., Pq.Primavera. 
Terreno plano 10x25. 
Fortaleza 75Mil ou Vendo 
a metade e Facilito pgto. F. 
96020-8559.

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.

ALICE NAMORADINHA
alicenamoradinha.blogspot.
com  .  F.:(11) 96410-9067

ABANDONO DE EMPREGO 
A empresa José Ramos da Silva Tomé - 
ME, CNPJ:24.147.068/0001-66, sito a 
Rua Fernando de Noronha, 1068 - Jd 
Maria Dirce - Guarulhos/SP solicita o 
comparecimento de        Alex Elói 
Barbosa CTPS. 19035, Série 00226-SP, 
no prazo de 24 horas. O seu não 
comparecimento caracterizará 
ABANDONO DE EMPREGO, conforme 
o artigo 482, Letra I da CLT. 

SALÃO DE BELEZA
Stª Clara Passo ponto próx. 
a comercios, aluguel R$ 
1.130,00. Quero R$ 35 Mil. 
2229-8826/ 98997-9706 
whats.
REGULARIZE
seu imóvel e obtenha uma 
valorização de até 35% 
98857-5336

TALITA SAFADA
Oral s/ capa, anal, bj grego, 
fi nal. Na boca Completinha. 
F.: 2407-8772
GAROTAS MAIORES
p/a região de Guarulhos 
boa aparência altos 
ganhos. F.: 97984-9530
JOICE MORENA
Maranhense carinhosa e 
educada venha se deliciar 
F.: 94295-5756 ZAP.

A Empresa Sygnos Empreendimentos Comerciais Ltda. torna público 
aos parentes consanguíneos e/ou responsáveis que os Lóculos/jazigos 
situados no bloco D e Ossários com a seguinte numeração D1A 0004; 
D1B 0144; D1B 0168; D1B 0171; D1B 0173; D1B 0178; D1B 0206; D1C 
0258; D1C 0272, D1C 0294; D1D 0383; D1D 0421; D1D 0438; D1D 
0462; D1D 0488; D1E 0535; D1E 0541; D1E 0555; D1E 0591; D1E 0605; 
D1F 0641; D1F 0655; D1F 0622; D1F 0670; D1F 0678; D1F 0705; D1F 
0720; D2A 0813; D2A 0878; D2B 0898; D2B 0937; D2B 0942; D2B 0964; 
D2D 1205; D2D 1214; D2D 1246; D2D 1251; D2D 1267; D2E 1332; D2E 
1369; D2E 1385; D2F 1411; D2F 1470; D3B 1678. D3D 1915; D3D 1919; 
D3D 1922; D3D 1928; D3D 1958; D3D 1983; D3D 1984; D3D 1985; D3D 
2003; D3F 2245; D4B 2474; D4B 2479; D4D 2685; D4D 2705; D4D 
2729; D4D 2793, E OSS 0021; OSS 0022; OSS 0036; OSS 0053; OSS 
0057; OSS 0062; OSS 0066; OSS 0093; OSS 0099; OSS 0112; OSS 0122; 
OSS 0127; OSS 0129 do Cemitério Vertical - Memorial Guarulhos, no 
Munícipio de Guarulhos, na Avenida Rio de Janeiro n° 827, bairro Jd . 
Diogo, Fone: 2458-8833 email: memorialadm@terra.com.br. Que estão 
com seu prazo de manutenção vencidos, �cando assim noti�cados os 
responsáveis para a devida regularização, no prazo de trinta dias a 
contar desta publicação. O não atendimento a esta noti�cação no prazo 
mencionado, implicará em exumação dos restos mortais e depósito dos 
mesmos em ossário geral. Os interessados em evitar a exumação, 
deverão comparecer junto ao Cemitério Memorial Guarulhos, no prazo 
retro informado, para a devida regularização. A exumação não exime da 
cobrança de toda a divida. 

EDITAL DE EXUMAÇÃO

ANUNCIE AQUI  97380-7685
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