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Sem renovação do Ministério da Saúde, cidade deve 
perder 17 profi ssionais do Mais Médicos neste ano
Após determinação do ministério para que médicos só continuem em municípios com maior vulnerabilidade social, 
18 profi ssionais já deixaram de atender em Guarulhos no ano passado e outros 12 serão desligados em 2021 Pág. 6
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Médico 
especialista fala 

sobre o aumento 
dos casos 

de dengue 
no Brasil Sesc recebe ofi cina 

gratuita de musicalização 
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Cotações Selic (ano)
4,5% R$  1.039

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Entregamos o projeto nas mãos do diretor José Rafael Neto, que nos 

prometeu agilidade nos processos para a liberação dos recursos, a fi m de 
que possamos licitar e dar início às obras”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar

+1,58%
117.325
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Flamengo é eliminado 
da Copinha após sofrer 
goleada para o São Paulo
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Prefeito vistoria obras 
de reforma do Hospital 
Pimentas-Bonsucesso

Em Brasília, Guti solicita recursos para obra de macrodrenagem do Baquirivu Pág. 9

Prefeito entregou o projeto à Corporação Andina de Fomento (CAF) solicitando US$ 90 milhões, após aprovação da medida pela Câmara Municipal no mês passado
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Para aproximar população, Para aproximar população, 
Câmara de Arujá deverá ter Câmara de Arujá deverá ter 

sessões noturnassessões noturnas

+1,18%
R$ 4,14

+1,39%
R$ 4,62

especialista fala 
sobre o aumento 

de dengue 
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ESTAÇÕES - As cores e belezas da natureza estão presentes nas singularidades das fl ores em todas as épocas do ano

CAUSOS 
E CAUSAS

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
Contabilista, Advogado, Especialista 

simples ativista ambiental que ganhou as man-
chetes nacionais diante da falta de habilidade 
política de Bolsonaro, o presidente de uma na-
ção que lhe dedicou tempo e palavras mais que 
necessárias ao destaque que ela própria mere-
cia, mas sufi cientes para que seus seguidores, 
sem entender minimamente as circunstâncias 
climáticas de um e outro pais passassem a dis-
cutir o ativismo da menina, cuja coragem para o 
enfrentamento político e social não permite que 
extremistas de celulares e computadores mane-
jem sua discussão.

Agora, como era de esperar, a bola da vez 
é o Ministro To� oli (STF), que apenas fazendo 
cumprir a Constituição Federal, revogou a cen-
sura contra o programa Porta dos Fundos que 
satirizava o cristi-anismo através da apresenta-
ção de um Jesus Gay, o que foi sufi ciente para 
internautas de todo tipo, aí se inclua ateus e 
agnósticos, aproveitassem a onda de ridiculari-
zação de To� oli e dos demais ministros do STF 
e caracterizassem-os de homossexuais, ao que 
parece não percebendo estes “ar-tistas” que 
o julgamento conforme a regra legal tinha um 
propósito (defender a liberdade de ex-pressão e 
pensamento) e não de atingir qualquer religião, 
despercendo que a própria Constituição possui 
regras contra os abusos praticados em nome do 
direito de expressão e pensamento, não haven-
do permissão ao direito de ofender.

Mas a internet é assim, tem dessas coisas, 
de livres manifestações contra Gretha, To� oli e 
tantos outros, que apenas são permitidas num 
legítimo regime democrático de direito, onde a 
liberdade de expressão é a regra, sem qualquer 
censura, mas cujo excesso, vale lembrar, será 
punido na forma da própria lei, em respeito igual 
às outras garantias constitucionais, como a dig-
nidade da pes-soa humana, por isso de se afi r-
mar que a liberdade de expressão não autoriza 
ninguém a falar bo-bagem, devendo-se se poli-
ciar quanto as palavras, pois a ofensa é punível.

Está difícil caminhar pelas redes sociais 
sem se deparar com extremismos e extremis-
tas, tanto os de direita quanto os de esquerda, 
para quem àqueles que não lhes pertencem 
ou acompanham o pensamento, defi nitiva-
mente, ou são comunistas ou são fascistas, e 
não adianta mais se justifi car, pois você é (e 
será) o do contra.

Já não se contentam mais com os simples 
adjetivos de mortadelas e coxinhas, agora a pe-
gada é mais radical e vale ofender. É como num 
vale tudo em que a razão perde espaço para a 
emoção do simples embate, do confronto políti-
co e/ou ideológico. 

Mas aí vale tudo mesmo, e sem juiz ou o si-
nal de fi nal round ou da própria luta, como se a 
fi nalidade das discussões pelos “facebooks” pu-
dessem intervir em políticas de governos e na 
própria ação da natureza. 

Aliás, natureza danada essa. Um tanto im-
previsível, posto que deveria informar o quanto 
e onde vai chover ou queimar além do esperado, 
permitindo que as críticas aos gestores públicos 
e a quem lhes defenda fossem melhor argumen-
tadas, mas, inobstante a isso, já estão julgados e 
condenados pelas redes sociais e seus juízes de 
expertise invejável em todos assuntos possíveis, 
valendo qual-quer assunto, pois o que importa 
aqui é tacar pedra no telhado alheio (sic!).

Os exemplos saltam aos olhos a cada novo 
debate e nos trazem demônios das mais varia-
das espé-cies; como Gretha Thumberg, uma 

Se policie. Ofensa não!!!
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Aprendi desde sempre 
que documentário, no cine-
ma e na televisão, é produção 
composta de imagens e texto 
fundamentados na realidade. 
No cinema, o fi lme com uma 
história inventada, o que cha-
mamos de fi cção, é sempre 
classifi cado como drama ou 
comédia. Muitas vezes não é 
uma coisa nem outra. Em ou-
tras vezes, pode ser as duas 
coisas ao mesmo tempo.

Há documentários fi ccio-
nais também, onde as coisas ali 
se misturam, assumidamente. 
Ficção e realidade, quando jun-
tas, podem dar bom resultado, 
caso do fi lme “Dois Papas” di-
rigido pelo brasileiro Fernando 
Meirelles com uma atuação 
brilhante dos atores Anthony 
Hopkins e Jonathan Pryce.

Dois Papas, lançado em 
dezembro do ano passado, é 
apresentado pela Netfl ix como 
um “drama-comédia” baseado 
em fatos reais. Com uma certa 
boa vontade pode até ser con-
siderado um “documentário-
-fi ccional”. Tem situações cria-
das pela cabeça do roteirista e 
usa atores para representar o 
Papa Francisco e o aposentado 
Bento 16.

“Dois Papas” está na lista 
dos indicados para o Oscar 
deste ano liberada ontem. 
Concorre em três categorias. 
Duas de melhor ator, para 
Hopkins e Pryce, e uma para 
melhor roteiro adaptado, para 
Anthony McCarten.

Mas é “Democracia em 
Vertigem” que nos interessa. 
A produção dirigida por Petra 
Costa foi escolhida para con-

correr na categoria de “melhor 
documentário” na festa que vai 
acontecer em Los Angeles no 
dia 9 de fevereiro. A exemplo 
de “Dois Papas”, o trabalho 
pode ser visto na plataforma 
Netfl ix.

“Democracia em Vertigem” 
narra o processo de impea-
chment da então presidente 
Dilma Rousse�  em 2016 mis-
turando a história familiar da 
diretora com o PT. Em resumo, 
diz que Dilma e o PT foram víti-
mas de um golpe tramado pela 
troglodita direita brasileira. So-
bre a corrupção no partido, 
praticamente nada.

Comecei a ver na TV, mas 
abandonei logo no começo. 
Mas, pelo que li depois trata-se 
de um trabalho de cinema bem 
feito. Nossos críticos gostaram.

A primeira manifestação 
foi do ex-presidente Lula: “Pa-
rabéns Petra Costa, pela se-
riedade com que narrou esse 
importante período de nossa 
história”. Lula emendou: “Viva 
o cinema nacional!” Petra re-
agiu “extasiada”, assim como 
toda a cúpula petista.

O Antagonista, portal de 
notícias que faz oposição ao 
partido também reagiu: “O 
partido que elegeu Dilma 
Rousse�  com a propina das 
empreiteiras é representado 
no Oscar por um documentá-
rio de propaganda realizado 
pela herdeira da Andrade Gu-
tierrez”.

Eu me atrevo a dizer que o 
Oscar de 2.020 inaugura com 
“Vertigem” uma nova catego-
ria: o Documentário-Ficção. Ou 
seria um Drama-Comédia?
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Para aproximar população, presidente da Câmara quer sessões noturnas em Arujá
MAYARA NASCIMENTO - MAYARA NASCIMENTO - O ve-
reador Gabriel dos Santos 
(PSD) foi eleito presidente da 
Câmara Municipal de Arujá 
no último dia 20 de dezem-
bro, com oito votos de um to-
tal de 15 vereadores da Casa 
de Leis. Ele concedeu uma 
coletiva de imprensa ontem 
para detalhar os principais 
projetos que serão executa-
dos neste ano. Entre as ideias 
apresentadas destaca-se a 
mudança das sessões ordiná-
rias para o período noturno.

O projeto prevê que os 

trabalhos tenham início às 
18h, assim os cidadãos pode-
rão estar presentes em deci-
sões da cidade, influencian-
do diretamente na qualidade 
de vida e desenvolvimento 
do município. As tratativas 
já começaram, mas ainda 
não há a data da semana 
exata para acontecer e nem 
previsão do início.

“Se houver gastos para 
a mudança, serão pratica-
mente irrisórios, devido ao 
benefício que isso trará para 
a comunidade. A população 

FOTOS: MAYARA NASCIMENTO

participar, ter uma vida ati-
va no Legislativo, estar pre-
sente nos debates políticos, 
é muito mais importante do 
que os gastos. Teremos uma 
seriedade muito grande na 
administração dos recursos 
públicos”, comentou San-
tos que está em seu terceiro 
mandato como vereador.

Segundo ele, seu man-
dato à frente da presidência 
do Legislativo será marcado 
por trabalho e transparência. 
Por isso, uma das propostas 
é uma ampla revisão do Re-
gime Interno, para que se 
adeque a realidade atual. Os 
estudos irão apontar pontos 
passíveis de ajustes no regi-
mento. “Trouxemos pessoas 
de fora e de nossa confiança 
para oxigenar a gestão. Tra-
zer ideias que gerem inova-
ção e eficiência para a máqui-
na pública”, destacou.

Outro projeto apresenta-
do pelo novo presidente é a 
integração regional das Câ-

maras Municipais. “Temos 
diversos assuntos e temas 
que envolvem as cidades 
vizinhas, que fazem divisas 
com Arujá. É importante que 
as Casas de Leis troquem in-
formações, mantenham con-
tato. Às vezes na divisa te-
mos confrontos, pois de um 
lado algo é legal e do outro 
não”, alegou o presidente.

Além disso, ele defende 
a economia na Casa de Leis. 
Para isso, as áreas jurídica, 
administrativa e de comuni-

cação estão estudando meios 
de reduzir os gastos. “Preci-
samos buscar alternativas 
para não trazer prejuízo à ci-
dade e aos vereadores, uma 
vez em que eles precisam de-
sempenhar seus mandatos”, 
disse.

Além do presidente, par-
ticiparam da coletiva os ve-
readores Rogério Gonçalves 
Pereira (PSD), o Rogério 
da Padaria, e Júlio Kaikan 
Yokoyama (PSDB), o Júlio 
do Kaikan.
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‘Não se trabalha mais com a hipótese 
de erradicação da dengue no país’

FOTO: DIVULGAÇÃO

Folha Metropolitana 
- Qual é o procedimento 
para identificar e tratar 
a dengue?

Alexandre Chieppe -Alexandre Chieppe - A 
pessoa deve procurar um 

serviço de saúde assim 
que começarem os sin-
tomas. A dengue pode se 
confundir com diversas 
doenças infecciosas, como 
febre maculosa, menin-

gite, chikungunya, entre 
outros. A dengue traz sin-
tomas graves e é preciso 
intervir cedo. Há um vo-
lume adequado de hidra-
tação, feito através de um 
cálculo, que somente um 
médico pode fazer, além 
de exames laboratoriais. 
Sozinha, a pessoa não con-
segue identificar e tratar 
adequadamente.

Qual o ciclo da larva?
A dengue é uma arbovi-

rose, que são transmitidas 
por mosquitos. O processo 
se dá através de um mos-
quito fêmea que pica um 
ser humano. 

No ano passado Gua-
rulhos registrou 52% 
dos casos em mulheres 
e 48% no sexo mascu-
lino. Mulheres, homens 
e crianças, estão todos 
suscetíveis a contrair a 
doença ou existem sexo 
e faixa etária mais pro-
pensa?

Quem nunca teve con-
tato está suscetível igual. 
Temos uma parte da po-
pulação de maior risco 
de contração, que são as 
crianças e os idosos, pois 
o que preocupa é o risco 
de complicação da doença, 
que pode levar a hemor-
ragia e a morte. Hoje cha-
mamos de dengue grave, 
antigamente era chamada 
de dengue hemorrágica, 
que causa desidratação 
consequente ao processo 
da doença.

O último boom de 
dengue foi em 2015. 
Por que no ano passa-
do tivemos altos núme-
ros, mesmo com poucas 
chuvas?

Temos quatro tipos de 
vírus e a pessoa pode ficar 
doente quatro vezes, pois 

cada ser humano fica imu-
ne depois que pega. Geral-
mente os vírus se interca-
lam, agora estamos com o 
vírus 2, que substituiu o 
vírus 4 e 1, que foram os 
principais agentes causa-
dores de 2015. Uma parte 
importante da população 
não tem proteção contra o 
vírus 2, por isso sentimos 
o aumento de casos. 

Por que ainda há tan-
tos casos mesmo com 
diversas campanhas e 
ações de combate? A 
culpa é da população ou 
do poder público?

O mosquito é altamente 
adaptável e todos precisa-
mos trabalhar a elimina-
ção mecânica de vetor, ou 
seja, utilizar inseticidas, 
larvicidas, eliminar cria-
douros e água parada. O 
grande desafio é intensi-
ficar os cuidados neste ve-
rão. Cada um deve cuidar 
da sua casa, não podemos 
deixar a responsabilidade 
apenas para o poder pú-
blico, eles são apenas auxi-
liares. De qualquer forma 
todos são responsáveis.

O vírus pode evoluir e 
se tornar mais forte com 
os anos?

É possível. O processo 
de mutação do vírus está 
sempre acontecendo. Hoje 

não podemos afirmar que 
haja outros tipos, mas no 
futuro pode ser que tenha.

Como estão as pes-
quisas na área?

Temos uma vacina que 
já está sendo comercia-
lizada, mas há algumas 
limitações, por exemplo, 
ela é indicada apenas para 
pessoas que já tiveram 
dengue. O Brasil está em 
desenvolvimento de ou-
tra vacina e a expectativa 
é que os estudos fiquem 
prontos em dois anos. 

Os casos se concen-
tram no Brasil ou outros 
países também estão lu-
tando contra a dengue? 

A dengue cresce em 
todo o mundo, não só no 
Brasil. Nós temos que fa-
zer nosso papel e cuidar 
da nossa casa, e evitar que 
nosso ambiente seja um 
criadouro.

Por que alguns remé-
dios são contraindica-
dos?

Alguns medicamen-
te como anti-inflamató-
rios, ácido acetilsalicílico 
(AAS), como por exemplo, 
a aspirina, e alguns outros 
remédios para pessoas 
com problemas cardíacos 
não devem ser tomados 
em caso de suspeita de 
dengue. Isso porque esses 
remédios são anticoagu-
lantes e aumentam o risco 
de sangramento, inclusive 
de hemorragia. 

Nos próximos anos 
será possível erradicar a 
dengue?

Não se trabalha mais 
com a hipótese de erradi-
cação. É um pensamento 
que deve voltar apenas 
quando tivermos tecnolo-
gias mais avançadas.

“Cada um deve 
cuidar da sua casa, 

não podemos deixar 
a responsabilidade 

apenas para o poder 
público, eles são 

apenas auxiliares”

MAYARA NASCIMENTO - MAYARA NASCIMENTO - No ano passado o Brasil todo 
registrou um aumento nos casos de dengue. Em Gua-
rulhos, foram contabilizados 6.469 casos de janeiro a 
dezembro de 2019, com uma morte em setembro. Em 
2018 foram apenas 94 registros observados na cidade, 
sem nenhum óbito.

O mosquito Aedes aegypti, responsável pela trans-
missão da dengue, também é o agente causador da chi-
kungunya e do zika vírus. A doença é uma preocupação 
internacional e está listada pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

Para explicar o aumento de casos no último ano, a 
Folha MetropolitanaFolha Metropolitana conversou com o médico especia-
lista Alexandre Chieppe. Graduado em medicina pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1997), ex-
-subsecretário Estadual de Saúde do Rio de Janeiro 
(2015 a 2019) e ex-superintendente de Vigilância da 
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, atu-
almente, Chieppe é diretor Médico da MedLevensohn.

Abaixo os principais pontos desta entrevista que 
pode ser conferida na íntegra no site www.fmetropo-
litana.com.br.

www.fmetropolitana.com.br
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Toda quarta 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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Guti vistoria obras de reforma do 
Hospital Pimentas-Bonsucesso

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
realizou no sábado (11), uma 
vistoria nas obras da segunda 
fase da reforma do Hospital 
Pimentas-Bonsucesso. A Pro-
gresso e Desenvolvimento de 
Guarulhos S/A (Proguaru) foi 
contratada em setembro de 
2019 pela prefeitura para a 
execução de diversos serviços 
no complexo hospitalar.

Até o momento, já foi con-
cluída a construção do muro de 
divisa e da laje que abrigará a 
torre de resfriamento, além de 
65% da implantação do piso 
intertravado do estacionamen-

to. Já foram iniciadas, também, 
as obras de acabamento das 
tubulações e escadas de emer-
gências. Estão previstas ainda 
a implantação do sistema de 
iluminação do estacionamento, 
obras nas salas de máquinas 
para o sistema de pressurização 
e a adequação civil de cinco sa-
las cirúrgicas – pintura e forro.

A vistoria contou também 
com a presença de diretores e 
técnicos da Proguaru. No total, 
a prefeitura está investindo R$ 
5,6 milhões na implementação 
desta segunda fase das obras do 
Hospital Pimentas-Bonsucesso.

FOTO: DIVULGAÇÃO/COMUNICAÇÃO PROGUARU

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Com a de-
terminação do Ministério da 
Saúde, que somente os municí-
pios com maior vulnerabilida-
de social se tornarão elegíveis 
para a renovação de contrato 
do programa Mais Médicos, 
as Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) de Guarulhos deverão 
perder mais 17 profissionais 
neste ano. De acordo com a 
Secretaria da Saúde, dois deles 
já deixaram de atender aos pa-
cientes nas UBSs Nova Cidade 
e Cummins.

Segundo a pasta, a cidade 
conta com 36 profissionais 
atuando no município. No en-
tanto, outros 12 médicos dei-
xarão a cidade em 2021.

Guarulhos, assim como 
os demais municípios que 
possuem profissionais vin-
culados ao programa, vem 
perdendo médicos gradativa-
mente. No final de 2018, ha-
via 43 médicos vinculados ao 
referido programa prestando 

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - O prefeito 
Guti, por meio de decreto, ins-
tituiu a formação de um grupo 
permanente de trabalho para 
definição e aperfeiçoamento 
de procedimentos administra-
tivos para a aplicação da lei 
da que proíbe, em Guarulhos, 
a utilização do cerol com a fi-
nalidade de empinar pipas. 
A medida foi publicada, por 
meio da regulamentação da 
lei, no Diário Oficial da última 
sexta-feira (10). 

No decreto, ainda é estabe-
lecido os órgãos competentes 

Guarulhos deve perder mais 17 profissionais 
do Programa Mais Médicos até o final do ano

Prefeito decreta a criação de grupo de trabalho para tratar 
sobre a lei que proíbe utilização de cerol na cidade

serviços em Guarulhos. Des-
se total, 18 desistiram, sendo 
três por aprovação em con-
curso público, cinco devido 
encerramento das atividades, 
seis por assuntos particulares, 
três em razão de ingresso em 
residência médica e um por 
validação de título de médico. 

Para continuar garantindo 
o atendimento da população, 
estão sendo convocados to-
dos os médicos aprovados em 
concurso público desde julho 
2019. Ainda de acordo com a 
pasta, há também a solicitação 
de abertura de novo concurso 

para a autuação dos infratores 
e apreensão do material: as se-
cretarias de Desenvolvimento 
Urbano, para Assuntos de Se-
gurança Pública e a de Trans-
portes e Mobilidade Urbana.  

A lei existe na cidade des-
de 2014, porém, em novembro 
do ano passado, passou por 
alterações, como a proibição 
do porte do material e auto-
rização para que o Executivo 
possa realizar, por meio dos ór-
gãos competentes, a apreensão 
e a destruição dos produtos. 

O porte, uso ou posse do 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU, NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER, ao mutuário cujo nome, nº de Contrato e Endereço encontra-se 
abaixo descrito, atualmente em lugar ignorado, que por força de cláusula 
resolutória existente no INSTRUMENTO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSA 
COM OPÇÃO DE COMPRA E VENDA firmado com esta CDHU, deverá 
REGULARIZAR a ocupação do referido imóvel, bem como as prestações 
pendentes de pagamento, no prazo máximo de 30(trinta) dias, a contar da data 
desta publicação, sob pena de RESCISÃO ADMINISTRATIVA de seu vínculo 
contratual com a CDHU, por força da mencionada cláusula contratual.  

Secretaria de Habitação

NOME EMPREENDIMENTO CONTA ENDEREÇO COMPL. CEP CIDADE 
Salma 
da Silva  GUARULHOS-C14 1871615 RUA JD REPOUSO 

DO SÃO FRANCISCO 
B:32 E:B 
AP:11 07261-000 GUARULHOS 

Pelo presente Edital, faço saber que no dia 14 de Fevereiro de 2020, no período de 10hs as 16hs, na sede 
do Sindicato em Guarulhos, com URNA ÚNICA, será realizada Eleições para composição da Diretoria, 
Conselho Fiscal e Suplentes, ficando aberto o prazo de 15 (Quinze) dias, para registro de CHAPAS, que 
ocorrerá a contar desta data de publicação do aviso resumido deste Edital, nos termos do Art. 10 PORTARIA 
nº 3.150 de Abril de 1986. O requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro 
da CHAPA será dirigido ao Presidente da Entidade, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos 
componentes da chapa, a Secretaria da Entidade funcionará, no período destinado ao Registro das Chapas, 
no horário de 9hs às 17hs. Onde se encontrará a disposição de informações concernentes ao PROCESSO 
ELEITORAL, recebimento de documentos e fornecimento dos correspondentes recibos. A publicação da 
relação das CHAPAS registradas, caso não seja obtido quorum em primeira convocação (maioria absoluta de 
eleitores), ou não obtendo nenhum dos candidatos essa maioria, proceder-se a nova convocação para o dia 
posterior, em havendo somente uma CHAPA registrada para as Eleições a ultima se dará duas horas após o 
inicio da primeira. Esclarece também que a presente convocação será afixada na Sede Sindical e painéis 
informativos dos aeroportos de São Paulo (Congonhas), Campinas (Viracopos) e Guarulhos (Cumbica).

Guarulhos, 14 de Janeiro de 2020.
Rafael da Cruz Caetano

Presidente

SINDICATO DOS CARREGADORES E TRANSPORTADORES DE BAGAGENS EM 
AEROPORTOS DE SÃO PAULO, CAMPINAS E GUARULHOS.

SEDE: Rua OSWALDO CRUZ, 76 – CENTRO DE GUARULHOS – CEP 07010-020.
FONE/FAX: 11 2445-2128 – e-mail: sindicatocarreg@hotmail.com

C.N.P.J.: 43.185.909/0001-74
www.carregadoresaeroporto.com.br

ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

MêsMês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Junho
Outubro

QuantidadeQuantidade
2
1
2
3
3
6

UBSsUBSs
Nova Cidade e Cummins
Santos Dumont
Acácio e Recreio São Jorge
Soimco, Nova Bonsucesso  e Marinópolis 
Allan Kardec, Bananal e Palmira
Nova Cidade, Soberana, Álamo, Bananal, Seródio e Jacy

Confira o encerramento dos contratos deste ano

público, além do possível de-
sencadeamento de processos 
seletivos simplificados para 
atender a urgência.

Já o Ministério da Saúde 
reafirmou a política de priori-
zação de chamamento para os 
municípios com maior vulne-
rabilidade social. O órgão ain-
da mencionou que o Programa 
Médicos Pelo Brasil, sanciona-
do em dezembro de 2019, vai 
ampliar a oferta de serviços 
profissionais em municípios 
de difícil provimento ou de 
alta vulnerabilidade com 18 
mil vagas em todo o país.

material sujeita o infrator ao 
pagamento de 400 Unidades 
Fiscais de Guarulhos (UFGs) 
– que equivale a quase R$ 1,4 
mil atualmente. Já quem for 
flagrado realizando o comér-
cio ou a fabricação da linha 
chilena, cerol ou similares, pa-
gará 800 UFGs (R$ 2,7 mil). A 
licença de funcionamento do 
estabelecimento também será 
cassada, caso isso ocorra. 

Só no primeiro semestre 
do ano passado, o Zoológico 
de Guarulhos socorreu 16 aves 
feridas por linhas cortantes. 
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Tarifas da Linha 13 da CPTM 
estão 2,33% mais caras

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Para quem 
utiliza diariamente a Linha 
13-Jade Companhia Paulis-
ta de Trens Metropolitanos 
(CPTM), tem sentido no bol-
so desde o primeiro dia do 
ano o reajuste da tarifa. De 
R$ 4,30 o valor subiu para R$ 
4,40, já para o serviço espe-
cial “Expresso Aeroporto” de 
R$ 8,60 foi para R$ 8,80. As 
novas tarifas mantêm as atu-
ais gratuidades existentes.

Em nota, a CPTM afirmou 

que o reajuste foi de 2,33% e 
está abaixo da inflação atua-
lizada do boletim Focus, no 
dia 13 de dezembro, divulga-
do pelo Banco Central (BC), 
de 3,86%, o que elevaria a 
tarifa ao valor de R$ 4,47. A 
nova tarifa atinge também 
ônibus e metrô. Diariamente 
8,3 milhões de passageiros 
são transportados nas 13 li-
nhas disponíveis no Metrô e 
na CPTM e 8,8 milhões nos 
ônibus da capital.

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS

FOTO: DIVULGAÇÃO COMUNICAÇÃO/CCR NOVADUTRA

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A campanha 
educativa da CCR NovaDu-
tra “Dirija com responsa. 
Motociclista: prevenção é a 
melhor proteção”, realizada 
ontem no km 204 da pista 
sentido Rio de Janeiro, em 
Arujá, conscientizou um to-
tal de 56 motociclistas que 
utilizam esse trecho da rodo-
via diariamente. A ação faz 
parte do trabalho da conces-
sionária de educar e orientar 
os motoristas por um trânsi-
to mais seguro.

No local, após a cabine 
auxiliar da praça de pedágio 
de Arujá, foi montado um 
ponto de apoio para o traba-
lho de abordagem da Polícia 
Rodoviária Federal, parceira 
no evento. Cada motociclista 
recebeu da concessionária 
um folheto da campanha 
com dicas de segurança e 
de manutenção do veículo. 
Na sequência, era instalada 
nas motociclistas uma ante-
na corta-linha, dispositivo 

Ação educativa conscientizou mais de 50 motociclistas na via Dutra
de segurança que pode evi-
tar os perigos trazidos por 
linhas cortantes.

O motociclista Felipe 
Lima foi um dos que recebeu 
a antena corta-linha da con-
cessionária. “É muito impor-
tante que esse tipo de ação 
seja realizada para conscien-
tizar os motociclistas. São 
ações assim que ajudam a 
salvar vidas, além de preve-
nir acidentes”, disse.

Outro motociclista aten-

FECHE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM TUDO INCLUSO

SEM CUSTO INICIAL

Rua João Zacharias, 295, Macedo - Guarulhos /SP

SOLICITE JÁ UMA VISITA

Soluções de impressão sob medida para sua empresa

(11) 2442-7023 | (11) 976291905

Sua empresa aceita economizar?

dido na ação foi Robson Fer-
nandes, que mora em São 
Paulo (SP) e trabalha em 
Arujá. “Às vezes por descui-
do, o motociclista não faz 
a revisão do veículo e, por 
isso, é essencial que ela es-
teja em dia. Além de receber 
orientações da campanha, 
também optei pela instala-
ção da antena corta-linha, 
um dispositivo de seguran-
ça para evitar acidentes”, co-
menta Fernandes.
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A prefeitura, por meio da Secretaria de 
Serviços Públicos, realiza durante os meses de 
janeiro e fevereiro dois cursos de férias com os 
temas Escola Lixo Zero e Seja Palestrante Lixo 
Zero. Ambos serão realizados no Adamastor Centro 
e as inscrições podem ser feitas até o dia anterior 
ao início das aulas através do portal lixozero.
guarulhos.sp.gov.br. O curso Escola Lixo Zero tem 
como objetivo ensinar e orientar os participantes 
sobre formas de minimizar a geração dos resíduos, 
implantar a coleta seletiva e dar a destinação 
ambientalmente adequada de todos os resíduos 
gerados no ambiente escolar. Tem como público-
alvo professores, coordenadores e gestores 
de escolas, que atuem em escolas públicas ou 
privadas. O curso será realizado em duas edições: 
a primeira às segundas-feiras, nos dias 20 e 27 de 
janeiro e 3 e 10 de fevereiro das 18h às 21h30; e a 
segunda nos sábados dias 8 e 15 de fevereiro, das 
9h às 17h. Já o segundo curso, Palestrante Lixo 
Zero, é direcionado a pessoas que querem fazer a 
diferença e atuar voluntariamente para divulgar a 
implantação da coleta seletiva e o uso dos PEVs da 
cidade.

Os resultados dos pedidos de 
transferência dos alunos podem ser 
consultados a partir desta segunda-feira 
(13), no portal da Secretaria Escolar 
Digital (https://sed.educacao.sp.gov.br/
ConsultaPublica/Consulta), nos postos do 
Poupatempo ou em qualquer escola pública. 
A Secretaria Estadual da Educação abriu 
a opção da transferência para casos de 
mudança de endereço, ou ainda, quando 
há uma escola de preferência da família. 
A partir desta segunda, pais e familiares 
poderão consultar se as solicitações foram 
contempladas. Todos os alunos da rede já 
possuem matrícula garantida para o ano 
letivo de 2020. Caso não sejam transferidos, 
os estudantes continuarão a estudar na 
unidade de ensino onde estão atualmente 
matriculados. Desde o dia 26 de dezembro 
os alunos podem consultar a escola em que 
está atualmente matriculado. O próximo ano 
letivo começa no dia 3 de fevereiro, com 
encerramento previsto em 23 de dezembro 
de 2020.

ANOTE

A maioria das pessoas não sabe 
que são seres incríveis, seres com 
possibilidades indescritíveis

Algumas vezes conseguimos ex-
trair forças de onde nós não ima-
ginamos de onde vem. Fazemos 
coisas extraordinárias que nos as-
sustam, depois fi camos pensando 
como foi que conseguimos a faça-
nha. Acontece em todas as áreas 
da nossa vida, sempre naquelas 
situações delicadas, as vezes deses-
peradoras, mas são momentos que 
precisa de algo a mais para superar 
o desafi o.

Muitos dão crédito a religião ou 
espiritualidade, outros a supersti-
ção e alguns criam sua própria for-
ma de pensar e põe toda a sua fé 
nesse algo místico. Mas nunca acre-
ditam na sua própria capacidade e 
força, que por muitas vezes está 
enjaulada dentro de si. Nunca acre-
ditam que podem executar tarefas 
espetaculares e incríveis. Sempre 

com a frase “eu não consigo”.
A maioria das pessoas não sabe 

que são seres incríveis, seres com 
possibilidades indescritíveis. Inú-
meras vezes observamos pessoas 
realizarem o impossível, isso acon-
tece por que essa pessoa acredita 
verdadeiramente que pode realizar. 
Enquanto a maioria de nós pensa-
mos ao contrário. Que o impossível 
somado com o medo de errar tome 
conta da situação.

Então vou contar uma coisa pra 
vocês: “Podemos sim fazer coisas 
incríveis”. Apenas temos que nos 
libertar dessas correntes e deixar 
toda a nossa energia fl uir e transfor-
mar em força. E essa força criar uma 
tração chamada “AÇÃO”. Não po-
demos nos contentar em desfrutar 
dessa força somente em situações 
de emergência. Podemos trabalhar 
a nossa mente para que essa força 
interior exerça seu papel constante-
mente. Mude a chave do seu pensa-
mento e deixe-o trabalhar para você. 
E com o tempo poderemos ver as 
maravilhas do extraordinário acon-
tecer perante nossos olhos.

Tudo começa de dentro pra fora. 
Faça a lição de casa de mudar sua 
mentalidade e começar a confi ar no 
seu potencial. Direcione seus pensa-
mentos para o caminho certo e co-
mece a acreditar que você pode rea-
lizar. É um exercício constante, todo 
dia se esforçando para essa mudan-
ça, até virar hábito. E quando cria-
mos hábitos vencedores, o próprio 
universo conspira a favor de nós.

Siga em frente e continue a na-
dar... Boa Sorte!

De onde vem a 
sua força?

PONTO
DE VISTA

Empresário e palestrante, sócio da
agência Kamguru e Lima & Sousa
Contabilidade, Master Practitioner
em PNL - Certifi cado pela The
Society of NLP™/WhatsApp -
96323-2362

VITINHO KAMGURU
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Polícia prende 6º suspeito de participar de assalto no aeroporto

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Policiais Civis 
do Departamento Estadual 
de Prevenção e Repressão ao 
Narcotráfico (Denarc) pren-
deram na noite da sexta-feira 
(10), um homem suspeito de 
envolvimento no roubo de 
711 quilos de ouro, 36 quilos 
de prata, 15 quilos esmeral-
da bruta, 18 relógios e um 
colar de luxo no mega-assal-

to ao terminal de cargas do 
Aeroporto de Guarulhos, na 
Grande São Paulo, em julho 
de 2019. O valor estimado 
dos bens roubados é de R$ 
117 milhões.

O homem, de 55 anos, foi 
preso após denúncia sobre 
tráfico de drogas nos arredo-
res de Heliópolis, zona sul da 
capital. O suspeito foi encon-

FOTO: DIVULGAÇÃO

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - A Receita Fe-
deral liberou na semana passa-
da a consulta o lote multiexer-
cício de restituição do Imposto 
de Renda de Pessoas Físicas 
(IRPF), contemplando as res-
tituições residuais referentes 
aos exercícios de 2008 a 2019. 
Um total de 2,8 mil contribuin-
tes da Delegacia de Guarulhos 
serão contemplados com a res-
tituição que somou o valor de 
R$ 6,6 milhões. A delegacia 
engloba contribuintes de cinco 
cidades: Ferraz de Vasconcelos, 
Guarulhos, Itaquaquecetuba, 
Poá e Suzano. O crédito bancá-
rio será realizado amanhã.  

Em todo o Brasil, o crédi-

Guarulhos registra mais de 
R$ 6 milhões em restituição do IR

to bancário programado para 
185,8 mil de contribuintes so-
mou o valor de R$ 725 milhões. 
Desse total, R$ 399,5 milhões 
referem-se ao quantitativo de 
contribuintes de que tratam 
de lei federal. Sendo mais oito 
mil contribuintes idosos acima 
de 80 anos; 36,1 mil entre 60 e 
79 anos; 4,4 mil com alguma 
deficiência física ou mental ou 
moléstia grave, e 9,3 mil cuja 
maior fonte de renda seja o ma-
gistério. 

Para saber se teve a decla-
ração liberada, os cidadãos de-
vem acessar a página da Recei-
ta Federal na Internet ou ligar 
para o Receitafone 146.

trado por agentes da 6ª Dele-
gacia da Divisão de Investi-
gações sobre Entorpecentes 
(Dise) na Rua José de França 
Dias, no bairro Jardim São Ca-
etano, em São Caetano do Sul.

Conduzido à delegacia, foi 
confirmado o mandado de 
prisão expedido pela 6ª Vara 
Criminal de Guarulhos e o 
suspeito foi preso. É a sexta 
prisão relacionada ao crime. 
Outros cinco envolvidos já 
foram capturados e ainda há 
mais um foragido.

Funcionário do próprio 
aeroporto, Peterson Patrício é 
acusado de ter passado infor-
mações privilegiadas à qua-
drilha e está na prisão. Tam-
bém estão detidos Peterson 
Brasil, Célio Dias e Marcelo 
Ferraz da Silva, o Marcelo 
Capim, apontado como líder 
da “parte operacional”.

GCM recupera veículo furtado no Jardim Bananal
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Inspetoria 
de Patrulhamento e Ações 
Sociais Preventivas (IPASP), 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Guarulhos, recu-
perou um veículo produto 
de furto ontem, em um ter-
reno baldio localizado na rua 
Nelson Rodrigues, Jardim 
Bananal. O carro havia sido 
levado pelos meliantes na 
madrugada de domingo (12) 
da rua Miranda, no Conjunto 
Paes de Barros.

A denúncia chegou aos 
agentes da GCM pela própria 
vítima, o proprietário P. S. 
S., que solicitou a ajuda ao 

avistar a viatura da corpora-
ção em patrulhamento pelo 
Parque Cecap. Com isso, os 
guardas se empenharam em 
dar o respaldo necessário à 
vítima e localizaram o veí-
culo no referido terreno. Na 
sequência, os GCMs acompa-
nharam a vítima ao 3º Dis-
trito Policial para a lavratura 
de Boletim de Ocorrência e 
restituição do veículo ao pro-
prietário, que fez questão de 
agradecer. “A GCM foi essen-
cial para mim. Sem a ajuda 
deles, eu não poderia vir nes-
te lugar e recuperar o meu 
veículo”, ressaltou. 

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Flamengo é goleado pelo São Paulo e está eliminado da Copinha
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Flamengo de 
Guarulhos foi eliminado da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior neste domingo após 
sofrer goleada de 5X0 para o 
São Paulo, atual campeão. Os 
gols foram marcados por Ga-
leano, Gabriel Falcão, Juan, 
Maia e Rodrigo Nestor na 
partida realizada no estádio 
Primeiro de Maio, em São 
Bernardo do Campo.

Após sofrer no empate 
por 1 a 1 diante do EC São 
Bernardo, que quase o tirou 
da competição, o São Paulo 
não tomou conhecimento do 
Flamengo, de Guarulhos, e 
conquistou uma vitória con-
vincente para selar a sua vaga 
e seguir na briga pelo quinto 
título do torneio.

Na próxima fase, o atual 
campeão da Copa São Paulo 

terá pela frente o Santa Cruz, 
que avançou ao derrotar o Ope-
rário-PR nos pênaltis por 3 a 2, 
após empate no tempo normal 
por 1 a 1, em Guarulhos.

Com a desclassificação 
do Flamengo, nenhum time 
da cidade participa da com-
petição. O AD Guarulhos foi 
eliminado na fase de grupos, 
já que não ganhou nenhum 
dos quatro jogos.

Guti entrega projeto de macrodrenagem do rio 
Baquirivu à Corporação Andina de Fomento
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
esteve ontem em Brasília para 
levar à Corporação Andina de 
Fomento (CAF) o projeto de 
Macrodrenagem da Bacia do 
Baquirivu. Segundo ele trata-
-se de uma obra fundamental 
para combater enchentes e 
ampliar o sistema viário nos 
bairros do entorno do Baqui-
rivu, uma das regiões de Gua-
rulhos que mais sofre com um 
problema que se arrasta há 
décadas, deixado de lado pelos 
governos anteriores.

“Com a aprovação pela Câ-
mara Municipal, estamos soli-

citando a liberação de US$ 90 
milhões para a realização das 
obras necessárias. Entregamos 
o projeto nas mãos do diretor 
José Rafael Neto, que nos pro-
meteu agilidade nos processos 

para a liberação dos recursos, 
a fim de que possamos licitar 
e dar início às obras”, destacou 
Guti que estava acompanhado 
do secretário de Governo, Ed-
milson Americano.

FOTO: LUCY TAMBORINO
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ÁRIES: Seu vigor fi cará exposto para que todos possam 
sentir o quão forte você é. Ao demonstrar-se como 
alguém objetivo irá angariar mais pessoas.

TOURO: Os aspectos de apego material ligados a esta 
constelação sofrerão um incentivo motriz do planeta 
anão Plutão. Seja perseverante.

GÊMEOS: Sua agenda precisa ser revista, uma vez que há 
determinados compromissos que estão minando as suas 
prioridades, examine da melhor forma. 

CÂNCER: Nem sempre o que acha que está percebendo 
é o que de fato está acontecendo, seja menos intuitivo, 
vá em busca da informação. 

LEÃO: Sua dignidade nunca foi algo tão vistoso quanto 
agora, a arte do encanto só demonstra o quanto você 
tende a evoluir.

VIRGEM: Por ter uma personalidade forte as pessoas po-
dem ressentir-se ao seu lado neste momento. O satélite 
natural da Terra, deixará evidente essa sua atitude.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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3/tee. 4/urge. 5/estas — iêmen. 6/sépala — troupe.

LIBRA: Mostrará para todos os seus verdadeiros senti-
mentos neste momento extremamente peculiar na sua 
vida. 

ESCORPIÃO: Sua resistência se mostrará uma tendência 
repugnante para alguns, pois está indo além do aspecto 
conservador. 

SAGITÁRIO: A sua linha de raciocínio fi cará muito bem 
equilibrada para que possa identifi car as situações envol-
vendo a relação amorosa.

CAPRICÓRNIO: A sua verve para agir de acordo com um 
sentimento funcional e hábil, estará bem viva neste dia. 
Não haverá problemas.

AQUÁRIO: As coisas aparentemente dependerão 
exclusivamente de você neste momento importante para 
transformar a sua vida.

PEIXES: Colocar seus posicionamentos de forma fi rme 
engrandecerá suas posições no meio de seus amigos. 
Mantenha a estabilidade emocional.

HORÓSCOPO

MAYARA NASCIMENTO - MAYARA NASCIMENTO - Os be-
bês e seus responsáveis po-
dem comemorar. O Sesc 
Guarulhos irá realizar ofi ci-
nas gratuitas de música para 
crianças de quatro meses 
até dois anos, de forma gra-
tuita. A vivência é realiza-
da pelo professor Anderson 
Gimenez, conhecido como 
Araquem Musicalizando. 
Acontece toda terça-feira e 
quinta-feira, até o dia 13 fe-
vereiro, em dois horários, às 
11h e às 14h.

A proposta trazida pelo 
arte-educador é trabalhar rit-
mo, melodias e harmonias, 
bem como a ampliação de 
repertórios e atividades diri-
gidas com cantigas popula-
res. Gimenez traz uma forma 
divertida e acolhedora de 
ensinar música para crian-
ças, com recursos sonoros e 
motores para desenvolver os 
pequenos musicalmente de 
forma lúdica e alegre.

“As mães têm muita ca-
rência de opção de lazer 
quando estão com os bebês 
pequenos. É uma forma de 
aprender e se divertir com 
toda a família”, comentou o 

Sesc Guarulhos recebe ofi cina 
gratuita de musicalização para bebês

FOTO: DIVULGAÇÃO

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro
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dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

professor. Cada criança preci-
sa estar acompanhada de um 
responsável para participar.

Na brincadeira, o balde 
vira tambor, e para trabalhar 
o ritmo, os recursos corporais 
também viram música. A aula 
tem duração de uma hora, e 
nela são apresentados os ins-
trumentos, como violão e uku-
lele, além de trazer cantigas, 
brincadeiras, fantoches, can-

ções de época, atividades cor-
porais, ofi cinas de instrumen-
tos, dentre outras atividades.

A atração acontece no es-
túdio do Centro de Música, 
e os ingressos gratuitos pre-
cisam ser retirados com 30 
minutos de antecedência. O 
Sesc Guarulhos está locali-
zado na rua Guilherme Lino 
dos Santos, 1.200 – Jardim 
Flor do Campo.
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CLASSIFICADOS

SERVIÇOS

VEÍCULOS

SAÚDE

NEGÓCIOS

OportunidadeIMÓVEIS

Vende-se Aluga-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

Autos

EMPREGO

Contrata-se

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

AUX. ADMINISTRATIVO 
Rua Da Fortuna, 524 - 
Macedo Fs.: 4966-0904/ 
94972-0927 Zap.
FERRAMENTEIRO CDR 
c/exp.  Pref. residir 
Guarulhos  2303-0088. 
ferr_tec@hotmail.com.br
MOÇAS MAIORES 
P/ Casa Privê  ou noite. F.: 
(11) 9090 940360809. Zona 
Sul SP.
½ OFICIAL 
SERRALHEIRO 
e  Aj. Geral, Tratar c/ 
Gonçalves F.: 2414-2156
TAPECEIRO 
c/ exp. em reformas finas 
de sofás, cadeiras puffs e 
etc. que corte, costure e 
tapece. Tratar com Eliane 
2409-2839 ou 99885-4535 
zap

CROSSFOX 2010 
couro, logotipo  bordado, 
única dona. Ótimo  e 
bonito!! Amarelo . F.:  4738 
7861 c/ Maria

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Seu Computador Quebrou, 
esta c/ Virus e não entra na 
Internet ? At. Domicilio.Tx. 
Única R$ 50, F:96287-3240 
whats/ 2026-1845 ac. 
cartões.

GALPÃO CUMBICA 
c/ 600mts.² R$  8.000,00. 
F.: 99912-0368
GALPÃO (NOVO) 
Presid. Dutra 500Mts² , R$  
7.000,00. F.: 99912-0368

VENDO CONVÊNIOS 
Todos os Tipos, c/preços 
especiais. Faça uma 
cotação. Atendendo todos 
os dias.  98516-2206/ 
99494-9370 Vendo e Alugo 
casas.

APTO. CENTRO 
Edifício Rachid, grande/
reformado 145m, 3 dorm/2 
suit, 1 vaga 370 mil/ 94812-
2445

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
SABRINA 25A.LOIRA 
Seios m. Bbum m. Corpo 
nat. bjo grego, at.só 96223-
6083l

ROBERTA
MASSAGISTA

Pro�ssional 
R$100,00 1/2 hora 

ou R$150,00 1 hora
F.: 99230-6461

www.robertarelax.blogspot.com.br

VENDEDORA 
Externa e Telemarketing. 
Que  more em Guarulhos 
.  Contato  F.: (11) 93001-
6474
ADMITE-SE 
SERRALHEIRO 
C/ Exp. comprovada p/ 
Início Imediato, salário a 
combinar , semana 5 dias 
, + almoço + condução. F.: 
98615-9288
RENDA EXTRA 
Venda por catálogo, artigos  
Masculino e utilidades  
domestica. 1 vaga F.:  
99435- 2912 wats

NOZOMI  JAPA 21A. 
Fitness, legítima e linda. F.: 
93476-1358 what
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APTO CECAP (VAGO) 
Cond. Rio de Janeiro,  
3 Dorms.,  garagem. 
250.000,00. F.: 99912-0368
APTO MACEDO (VAGO ) 
3 Dorms., c/ garagem 
320.000,00 facilita pagto. 
F.: 99912-0368
APTO CECAP 
REFORMADO 
3 dorms., 210 Mil aceita 
financ. ou troco por Casa.  
F.: 98919-5686
CASA STA. LÍDIA 
2 Dorms., 2 vaga churrasq. 
lavanderia 180 mil aceita 
carro. F.: 94249-5706 whats.
APTO. PONTE GRANDE 
180Mil , 2 dorms.,  Sala,  
Coz.  Wc,   Área 53Mts², 
Condom. completo  Piscina,  
Play Grand  Salão de festas 
churras.  Quadra  Portaria 
24hrs . Acesso p/SP, 
próximo metrô Penha. F.: 
98121-5581 whats.
APTO. NO CECAP 
3 dorms.,  sal, coz wc, 
garagem R$ 195,000 F.:  
94758-6566.

APTO. BELA VISTA 
2 dorms., Sala, coz., a 
de serv,  garagem, lazer 
completo R$ 80.000 + 
parcelas F.:  94758-6566
SALA COMERCIAL 
Centro, 70Mts² + wc. R$ 
180.000 Aceita troca por 
apto., F.:  94758-6566
APTO. 
Condomínio Único 2 
dorms.,+ dep., lazer 
completo 1 vaga. 210 mil 
ac. carro. Ac. financ. F.: 
94249-5706 whats.
APTO.EMÍLIO RIBAS 
2 dorms., sala c/sacada 1 
vga salão de festa. 220 mil 
aceita financ. F.: 94249-
5706 whats.

GALPÃO CUMBICA 
14.000 área total 6.350 
área contr. 18 docas ótimo 
pra logistica. F.: 99912-
0368
CASA BELA VISTA 
2 dorms, sala, coz, wc  e 
área de serviço R$ 800. F.:  
94758-6556
GALPÃO (NOVO) 
Presid. Dutra 1.100 Mts² 2 
frentes , R$ 15.000.00. F.: 
99912-0368

Rua sem asfalto no Cabuçu desencadeia 
problemas com coleta de lixo e iluminação

MAYARA NASCIMENTO - MAYARA NASCIMENTO - A rua 
Hans Heitel Hohl, no bairro 
Chácara Cabuçu, coleciona 
problemas. O asfalto que ainda 
não chegou desencadeou ou-
tros incômodos para os mora-
dores, como a falta de coleta de 
lixo e de iluminação.

Em dias de chuva os mora-
dores evitam sair de casa, pois 
temem não conseguir chegar. 
Os cascalhos e a terra viram 
lama, e mesmo sem chuva os 
buracos atrapalham a locomo-

ção. “Se alguém precisar de um 
socorro médico, a ambulância 
não vai conseguir chegar”, de-
sabafou Eliane Pires, 37 anos, 
moradora do local.

O caminhão de coleta de 
lixo não consegue passar em to-
das as casas e a solução encon-
trada pelos moradores foi levar 
os sacos de lixo até uma igreja 
no começo da rua, ontem é pos-
sível trafegar com o veículo.

Referente à coleta de lixo, a 
Secretaria de Serviços Públicos 
informou que enviará técnicos 
para vistoria no local. “Eventu-
almente, em endereços não as-
faltados com ladeiras, em caso 
de tempestade o caminhão da 
coleta deixa de trafegar no local 

Iluminação
Por falta de asfalto, os caminhões não conseguem chegar 

até os postes, e as lâmpadas que queimam não são substituídas. 
Metade da via está na escuridão. O Departamento de Ilumina-
ção Pública (DIP) da prefeitura informou que para solicitar re-
paros nos pontos de iluminação pública é preciso ligar para o 
número 0800-721 22 23, o serviço funciona de segunda-feira 
a domingo, das 9h20 às 21h.  No registro da solicitação, é ne-
cessário informar o nome completo, telefone para contato, CEP, 
nome da via e numeral mais próximo ao poste cuja luminária 
está com problemas.

GCM prende dois homens por tráfico de drogas
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Na última sexta-feira (10) agentes da Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Guarulhos, por meio da Inspetoria de Pa-
trulhamento Tático (Romu), efetuavam ronda pela rua dos Ca-
nários, bairro Água Chata, quando visualizaram dois homens 
na possível prática de tráfico de drogas. Após abordagem, foram 
localizadas embalagens contendo substâncias, aparentemente 
entorpecentes, além de certa quantia em dinheiro. Diante dos 
fatos, os agentes conduziram os suspeitos, que também tinham 
passagens por furto e roubo, ao 4º Distrito Policial.

No total foram contabilizados 38 pinos contendo crack, 68 
papelotes com cocaína e ainda três embalagens com maconha, 
todas prontas para serem comercializadas. Também foram apre-
endidos R$ 240 relativos ao comércio ilícito.

Revitalização viária beneficia mais 3 bairros
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O trabalho de re-
vitalização viária que está sen-
do executado pela Prefeitura 
de Guarulhos prosseguiu na 
madrugada e manhã do último 
sábado (11). As equipes aprovei-
taram o pouco tempo de estia-
gem para beneficiar mais três 
bairros da cidade. O trabalho 
foi dedicado à sinalização vi-
ária de solo, com a pintura de 
faixa de pedestres, indicativos 
de Devagar, Pare e Escola, além 
de faixa dupla contínua.

As equipes da Secretaria 
de Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU) concentraram 
esforços na rua Anita Garibal-
di, em Bonsucesso, nas ime-
diações da Escola de Primeiro 
Grau Alfredo Volpi. A revitali-
zação viária de solo era um pe-

dido dos moradores da região 
para propiciar mais segurança 
aos estudantes. Os serviços 
também foram realizados em 
mais duas avenidas do municí-
pio: Pedro de Souza Lopes, na 
Vila Galvão, e Rio Real, no Jar-
dim Presidente Dutra. 

por questões de segurança”, in-
formou a pasta em nota ressal-
tando que nos últimos 30 dias 
não houve registro de reclama-
ções de falta de coleta de lixo da 
rua. As reclamações podem ser 
feitas pelo telefone 2468-7218.

Quanto ao asfalto, a Pro-
gresso e Desenvolvimento de 
Guarulhos S/A (Proguaru) in-
formou que, por conta de al-
gumas peculiaridades – trecho 
particular, trecho irregular e 
trecho de preservação ambien-
tal – ainda não há um projeto 
definitivo que contemple a pa-
vimentação da rua. Enquanto 
essas pendências não forem 
resolvidas não há previsão de 
execução do serviço.
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