
Guti declara ser contra qualquer tipo de 
cobrança de pedágio na Dutra em Guarulhos
Proposta da ANTT visa implantar cobrança por quilômetros percorridos, de maneira proporcional ao uso; prefeito explicou que 
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Calcula-se que teremos, 
em todo Brasil, cerca de meio 
milhão de candidatos a prefei-
to, vice e vereadores neste ano 
de 2020. Estarão na disputa 
de 60 mil cadeiras, tanto no 
Executivo quanto no Legisla-
tivo.

Em Guarulhos, para eleger-
mos 34 vereadores, prefeito 
e vice, eu chuto: quatrocentos 
candidatos. (Quem tiver outro 
número, favor se manifestar)

Não sei se todos eles re-
ceberão um pedacinho desse 
bolão. São 3 bilhões pra gas-
tar na campanha. Dois bilhões 
aprovados pelo presidente 
Bolsonaro com mais um bilhão 
do fundo partidário.

Só que, pra chegar ao can-
didato a vereador em Guaru-
lhos o caminho é longo e difícil. 
Quem decide a distribuição da 
grana é o presidente do dire-
tório municipal do partido. O 
jogo começa aí. Teremos, for-
çosamente, os candidatos pre-
ferenciais.

Tenho por mim que, não 
sendo PT ou PSL, o dinheiro 
será pouquíssimo já que o as-
pirante ao cargo de vereador 
está no fi m da linha. Primeiro 
tem o candidato a prefeito.

PT e PSL fi cam com o 
maior quinhão. Candidatos do 
antigo partido de Bolsonaro 
não estarão contando muito. 
Sem as coligações, não vejo a 
agremiação com muitas chan-
ces. O mesmo não ocorre com 
o partido dos trabalhadores.

O PT fi ca com o melhor 
pedaço desta torta de maçã. 
A executiva do partido decide 
quem leva e quem não leva a 

ajuda do fundão e da verba 
agora aprovada.

Acho que, pela importân-
cia, o município de Guarulhos, 
segundo do Estado em núme-
ro de habitantes e eleitores, 
por certo será bem conside-
rado. No estado, na frente da 
gente só São Paulo, a capital. E 
a chance do ser bem-sucedido 
aqui é muito maior do que na 
maioria das cidades onde o PT 
concorre, a começar pelo ABC 
e toda a região metropolitana.

Elói Pietá, já praticamente 
escolhido candidato a prefeito, 
será o mais afortunado. O par-
tido que sempre se auto defi -
niu como porta-voz dos me-
nos favorecidos, terá o maior 
volume de recursos oferecido 
pela União pra fazer sua cam-
panha. Está na lei.

O leitor poderá argumen-
tar, com razão, que não é só de 
verba pública que se faz polí-
tica. Há também as contribui-
ções pessoais que substituirão 
as doações de empresas, ago-
ra proibidas.

Essa história de doação 
nunca enganou. A empresa, 
quando fi nancia um partido 
quer a volta. Não foi assim 
com as empreiteiras da Lava 
Jato?

Mas não me iludo. Sempre 
terá aquele dinheirinho (ou 
dinheirão) que entra por fora, 
conhecido como caixa dois. Só 
que isso é crime, tem gente de 
olho, e, por isso, é melhor não 
arriscar...

Apesar disso, há quem 
diga que aqui em Guarulhos, 
esse processo (o “por fora”) já 
começou. Não acredito.

CAUSOS 
E CAUSAS

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

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
Contabilista, Advogado, Especialista 

língua pátria, até porque os exemplos negativos 
não se resumem apenas nas palavras impreCio-
nante, paraliZação e suspenÇão por ele escritas (o 
certo é impressionante, paralisação e suspensão), 
cujo desacerto ainda pode ser percebido em suas 
citações, como fez com o escritor Franz Kafka, tro-
cando-lhe o sobrenome pela comida árabe Kafta.

Talvez por isso, por falta de mínimo apego 
com a pasta, educação, tenha permitido que 
os erros na correção da última edição do Enem 
acontecessem de forma tão relevante, atingin-
do a marca de 6.000 candidatos (se não for 
bem mais), algo impensado num governo que 
se dizia preparado para os inconvenientes des-
te tipo de concurso de provas, onde o ministro 
afi rmou que seria o melhor de todos os tempos, 
mas que agora motiva justifi cativas que vão se 
alterando conforme o agravamento do proble-
ma, com número de candidatos prejudicados 
e as hipótese de erros apenas se aumentando, 
passando da simples troca de gabaritos à pos-
sibilidade de fraudes na fase preparatória do 
próprio concurso, situações que se modifi cam 
no passar dos dias e que complicam o despre-
parado ministro até mesmo dentro do governo.

E ainda pode piorar
Mas como miséria pouca é bobagem, é de es-

perar que Jair Bolsonaro se depare nos próximos 
dias com mais problemas, pois terá que justifi car 
um possível confl ito de interesses do Chefe da 
Comunicação Social da Presidência, Fábio Wajn-
garten, em relação à empresa FW Comunicação 
e Marketing, da qual é sócio e a qual é cliente 
da Artplan, agência de publicidade do governo, 
nos parecendo pouco provável que o presidente 
mantenha no cargo alguém que pode lhe expor 
as feridas poder, devendo suportar mais um duro 
golpe diante do fato de não escolher melhor seus 
assessores (secretários e ministros), bastando-lhe 
a simpatia pela ideologia de sua questionável po-
lítica (de extrema direita), que só tende a piorar.

E vamos de mal a pior
Não se pode admitir que qualquer agente de 

cultura, especialmente um secretário de cultura, 
não conheça minimamente a história da civiliza-
ção e, além disso, valha-se de frases de terceiros 
em seus discursos sem que dê créditos ao autor. 
Ora, faltou a Roberto Alvim, não apenas maturida-
de para o cargo, mas especialmente um pouco de 
conhecimento na área de atuação, pois, bastaria a 
simplicidade de conferir o discurso que alega que 
lhe foi repassado por assessores para perceber o 
tamanho do erro que estava prestes a praticar, ex-
ceto se não soubesse quem fora Joseph Goebbels.

Por outro lado, ainda que o Presidente Bolso-
naro tenha demitido seu secretário logo após a 
notável canelada política que permitiu com seu 
discurso reavivando o nazismo, o que cheirou mal 
pelo mundo a fora, certo é que o presidente bra-
sileiro tem critérios duvidosos de escolha de seus 
aliados, prova disso é o ritmo com que as trocas 
de ministros e assessores estão acontecendo em 
seu governo, onde a meritocracia cede lugar ao 
compadrio ou mera afi nidade política (de ocasião), 
bem pior do que acontecia em governos anterio-
res, onde ao menos a qualidade e a vocação do 
agente era ponto de equilíbrio para a nomeação. 
Pois que venha Regina Duarte...

E vamos de mal a pior mesmo
E o que dizer do Ministro da Educação, 

Abraham Weintraub, que não aparenta melhor 
conhecimento do vernáculo, a ponto de escrever 
palavras com grosseiros erros de gramática? Aliás, 
atropelo que o Ministro não deveria fazer com a 

ANIMAL - Uma coruja buraqueira surgiu nos últimos dias na Esplanada dos Ministérios, em Brasília
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‘A ideia da economia compartilhada é fazer o bem 
circular para que a pessoa tenha acesso aos serviços’

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

Folha Metropolita-
na - O que é economia 
compartilhada?

Thaís Renata Briso-Thaís Renata Briso-
la - la - A ideia da economia 
compartilhada é que ela 
muda o pensamento da 
pessoa de ter e possuir e 
troca por utilizar um pro-
duto ou serviço. É fazer 
o bem circular para que 
a pessoa tenha acesso 
aos serviços que ela não 
teria. A ideia colaborati-
va trabalha a forma e a 
consciência do consumo. 
Eu não preciso adquirir 
mais, eu posso comparti-
lhar com alguém. Isso se 
dá de várias maneiras, e 
existe economia compar-
tilhada para tudo.

Quando e como ela 
surgiu?

A economia compar-
tilhada sempre existiu. 

Nos primórdios, quando 
as pessoas moravam em 
vilas, compartilhavam 
os bens e serviços que ti-
nham. Com a globalização 
isso foi se perdendo. Em 
2008, nos Estados Unidos, 
com a crise econômica, 
as pessoas começaram a 
compartilhar mais. 

Como pode benefi-
ciar um novo negócio? 

O empresário hoje 
não precisa mais ter um 
escritório completo, isso 
tudo tem um custo. Estar 
em um escritório com-
partilhado, por exemplo, 
reduz os custos fixos e 
operacionais. Ele vai di-
vidir a conta de luz, in-
ternet, água e a limpeza, 
e o custo total rateado 
chega a ser 40% mais ba-
rato do que o aluguel de 
uma sala comercial. Sem 

contar o networking que 
você faz com os outros 
coworkers. Você deixa de 
ficar sozinho dentro de 
um escritório e passa a se 
relacionar com as outras 
pessoas. 

E a sociedade de 
modo geral?

Além do benefício eco-
nômico, existe o benefí-
cio para o meio ambien-
te, de sustentabilidade, 
de reutilizar um bem, e 
desse bem circular.

Como esse novo sis-
tema influencia nas re-
lações pessoais?

Você sai do “eu sozi-
nho”. Você deixa de ser a 
pessoa que só visa ter os 
bens e passa a comparti-
lhar. A pessoa sai do in-
dividualismo e passa a fa-
zer parte do coletivo. Ela 
troca experiências.

Como os economis-
tas interpretam essa 
tendência?

Ela veio para ficar. A 
economia compartilha-
da não vai acabar com a 
economia tradicional, de 

aquisição. Muitos econo-
mistas acreditam que as 
duas formas irão cami-
nhar lado a lado, pois em 
muitos momentos você 
precisa adquirir um bem. 

Quais são os exem-
plos de sucessos?

Muita gente utiliza 
a economia comparti-
lhada e não sabe. Hoje 
em dia você consegue 
compartilhar tudo. Te-
mos como exemplo os 
coworkings, aplicativos 
de empréstimo de ferra-
mentas, aluguel de rou-
pas, de aluguel de casas 
para temporada, bicicle-
ta, serviço de entrega, 
financiamento coletivo 
– para lançamentos de 
livros, CDs, exposições, 
por exemplo. A economia 
compartilhada dá aces-
so às pessoas para gerar 
renda, como exemplo os 
carros por aplicativo. As 
pessoas usam como se-

gunda opção de renda, ou 
até mesmo de trabalho. 

Quais são as dicas 
para quem quer abrir 
um negócio ou iniciar 
um empreendimento 
na economia comparti-
lhada?

Sai muito caro ter uma 
empresa hoje e é possí-
vel começar um negócio 
de maneira simples na 
economia compartilha-
da. Primeiro procurando 
um ambiente de trabalho 
compartilhado ou pro-
curando compartilhar 
algum bem, serviço ou 
conhecimento. É preciso 
pensar no que você pode 
fazer bem feito, pois a 
economia colaborativa 
trouxe uma exigência 
maior na qualidade do 
produto. Então se deve 
perguntar “o que eu faço 
bem feito e que pode aju-
dar uma pessoa a suprir 
uma necessidade”.

“Você deixa de 
ser a pessoa 

que só visa ter 
os bens e passa 
a compartilhar. 
A pessoa sai do 
individualismo 

e passa a 
fazer parte do 

coletivo. Ela troca 
experiências”

MAYARA NASCIMENTO -MAYARA NASCIMENTO - Cada vez mais os objetos e 
serviços são compartilhados. Aplicativos que pro-
porcionam o racionamento são cada vez mais co-
muns e transformam a ideia de consumo individual, 
proporcionando integração entre as pessoas e a tro-
ca de experiências.

Carros por aplicativo, por exemplo, fazem parte 
da chamada economia compartilhada, que faz com 
que o bem e o serviço circulem e aumenta o acesso 
a eles. A pessoa passa a ter a consciência de que 
precisa ter a propriedade de um bem. Por exemplo, 
você não precisa de uma furadeira, mas sim de um 
furo na parede para colocar um quadro.

Para falar sobre o assunto, a Folha Metropolitana 
conversou com a Thaís Renata Brisola, empresária, 
bacharel em Direito, pós-graduada em MBA Ma-
rketing e CEO do Maia Coworking. Ela empreende 
há mais de 20 anos nos mais diversos segmentos, 
tendo atuado nas áreas de logística e transporte à 
frente da Jet Dispatch; na área de papelaria e in-
formática à frente da Inove Informática; de cafeteria 
e restaurante com o IP do Expresso; e na área de 
educação à frente do marketing e do comercial do 
Colégio e Centro Universitário Eniac.

Abaixo os principais pontos desta entrevista que 
pode ser conferida na íntegra no site www.fmetro-
politana.com.br.
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Guti é contrário à proposta de pedágio 
no trecho de Guarulhos da via Dutra
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
afirmou ontem à Folha Me-Folha Me-
tropolitanatropolitana que é contrário 
a qualquer tipo de cobrança 
de pedágio no trecho inicial 
da rodovia Presidente Dutra, 
entre São Paulo e Guarulhos. 
Ele participou de audiên-
cia pública promovida pela 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) 
na última sexta-feira (17), 
em São Paulo, que tratou da 
nova concessão da rodovia.

Durante a audiência, a 
ANTT apontou que a ideia 
inicial do governo federal 
seria autorizar a nova con-
cessionária a implantar a 
cobrança de pedágio por 
quilômetros percorridos, de 
maneira proporcional ao uso, 
em um modelo chamado de 
“free flow”, que cobra por 

meio de antenas instaladas 
ao longo do percurso e leva 
em consideração os quilôme-
tros utilizados pelo veículo. 
Isso valeria nos quilômetros 
iniciais da via Dutra entre 
São Paulo e Guarulhos so-
mente na pista expressa, sem 
qualquer implantação de pra-
ça de pedágio na pista mar-
ginal, a que é mais utiliza-
da pelos guarulhenses para 
acesso à cidade e na ligação 
com a capital. “Mesmo assim, 
somos contrários a qualquer 
tipo de cobrança que pena-
lize as pessoas que moram 
ou trabalham em Guarulhos. 
Vamos levar à ANTT essa 
nossa posição, que é irrever-
sível”, disse o prefeito. 

Guti explicou que traba-
lhará para evitar a implan-
tação da cobrança, mesmo 

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

no sistema free flow, mas 
que – caso a ANTT não ceda 
aos apelos da população lo-
cal – lutará para que o pedá-
gio não incida em veículos 
emplacados em Guarulhos. 
“Vamos buscar formas le-
gais de impedir que se cobre 
qualquer valor aos guaru-
lhenses”, esclareceu.

A concessão acontece no 
segundo semestre deste ano. 
O contrato atual, hoje admi-
nistrado pela CCR NovaDu-
tra, vence em março de 2021.  
Durante a audiência, Guti 
defendeu que a nova con-
cessionária, além das obras 
apresentadas pela ANTT, 
assuma o compromisso de 
aumento da vazão de 14 cór-
regos sob a rodovia no trecho 
de Guarulhos, como forma 
de minimizar as enchentes 

Folha Metropolitana

@fmetropolitana_

 11 99643-2765

@jornalfolhametro

@folhametropolitanagru

Já nos segue em todas 
as nossas redes sociais?

Receba a 
edição on-line

na cidade. Hoje esses cursos 
de água acabam represados 
pelas pistas da rodovia, já 
que nunca foram ampliados 
desde a inauguração da Du-
tra, nos anos 50. 

A ANTT prevê também 
no trecho guarulhense da via 

Dutra a implantação de 31 
quilômetros de faixas adicio-
nais, além de 6,5 km de pis-
tas marginais, que vão pas-
sar do Trevo de Bonsucesso, 
além de 23 passarelas e duas 
novas alças de conexão com 
a rodovia Hélio Smidt.
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Patrulha Maria da Penha realizou quase 
4 mil visitas a mulheres no ano passado
LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - A Patrulha 
Maria da Penha, da Guarda 
Civil Municipal (CGM), rea-
lizou no ano passado 3.985 
visitas monitoradas a mu-
lheres e sete prisões em fla-
grante por descumprimento 
de medida protetiva – que é a 
imposição judicial para que o 
autor não se aproxime da ví-
tima e, descumprida, é crime. 
Atualmente, 48 mulheres são 
atendidas pela inspetoria. 

O serviço da Patrulha 
Maria da Penha de Guaru-
lhos teve início em novem-
bro de 2018, quando passou 
a acompanhar nove vítimas 
de violência doméstica, com 
as visitas monitoradas. A pa-
trulha foi criada para fazer 
valer a Lei Maria da Penha, 
sendo a principal função da 
inspetoria atender mulheres 
que tenham medida preven-

tiva de urgência já decretada 
pelo Poder Judiciário.

De acordo com Darcy 
Maria Feitosa dos Santos, 
gestora do posto, o coti-
diano das mulheres aten-
didas quase sempre é de 
dor, medo, angústia e mui-
ta ansiedade. “As mulheres 
atendidas pela patrulha têm 
um histórico muito triste de 

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA/PMG
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agressões. O cenário é de 
desespero, muitas são víti-
mas por anos, sofrem agres-
sões físicas e ameaças cons-
tantes. Por isso precisamos 
atendê-las com urgência e 
esse posto vem de encontro 
a tudo que precisamos para 
prestar um serviço cada vez 
melhor”, afirmou à época da 
inauguração do local.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos apre-
sentou no ano de 2019 uma re-
dução de 29,3% no número de 
mortes em acidentes de trân-
sito em relação a 2018. Foram 
111 vítimas fatais contra 157, 
de acordo com os dados divul-
gados pelo programa Respeito 
à Vida do governo do estado.

Entre as mortes, os chama-
dos vulneráveis representaram 
um total de 79% (pedestres 
- 37%, motociclistas - 36% e 
ciclistas - 6%). Não houve, no 
período, nenhuma vítima fatal 
envolvendo passageiros de ôni-
bus. Apenas 50% dos acidentes 
ocorreram nas vias municipais, 
os demais aconteceram em ro-
dovias (estaduais ou federais) 
que cortam o município.

Buscando melhorar ainda 
mais esse cenário de redução 
nas mortes no trânsito, a pre-
feitura, por meio do Grupo de 
Segurança Viária realiza cam-
panhas educativas em universi-

dades e escolas de ensino médio 
sobre o perigo do consumo do 
álcool misturado com a direção. 
Outra medida eficaz são as blit-
ze punitivas, que a cada edição 
registram diminuição no nú-
mero de motoristas flagrados 
com taxas de alcoolemia acima 
do limite permitido. Além dis-
so, a prefeitura vem investindo 
na segurança viária com a revi-
talização da sinalização aérea e 
de solo, modernização dos se-
máforos, além de uma fiscaliza-
ção mais intensa por parte dos 
agentes de trânsito.

Mortes por acidentes de trânsito 
caem 29,3% em Guarulhos em 2019

Pagamento do IPTU 2020 pode ser efetuado em agências bancárias ou pela internet

Cartão de estacionamento do idoso é emitido no mesmo dia no Fácil Transportes
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Toda pessoa 
com idade igual ou superior a 
60 anos tem direito ao cartão 
de estacionamento do idoso, 
benefício que é oferecido gra-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura possui convênios com os bancos Santander, Original, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob) e Ban-
co Mercantil do Brasil para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente a 2020. Já o Bradesco recebe o imposto apenas no autoatendimento 
e na internet. Os carnês já começaram a ser entregues aos contribuintes e devem chegar a todas as residências até o fim desta semana. No entanto, já é possível conferir 
e pagar por meio da versão on-line (ou 2ª via) das cobranças no portal oficial da Prefeitura de Guarulhos (http://fazenda.guarulhos.sp.gov.br/). 

Neste ano foram geradas 365 mil cobranças, com os primeiros vencimentos previstos para os dias 28, 29, 30 e 31 de janeiro. Desde 2018 o valor do IPTU segue 
congelado para contribuintes que quitarem o imposto dentro do prazo, seja por cota única ou parcelado. Além disso, o pagamento integral pode ser realizado com 10% 
de desconto até a data de vencimento da primeira parcela.

tuitamente pela Prefeitura de 
Guarulhos aos motoristas da 
cidade. Ele pode ser obtido 
de forma rápida, sem nenhu-
ma espera, no Fácil Trans-
portes e Mobilidade Urbana. 
Em todas as outras unidades 
da Rede Fácil, também é pos-
sível fazer o pedido do bene-
fício, mas a emissão costuma 
levar, pelo menos, 30 dias.

O cartão possibilita o es-
tacionamento em vagas espe-
ciais existentes no município, 
sejam em vias públicas ou 
em estabelecimentos priva-
dos. O cartão pode ser obtido 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 16h30, na alameda dos 
Lírios, 303, Parque Cecap.

Para requisitar o docu-

mento a pessoa tem de levar 
um documento de identifi-
cação com foto e comprovar 
residência em Guarulhos. O 
idoso irá preencher um for-
mulário fornecido pelo órgão 
no próprio local. Também po-
derão ser feitas as renovações 
de credenciais que estiverem 
vencidas. A vaga é garantida 
para veículos utilizados por 
pessoas idosas, sejam condu-
toras ou não.

Para ter o direito de utili-
zar as vagas especiais reser-
vadas, os veículos deverão 
exibir a credencial de esta-
cionamento (original) virada 
para frente sobre o painel do 
veículo, em local visível à fis-
calização.

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - As obras de re-
forma do Ginásio Paschoal Tho-
meo, popularmente conhecido 
como Thomeozão, devem ser 
iniciadas em fevereiro. De acor-
do com a administração muni-
cipal, o processo está em fase 
final de trâmite interno. O valor 
da intervenção será de R$ 915,9 
mil – montante recebido por 
meio de emenda parlamentar.

A homologação e adjudica-
ção da empresa B&B Engenha-
ria e Construções Ltda., que 
venceu a licitação para a exe-
cução da intervenção, foi pu-
blicada ainda em dezembro do 
ano passado. O contrato prevê 
cinco meses de obra, a partir da 
ordem de início. 

Obras do Thomeozão devem ser iniciadas em fevereiro
A contratação consiste na 

reforma das instalações elétri-
cas, hidráulicas e incêndio, com 
revisão e reparação das portas 
corta-fogo, porta com barra an-
tipânico, sinalização de rota de 
fuga, acendimento automático 
no caso de falta de energia, en-
tre outros. Com essas adequa-
ções, o ginásio poderá ter seu 
Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB) regulariza-
do e novamente receber even-
tos e jogos oficiais. A adminis-
tração municipal destacou que 
no momento o foco é concluir 
o processo e efetivar a reforma. 
Só na fase final da intervenção 
o calendário de eventos do lo-
cal deve ser viabilizado.
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Novas placas de veículos serão 
obrigatórias a partir de 31 de janeiro

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Após sucessivos 
adiamentos, começa a valer 
a partir do dia 31 de janeiro a 
obrigatoriedade de uso da placa 
do Mercosul em todos os es-
tados do país. O prazo atende 
ao estipulado na Resolução nº 

780/2019 do Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran), de 
julho do ano passado, que de-
termina que as unidades fede-
rativas do país devem utilizar o 
novo padrão de placas de Iden-
tificação Veicular (PIV).

FOTO: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL
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Desde a decisão pela adoção 
da placa do Mercosul, a implan-
tação do registro foi adiada seis 
vezes. A adoção do sistema de 
placas do Mercosul foi anun-
ciada em 2014 e, inicialmente, 
deveria ter entrado em vigor 
em janeiro de 2016. Em razão 
de disputas judiciais a implan-
tação ficou para 2017 e depois, 
adiada mais uma vez para que 
os órgãos estaduais de trânsito 
pudessem se adaptar ao novo 
modelo e credenciar as fabri-
cantes das placas.

As novas placas já são utili-
zadas na Argentina e no Uru-
guai. A previsão é que em bre-
ve comecem a valer também 
no Paraguai e na Venezuela.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Saúde de Minas Gerais con-
firmou ontem que já foram 
notificados 21 casos suspei-
tos de intoxicação por dietile-
noglicol – 19 homens e duas 
mulheres. Segundo a secre-
aria, quatro casos tiveram a 
intoxicação confirmada e 17 
estão sob investigação.

Até agora, quatro pessoas 
morreram. Três dessas mortes 
estão entre os 17 casos sob in-
vestigação. Uma das mortes, 
de um homem de Juiz de Fora, 
falecido em 7 de janeiro, teve a 
contaminação confirmada. As 
outras três mortes estão sob 
investigação. A ingestão de 
dietilenoglicol pode provocar 
a síndrome nefroneural e levar 
a insuficiência renal aguda e 
alterações neurológicas, como 
paralisia facial, embaçamento 
ou perda da visão, entre outros 
sintomas.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu) estará 
aberto de terça-feira (21) até 
domingo (26), ou seja, por mais 
dois dias, por causa das falhas 
ocorridas na correção de algu-
mas provas do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem). O 
anúncio foi feito pelo ministro 
da Educação, Abraham Wein-
traub, nesta segunda-feira (20) 
pela rede social Twitter.

O ministro afirmou que as 
inconsistências ocorreram em 
menos de 6 mil provas den-
tro das mais de 5 milhões de 
inscrições feitas para a prova. 
Segundo o ministro, os proble-

O dietilenoglicol estava pre-
sente em cervejas produzidas 
pela cervejaria mineira Backer 
e consumidas por essas pesso-
as. O uso do monoetilenoglicol 
é normal no processo de fabri-
cação. A substância é usada 
para resfriamento, mas a cer-
vejaria afirma que não usa o 
dietilenoglicol em seu processo 
produtivo. Em todo caso, o mo-
noetilenoglicol não deve entrar 
em contato com o produto, o 
que acabou ocorrendo.

Inicialmente, as duas subs-
tâncias foram encontradas na 
marca Belorizontina, que é ven-
dida como Capixaba no Espíri-
to Santo. No entanto, o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento confirmou a 
presença de substâncias tóxicas 
em outras cervejas produzidas 
pela Backer: Capitão Senra, Pele 
Vermelha, Fargo 46, Backer Pil-
sen, Brown e Backer D2.

mas foram concentrados em 
quatro cidades: Alagoinhas, 
na Bahia, e Ituiutaba, Iturama 
e Viçosa, em Minas Gerais, no 
segundo dia de exame.

“O problema basicamente 
foi na hora da impressão, que 
a máquina pulou. Então foi um 
problema com a impressão da 
prova. Não foi na hora de con-
tabilizar. A pessoa praticamen-
te tem uma nota inteira da se-
gunda prova negativada”, disse 
Weintraub.

O ministro pediu desculpas 
pelo ocorrido e garantiu que as 
inscrições para o Sisu ocorre-
rão sem problemas.

Sobe para 21 o número de casos 
suspeitos de intoxicação por cerveja

Após problemas no Enem, Sisu 
ficará aberto por mais 2 dias

Regina Duarte irá a Brasília conhecer Secretaria de Cultura
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A atriz Regina 
Duarte irá a Brasília nesta se-
mana para conhecer a estru-
tura da Secretaria Especial de 
Cultura. Ela e o presidente Jair 
Bolsonaro encontraram-se on-
tem, no Rio de Janeiro, para 
discutir sobre o futuro da pas-
ta. O encontro foi no Aeropor-
to Santos Dumont pouco antes 
de Bolsonaro voltar a Brasília, 
às 15h, após visita ao prefeito 
do Rio, Marcello Crivella, e 
reunião com militares.

Regina Duarte foi convida-
da pelo presidente para assu-
mir o cargo de secretária após 
a exoneração do dramaturgo 
Roberto Alvim, na semana 
passada. “Após conversa pro-
dutiva com o presidente Jair 

Nova placa
A nova placa será obrigatória apenas nos casos de primeiro emplacamento e, para quem tiver a 

placa antiga, no caso de mudança de município ou unidade federativa; roubo, furto, dano ou extra-
vio da placa, e nos casos em que haja necessidade de instalação da segunda placa traseira.

A nova placa apresenta o padrão com quatro letras e três números, o inverso do modelo atu-
almente adotado no país com três letras e quatro números. Também muda a cor de fundo, que 
passará a ser totalmente branca. A mudança também vai ocorrer na cor da fonte para diferenciar o 
tipo de veículo: preta para veículos de passeio, vermelha para veículos comerciais, azul para carros 
oficiais, verde para veículos em teste, dourado para os automóveis diplomáticos e prateado para os 
veículos de colecionadores.

Todas as placas deverão ter ainda um código de barras dinâmico do tipo Quick Response Code 
(QR Code) contendo números de série e acesso às informações do banco de dados do fabricante 
e estampador da placa. O objetivo é controlar a produção, logística, estampagem e instalação das 
placas nos respectivos veículos, além da verificação de autenticidade.

Bolsonaro, Regina Duarte es-
tará em Brasília na próxima 
quarta-feira, 22, para conhecer 
a Secretaria Especial de Cultu-
ra do governo federal”, infor-
mou, em nota, a assessoria do 
Palácio do Planalto.

Sobre se aceita o convite, a 

atriz declarou, segundo a nota, 
que ela e o presidente estão 
“noivando”. Em publicação no 
Twitter, o presidente Jair Bol-
sonaro disse que ele e Regina 
Duarte tiveram uma “excelen-
te conversa sobre o futuro da 
cultura” no país.
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OPINIÃO

A partir da próxima segunda-feira (27) a 
Prefeitura de Guarulhos abre inscrições para as 
aulas gratuitas de hidroginástica para a terceira 
idade, que fazem parte do programa Atividade 
Física Orientada da Secretaria de Esportes e Lazer. 
As inscrições, que seguem até o dia 29 de janeiro, 
contemplam 900 homens e mulheres, com idades 
a partir de 50 anos, que participarão de sorteio 
para as 435 vagas disponíveis. Para se inscrever 
os interessados devem acessar o site https://bit.
ly/2TkfXVe. As 435 vagas serão distribuídas em dois 
locais: o Centro Oswaldo de Carlos (CEMMDEROC), 
que fi ca na Vila Augusta, e o Centro Social Esportivo 
João do Pulo, no Jardim Divinolândia. Os inscritos 
participarão do sorteio no dia 1º de fevereiro, no 
Teatro do Adamastor Centro, localizado na avenida 
Monteiro Lobato, 734, Macedo. 

Na última sexta-feira (17) agentes da Inspetoria 
de Patrulhamento Tático (Romu), da Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Guarulhos, apreenderam dois 
adolescentes por ato infracional análogo ao tráfi co de 
drogas no Jardim Vila Galvão. Com eles foi localizada 
uma pochete contendo entorpecentes, sendo as 
partes apresentadas de imediato à autoridade policial 
competente no 2º Distrito Policial. A autoridade 
acionou os responsáveis pelos adolescentes 
apreendidos e requisitou exames periciais para 
as substâncias, culminando com laudos positivos 
para diversas drogas. Foram contabilizados 63 
pinos contendo cocaína, 35 pinos com crack, 33 
embalagens com maconha e oito embalagens com 
skank, além de R$ 54 em dinheiro. Diante dos fatos 
a autoridade registrou boletim de ocorrência de ato 
infracional e tomou as medidas de praxe.

ANOTE

Então, absorva conteúdos válidos, 
com informações que vão ser 
sempre positivas para a sua vida

De vez em quando, fi camos pen-
sando o por que as coisas não acon-
tecem de acordo com o que nós ima-
ginávamos. Não entendemos o que 
aconteceu no meio do caminho que 
desabrochou o desastre do insuces-
so. E depois de um tempo, começa-
mos até perder a vontade de realizar 
algo, formado por um pensamento 
precipitado, deduzindo que não vai 

dar certo.
Isso acontece porque deixamos 

nossa mente no modo automático e 
as passagens ruins geram mais im-
pacto que fi ca guardado no nosso 
subconsciente. Com isso, esse trau-
ma faz com que nosso cérebro nos 
proteja, bloqueando nossos próxi-
mos passos. Nosso subconsciente 
trabalha fortemente neutralizando 
as nossas ações, entendendo estar 
nos protegendo, para que não tenha 
decepções pela frente.

Com isso começamos a criar sa-
botadores na nossa cabeça. Onde fi -
camos travados e não conseguimos 

realizar nossos sonhos. E esses sabo-
tadores, quando enraizados em nos-
sas crenças, difi cultam muito mais o 
nosso caminho rumo ao sucesso. 

Aquele pensamento de medo, de 
ser incapaz, de preguiça mental, de 
acreditar que é impossível, são al-
guns dos sabotadores que estão im-
plantados profundamente no cére-
bro humano. E estão tão enraizados, 
que parece tão natural ser impotente 
perante qualquer tarefa avistada. 

E podemos mudar isso?
Claro que sim. Do jeito que esses 

insites negativos foram implantados 
na sua mente, eles também podem 
ser trocados. Fazendo com que você 
possua novas crenças, novos hábitos 
e novos resultados. Você pode mu-
dar e continuar a alimentar sua ca-
beça com as informações que você 
escolher. E isso vai gerar o resultado 
tanto positivo, quanto negativo. A 
opção é sua.

Quanto mais informação posi-
tiva você absorver, com conteúdo 
que faça ter mais crenças positivas, 
resultados positivos, você começa-
rá a acreditar nas possibilidades e 
alternativas que estão expostas. E a 
forma do seu cérebro trabalhar será 
diferente daquela época que você in-
seria informações negativas, acredi-
tando ser a verdade.

É um trabalho contínuo, sempre 
precisará fi ltrar o que vai para den-
tro da sua cabeça. O que vai te pôr 
para cima, com a autoestima mais 
elevada. São tudo informações que 
precisamos escolher e saber o que é 
melhor para a gente.

Então, absorva conteúdos váli-
dos, com informações que vão ser 
sempre positivas para a sua vida e 
rapidamente se livrará dos compor-
tamentos sabotadores. 

Bora rumo ao sucesso...
Boa sorte!

Elimine os 
sabotadores 
do sucesso

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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Programa ‘Você na Prefeitura’ 
realizou quase 3 mil atendimentos

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Iniciado em 
fevereiro de 2017, o progra-
ma “Você na Prefeitura” foi 
responsável por 2.913 atendi-
mentos, em suas 16 edições 
realizadas até agora. A medi-
da tem intuito de ser um ca-
nal direto de diálogo entre a 
população e o Executivo. 

Para as edições deste ano, 
a Chefi a de Gabinete, respon-
sável pelo programa, está fi -
nalizando o cronograma. De 
acordo com a previsão, o pri-
meiro encontro de 2020 deve 
acontecer em fevereiro, mas 

ainda não há locais e nem 
horários defi nidos.

Durante os atendimentos, 
os cidadãos podem levar dúvi-
das, críticas e sugestões direta-
mente ao prefeito Guti e demais 
integrantes do primeiro escalão 
do governo municipal, visando 
o aprimoramento dos serviços 
prestados pela prefeitura. 

Após as solicitações, as de-
mandas são formalizadas e 
encaminhadas à Central de 
Atendimento ao Cidadão – Fá-
cil para análise de suas respec-
tivas providências.

FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA/PMG
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MAYARA NASCIMENTO - MAYARA NASCIMENTO - A rua Du-
que de Caxias, no bairro Vila 
União, é mais uma via da ci-
dade que coleciona problemas. 
Ainda sem asfalto, ela possui 
uma situação ainda mais críti-
ca na altura do número 53. A 
lâmpada queimada atrai inse-
gurança e usuários de droga.

Há dias o caminhão de co-
leta de lixo não passa na rua e 
os insetos estão prejudicando 
a saúde dos cidadãos. “Estou 
fi cando doente. Meu estômago 
embrulha por causa das mos-
cas e não consigo comer. Além 
disso, às vezes colocam fogo 
no lixo, e a fumaça entra em 
casa, é difícil respirar. De noi-
te não consigo entrar em casa 
se os usuários de drogas estão 
sentados no meu portão”, co-
mentou uma moradora que 
preferiu não se identifi car.

A Progresso e Desenvol-
vimento de Guarulhos S/A 
(Proguaru) informou que a 
via é irregular, o que impede 
a implementação da pavimen-

tação. Segundo a Secretaria de 
Serviços Públicos, os proble-
mas com a coleta acontecem 
por conta de um veículo que 
fi ca estacionado em um local 
que impede a passagem do ca-
minhão, prejudicando assim 
os trabalhos. De acordo com a 
empresa responsável, o moto-
rista do caminhão que realiza 
a coleta já conversou com o 
proprietário do veículo, mas 
não teve sucesso.

Vila União sofre com falta de asfalto, luz e coleta de lixo

VENDA VENDA VENDA

LOCAÇÃO

APTO – 

VILA ROSALIA –

 R$ 195.000 - 

(NOVO) 

2 – DORMTS, SALA 2 

AMBS SACADA, 

ELEVADOR A/C – 

FINAC – MINHA 

CASA MINHA VIDA 

APTO JD ADRINA – R$ 
195.000 - (VAGO) 

2 – DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 1 VAGA, 

AREA DE LAZER 
TODO REFORMADO COM 

ARMARIOS 
A/C. FINAC / FGTS 

CASA TERREA – TRAV 

AV. CAJURU – R$ 280.000 

(VAGA) 

1 – DORMT, SALA, COZ, 

LAV. 

TERRENO 5 X 25  

APTO – AO LADO 
SHOPING MAIA – R$ 

330.000 (VAGO) 
3 – DORMTS 1 SUITE, 

SALA 2 AMBS, AREA DE 
LAZER COMPELTA 
A/C. FINAC/FGTS 

APTO – COND FLEX. – 
R$ 320.000  

2 – DORMTS 1 SUITE, 
SALA 2 AMBS COM 
SACADA, 1 VAGA 

RICO EM ARMARIOS, 
VISTA LIVRE. 

A/C. FINANC/FGTS 

KIT NET – JARDIM 

SANTA MENA – R$ 

115.000 (VAGA) 

OTIMA LOCALIZAÇÃO, 

REFORMADA 

A/C. FINSC/FGTS 

APTO TRAV. EMILIO 

RIBAS – (TRANQUILIDA-

DE) – R$ 170.000 (VAGO) 

2 - DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, 1 VAGA A/C. 

FINSC/FGTS 

CASA TERREA – R$ 

380.000 (PARAVENTI) 

2 - DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, 3 VAGAS, 

AREA DE LAZER 

A/C. FINSC/FGTS 

CASA CONTINENTAL – 

III – R$ 680.00  

1-  DORMT, SALA, COZ,  

APTO – CENTRO – TRAV. 

PAULO FACCINI – R$ 

1.300.00 

2- DORMTS, SALA 2 

MABS, COZ, 1 VAGA 

COM ARMARIOS 

APTO – TRAV. ANEL 

VIARIO (GOPOUVA) R$ 

980.00 (TUDO INCLUSO) 

2 – DORMS, SALA 2 

AMBS, COZ, ELEVADOR 

Quanto à iluminação, a Se-
cretaria de Obras alegou que a 
população deve solicitar a tro-
ca das lâmpadas pelo telefone 
0800 721 22 23 e o prazo é de 15 
dias. Para garantir a segurança, 
o patrulhamento na região é re-
alizado pela Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) Inspetoria Sul 
e reforçado pelas Inspetorias 
Especializadas de Trânsito, de 
Patrulhamento com Cães e de 
Patrulhamento Tático.
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ÁRIES: Permita a energia solar vir diretamente a você 
para que intensamente fortaleça seu coração. Para con-
seguir bons resultados profi ssionais precisará agir.

TOURO: Responsabilidades que estão complicadas para 
você, serão postergadas para um outro momento. Você 
irá se transformar em alguém mais aberto a novas ideias.

GÊMEOS: Vai querer afastar coisas das quais não passam 
de informações corriqueiras, mas estas mexerão com 
você neste momento. 

CÂNCER: Vai ter a possibilidade de gerar um equilíbrio 
maior na sua importante vida. Gastará uma grande 
quantidade de energia.

LEÃO: O planeta Netuno deixará em você uma leve pro-
pensão para que seja mais alegre neste momento. Você 
precisa enfrentar fortemente qualquer difi culdade.

VIRGEM: O elemento Terra fará com que você aja de uma 
maneira mais objetiva neste momento. Ocorrerá uma 
enorme interferência sobre determinados assuntos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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LOCALES
IGORMII
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MANDARU
DODACRE
ASCOBRAS

Agradá-
vel;

atraente

(?) Mader,
atriz 

brasileira

Grupos de
atividades
literárias

Gênero de
plantas
como o

estragão
A bomba
pronta
para

explodir

Autor de 
"Em Busca
do Tempo
Perdido"

Desaper-
tado;

afrouxado

Código da
Alemanha 
na internet

Cortesã
que traiu
Sansão

A aneste-
sia para

pequenas
cirurgias
(?) Stra-
vinski, 

composi-
tor russo

1.002, em 
algaris-

mos
romanos

Exercer o
poder 

Stock (?),
categoria

de
corridas

Emílio
Santiago,

cantor
brasileiro

Estado
produtor 
de borra-

cha

City (?),
passeio
turístico

A economia simbo-
lizada
pelos

camelôs
Tornada
reflexiva

Virtude da
Falta de chuva;

estiagem

Disfarçar
(fig.)

(?) da
Raposa,
sede do
Cruzeiro

(fut.)

Igualmente
O oposto 

de "logout"
(Inform.)

Obra de
Luis

Fernando
Verissimo

(HQ)

Pequena
flauta

Operação
bancária

Otto Dix,

Enxofre
(símbolo)

A terceira
nota

musical

Lêdo Ivo,
escritor

alagoano
Prefixo de
"estripar"

pessoa
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LIBRA: No planeta Saturno algumas movimentações 
serão no sentido de lhe auxiliar para que ultrapasse 
alguns limites. 

ESCORPIÃO: No planeta de Plutão determinadas fontes 
de modifi cações com alguns elementos irão favorecer a 
fórmula para seu sucesso. 

SAGITÁRIO: Sob uma infl uência estranha de Júpiter, 
haverá fontes favoráveis para que a sua energia fi que 
mais forte. 

CAPRICÓRNIO: O planeta Marte tende a fazer alterações 
no andamento deste seu dia. Ficará com a vontade 
diferente da habitual.

AQUÁRIO: Mercúrio armará uma grande algazarra para 
você, tente driblar essa situação. Você precisará focar em 
tudo o que toca as coisas relacionadas a disciplina.

PEIXES: Na constelação de peixes algumas coisas irão 
te trazer muitos benefícios em relação às situações mais 
amigáveis.

HORÓSCOPO

MAYARA NASCIMENTO - MAYARA NASCIMENTO - Na 
sexta-feira (24) a Orquestra 
Jabaquara traz para a praça 
de convivência do Sesc Gua-
rulhos as músicas de seu dis-
co de estreia. São sete faixas 
atorais que misturam ritmos, 
liberdade, diversidade e re-
sistência. O show é gratuito, 
sem retirada de ingressos, e 
começa às 18h30.

Durante todo o fi nal de 
semana, sábado (25) e do-
mingo (26) a criançada pode 
se divertir no show “Os Qua-
tro Cantos”, com Cris Bosch, 
Lívia Sales, Gabriela Pelosi 
e Paola Gilbra. O espetáculo 
promove uma conexão com 
os elementos da natureza e 
traz ainda músicas folclóri-
cas e interações lúdicas. O 
evento é gratuito e começa às 
12h, na praça de convivência.

Chico Bernardes sobe ao 
palco do auditório no sábado 
(25), com músicas do seu dis-
co autoral de estúdio. Entre 
as canções do repertório es-
tão, “Distante”, “O Astronau-
ta”, “Vago” e “O Espelho”.

O artista é compositor e 
instrumentista, fi lho do can-
tor e compositor Maurício 

Sesc recebe programação musical 
gratuita no fi nal de semana

FOTO: ZOE PASSOS

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

Pereira e irmão do músico 
Tim Bernardes, da banda O 
Terno. O show tem duração 
de 60 minutos e começa às 
18h30. Os ingressos custam 
a partir de R$ 6 para quem 
possui credencial Sesc.

No domingo (26), às 14h, 

o grupo Quintal de Fulô leva 
ao público um som brasilei-
ro e dançante, representando 
o próprio quintal. A atração 
também é gratuita, e traz 
fl auta, cavaquinho, piano, 
sanfona e instrumentos de 
percussão.



CLASSIFICADOS

SERVIÇOS

PUBL.LEGAL

NEGÓCIOS

Oportunidade

IMÓVEIS

Vende-se

Relax

Serviço

EMPREGO

Contrata-se

VENDEDORA 
Externa e Telemarketing. 
Que  more em Guarulhos.  
Contato F.: (11) 93001-6474
SERVIÇO TEMPORÁRIO 
De um mês. Conhecimento 
em logística, emissão de 
CT-e, Manifesto, cotações, 
atend. ao cliente, etc… 
Também ter conhecimento 
e ser habilitado p/ dirigir 
efetuando coletas e 
entregas na grande São 
Paulo. Valor oferecido 
R$ 1.500,00 Whatsapp 
(11)95421-4156  Empresa 
reside próximo ao terminal 
São João.

DETETIVE PARTICULAR 
Para Todas as causas!!. F.: 
2475-2173/ 97652-7297.

VENDE-SE  PAPELARIA 
próx. Extra da Faria Lima, 
Toda Informat. c/ camaras 
de seg. F.: 4218-2244

NOZOMI  JAPA 21A. 
Fitness, legítima e linda. F.: 
93476-1358 what
ANA 18A. INICIANTE 
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685
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MANUTENCISTA
Para ONG. Necessário morar 

na ONG em ITU. 
Conhecimentos serralheria, 

alvenaria, elétrica e 
hidráulica. Gostar muito de 

animais. Oferecemos: 
alojamento, refeições, sete 

folgas por escala. R$ 
1.200,00,  Wi-Fi, sala TV. 

Enviar currículo: 
vagaparaong@gmail.com 

VENDE-SE
GALPÃO TERRENO

SOMENTE TERRENO
1.000 M2 R$ 250 MIL
2.200 M2 R$ 500 MIL
4.500 M2 R$ 900 MIL 

ACEITO PARCELAMENTO 
E VEÍCULOS

F: 99621-0426

CONTABILIDADE 
CONTRATA 
Contratamos p/
Contabilidade/Fiscal/
Area Legal e RH –CV p/ 
suporte@contoffice.com.br 
Edivaldo

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

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

ROBERTA
MASSAGISTA

Pro�ssional 
R$100,00 1/2 hora 

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

www.robertarelax.blogspot.com.br

A Centervane Materiais 
Para Construção LTDA  

inscrita sob o CNPJ 
72.017.155/0001-41 e 

Insc. Estadual n.º 
336.369.832.113, vem 

por meio deste 
comunicar o extravio da 

impressora �scal tipo 
ECF-IF, marca 

BEMATECH, modelo 
MP-4000 TH FI, nº de 

fabricação 
BE091110100011308751 
série 953646 na data de 

22/08/2019.

EXTRAVIO

LAVA RÁPIDO 
em Guarulhos contrata c/ 
exp. comprovada. Salário 
a combinar. Contatos pelos 
fs.: 2468-2662/2229-1732.

KAKAU  MASSAGEM 
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)

TERRENOS GUARULHOS 
Novas vagas, com 
entrada de  $ 2.000,00 
ATO + 8 parcelas de $ 
1.000,00.  Mensais de 
R$ 720,00 só após pagar 
entrada.  Infraestrutura 
Inclusa. Bairro planejado 
com acessos para Jardim 
Acácio e Sesi Cocaia, 
planos por tempo limitado.  
F:4969-4226/ 4969-
0884 Zap: 95422-8439 
/ 94489-3132 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
APTO MORADA DO SOL 
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
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‘Grito de Carnaval’ dos blocos marca 
início das festividades em Guarulhos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O mês de 
fevereiro ainda não che-
gou, mas se depender da 
animação dos foliões que 
compareceram em peso ao 
Bosque Maia na tarde do 
último domingo (19), para 
prestigiar o primeiro grito 
do Carnaval de 2020, a fes-
ta promete ser ainda mais 
divertida do que nos anos 
anteriores. 

Organizado pela Uni-
blocos, o grito de Car-
naval 2020 integra uma 
programação intensa de 
festividades tradicionais, 
esperadíssimas pelas famí-
lias guarulhenses.

Zabumba, cuíca, reco-
-reco, pandeiro, caixa, re-
pique e surdo. Em meio às 
apresentações de um blo-
quinho e outro, regadas a 
muito suor e energia con-
tagiante dos músicos e fo-
liões, o secretário de Cultu-
ra, Vitor Souza, enfatizou 
a importância da iniciativa 
da Uniblocos, que encontra 
na Prefeitura de Guarulhos 
o apoio necessário para ga-
rantir que a saída dos blo-
cos pelas ruas da cidade 
ocorra de forma organiza-
da e com a máxima segu-

rança para as famílias.
“A festa que os blocos de 

rua realizam em Guarulhos 
transforma positivamen-
te o cotidiano da cidade. 
Ela também aponta para 
uma nova forma de se fa-
zer Carnaval quando une 
a sociedade civil e o poder 
público, garantindo, dessa 
forma, que o folião aprovei-
te a festa ao máximo”, co-
memorou o secretário.

Cristiano de Sá, presi-
dente da Uniblocos, falou 
sobre o perfil das pessoas 
que saem às ruas acompa-

FOTO: SIDNEI BARROS

nhando os bloquinhos, um 
público formado, de acordo 
com ele, por pessoas de to-
das as idades. “Temos uma 
grande diversidade de blo-
cos de rua que se dedicam 
a alegrar a cidade e que 
crescem a cada ano, não so-
mente com foliões guaru-
lhenses, que deixaram de 
ir para outras cidades para 
se divertir, mas também de 
pessoas de outras regiões, 
que já conhecem a fama da 
festa e vêm para Guarulhos 
se divertir”, vibra Cristia-
no.

O que vem por aí?
O grito de Carnaval dos blocos de rua deste domingo é a primeira de uma série de atividades e eventos oferecidos aos 

munícipes guarulhenses por meio da parceria da sociedade civil com a Prefeitura de Guarulhos.
O calendário dos blocos de rua, que começa no dia 8 de fevereiro, sábado, com o desfile do Bloco do Delega a partir das 

12h, no Gopoúva, conta também com a animação do Bloco Peskakinada (9/2, 12h, Lago dos Patos); Piores do Ano (16/2, 12h, 
Cidade Seródio); Unidos dos Meus Ovos (29/2, 12h, Jardim Bela Vista); Fanfarrões (1/3, 12h, Vila Camargo); Jacaré de Teta 
(7/3, 12h, Parque Cecap); Bloco do Bem Dito (8/3, 12h, Vila Barros) e Minduca (14/3, 12h, Gopoúva).

Em meio às festividades, o Carnalago, que acontece entre os dias 21 e 25 de fevereiro no Complexo Cultural do Lago de 
Vila Galvão, reúne uma programação diversificada para garantir a diversão de crianças, jovens e adultos.

Outro evento esperadíssimo pelo público é o tradicional baile de Carnaval da Banda Lira de Guarulhos. Além das apre-
sentações que acontecem no domingo e na segunda-feira, dias 23 e 24, às 15h, no Bosque Maia, os músicos da centenária 
banda ainda levam a festa para a Vila Galvão, na terça-feira de Carnaval, dia 25.

E para quem gosta de rock, a festa está garantida com o CarnaRock da Associação Cultural Rock Guarulhos, que em sua 
4ª edição promete ainda mais surpresas para agitar a turma do “bate-cabeça”.

Os CEUs de Guarulhos também garantem animação para toda a família com o CarnaCeus e uma programação recheada 
de alegria e festa. Para saber mais sobre o Carnaval em Guarulhos acesse guarulhos.sp.gov.br/carnaval2020.
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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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