
Guarulhenses têm primeiro dia útil com
reajuste da tarifa dos ônibus da EMTU
Diferentemente dos ônibus de Guarulhos que, após determinação do prefeito Guti, não tiveram as tarifas reajustadas, os passageiros que 
utilizam as linhas da EMTU começaram ontem a pagar os novos valores; aumento foi de 4,85% com a cobrança mínima de R$ 5,10 Pág. 7 
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Coronavírus: 
especialistas 
explicam o 
vírus e falam 
dos cuidados 
necessários

Sesc Guarulhos encerra 
janeiro com grande 

programação musical
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Cotações Selic (ano)
4,5% R$  1.039

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Nossa gestão está focada em ser uma facilitadora na geração de 

empregos, por isso trabalhamos para que o empresário não tenha 
difi culdades de conversar conosco”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar
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especialistas 

vírus e falam 
dos cuidados 
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II Bienal do Livro de 
Guarulhos acontecerá a 
partir de 27 de março
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Rede Fácil priorizará o 
atendimento da anistia 
de juros e multas na 6ª
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Prefeitura divulga Prefeitura divulga 
calendário ofi cial do calendário ofi cial do 
‘Carnaval 2020’‘Carnaval 2020’
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O prefeito de Guarulhos, 
Gustavo Henric Costa, o Guti, 
não é um político de esquer-
da. Guti não é também um 
político de direita. Ouso dizer 
que nem de centro ele é. Guti 
é um político. Aí está. Só isso. 
Político.

Se você perguntar direto 
pra ele, é capaz de responder 
que é de centro-esquerda, 
como fez comigo. Pode ser. 
Mas com certa mobilidade...

Filiado ao PSB, partido 
que se alia ao lulo-petismo, 
o prefeito de Guarulhos não 
se mostra à vontade. Quem 
se junta ao lulismo é o parti-
do em nível nacional ou esta-
dual, não ele. Na verdade, os 
lulistas de Guarulhos são seus 
adversários. Os sete verea-
dores da bancada petista na 
Câmara nunca deram moleza. 
E, às vezes, como convém a 
uma bancada aguerrida e ide-
ológica, fazem oposição sem 
nenhum receio de se exceder.

Mesmo porque Guti cons-
truiu a carreira como vereador 
batendo forte no PT de Eloi 
Pietá e na administração que 
mandou na cidade durante 
dezesseis anos. 

Mas nem por isso se iden-
tifi ca com a direita de hoje. 
Guti apoiou sem medo Mar-
cio França na eleição de go-
vernador contra João Doria 
e abraçou com entusiasmo a 
candidatura de Eduardo Sol-
tur para deputado federal. 
Tudo isso dentro do partido, o 
Socialista.

Sinto que o prefeito de Gua-
rulhos pode, por isso, caminhar 
com certa tranquilidade dentro 

dessa nossa planície política.
Por isso, quando aparece-

ram especulações que indica-
vam uma aproximação mais 
íntima com o presidente Jair 
Bolsonaro, muito por causa 
da deferência com que ele 
o tratou naquela história do 
pedágio da Dutra, cheguei a 
pensar que, talvez, poderia 
mesmo surgir dali uma possí-
vel fi liação do nosso prefeito 
ao partido que o presidente 
quer criar, a Aliança pelo Bra-
sil. Sem constrangimentos.

Foram fortes os comen-
tários: Guti pode aderir e se 
fi liar ao partido do presiden-
te na tentativa de se reeleger 
prefeito de Guarulhos. Com 
mais facilidade. Muita gente 
chegou a acreditar que, com 
o apoio de Bolsonaro, decla-
rado, a eleição aqui seria favas 
contadas.

Pode ser. Mas tem um po-
rém.

O partido de sua Exce-
lência tem que sair do papel, 
tornar-se real, no mínimo seis 
meses antes das eleições. 
Sem isso, nada feito. Tudo, 
portanto, teria que acontecer 
nos próximos três meses. Di-
fícil, não é?

Agora, mesmo sem se jun-
tar à Aliança pelo Brasil, esse 
apoio presidencial à candi-
datura Guti pode vir. Só que 
não pelo PSB. É fácil enten-
der. Nosso prefeito teria que 
encontrar outra agremiação. 
Continua difícil.

De qualquer forma, mes-
mo com o carimbo socialista, 
Guti é forte candidato. Sem 
Bolsonaro.

CAUSOS 
E CAUSAS

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

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
Contabilista, Advogado, Especialista 

BESP, enquanto aproximadamente 70 estão afas-
tados legalmente, a maioria por licença-médica, 
permanecendo o restante deles trabalhando nas 
diversas secretarias do município. 

Abastecimento de água
A assinatura do convênio SAAE/SABESP per-

mitiu que o fi m do rodízio de água se tornasse 
uma realidade para o guarulhense, pois, além do 
fato do tratamento e fornecimento de água por 
uma das maiores empresas do ramo no mundo, 
verifi cou-se efi ciência nos atendimentos à popu-
lação, tornando realidade a urgência como são 
conduzidos os consertos de vazamentos e insta-
lação de água, dentre tantos.

Enfi m o tratamento do esgoto
O tão sonhado tratamento do esgoto pela cida-

de de Guarulhos já é uma realidade, se verifi cando 
ao longo do município a implantação de redes co-
letoras que nos apresenta metas audaciosas para 
o ano de 2020, onde se espera que o tratamento 
atinja cerca de 40% da quantidade produzida, algo 
realmente impensado no município que sempre foi 
exemplo negativo na questão do descarte de es-
goto, mas que hoje já trata cerca 12% do volume 
produzido, inclusive tendo bairros como o CECAP 
com tratamento de 100% de seu esgoto, o que de-
monstra a correção do acordo fi rmado.

Triste exemplo - Rio de Janeiro
O que acontece no Rio de Janeiro demons-

tra que o abastecimento de água e o tratamento 
do esgoto não podem ser relegados ao embate 
político, tornando necessário efetivo empenho 
do gestor público de modo a não permitir que a 
população seja surpreendida com água barrenta 
e poluída em suas torneiras, o triste exemplo vem 
de perto, é realidade. Por isso, penso que Gua-
rulhos acertou na gestão da água e esgoto, com 
respeito ao cidadão, mesmo que ainda haja mui-
to a ser feito (e pode ser feito).

SAAE – Informações necessárias
Ao completar um ano do contrato entre SAAE 

e SABESP, onde esta última assumiu a gestão do 
abastecimento de água e tratamento do esgoto em 
Guarulhos, com muitas especulações acerca do as-
sunto, alguns tópicos merecem destaque porque é 
de interesse da população saber o que realmente 
está acontecendo.

Dívida milionária
Não é preciso ser expert em economia e ad-

ministração pública para entender que no início 
da gestão GUTI o SAAE não tinha condições de 
pagar a dívida bilionária com a SABESP, fornece-
dora da matéria prima (água) para o município 
de Guarulhos, cujo valor girava em torno de R$ 
3.200.000.000,00 (três bilhões e duzentos milhões 
de reais), e se encontrava em processo de execu-
ção e em vias de perder o patrimônio da autarquia, 
dívida que apenas cresceu desde 2001, quando o 
Prefeito Eloi Pietá resolveu não pagar mais nenhum 
valor pela água consumida, fato que tornava im-
possível qualquer renegociação diante da realidade 
do faturamento mensal R$ 40.000.000,00 (qua-
renta milhões de reais)] e do descumprimento de 
outras negociações anteriores.  

Funcionários
O que indicava ser um transtorno no referido 

acordo, a garantia de emprego dos 1.041 funcioná-
rios daquela época, acabou se resolvendo de forma 
responsável e pacífi ca, pois 432 ex-colaboradores 
optaram pelo PDV (pedido de demissão voluntá-
rio), outros 400 foram cedidos por convênio à SA-

AEROPORTO - Há encontros e histórias por trás de cada partida e chegada nos terminais ao redor do mundo
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Mais seis empresas recebem 
incentivos fiscais da prefeitura

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti re-
cebeu ontem um grupo de em-
presários, no Paço Municipal, 
e homologou a lei de incenti-
vos fiscais que irá beneficiar 
seis empresas selecionadas de 
vários segmentos. Ao todo, 
17 companhias participaram 
deste processo, que adotou 
critérios como crescimento 
em relação ao ano anterior, ter 
500.000 UFGs de valor adicio-
nado, entre outros.

Durante o encontro o pre-
feito fez questão de ressaltar 
o papel do poder público na 
geração de empregos. “Nos-
sa gestão está focada em ser 
uma facilitadora na geração 
de empregos, por isso traba-
lhamos para que o empresá-
rio não tenha dificuldades de 
conversar conosco. Estamos 
sempre de portas abertas 
para todos”, afirmou.

Também presente na 

ocasião, o secretário de De-
senvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e de 
Inovação, William Paneque, 
reafirmou o compromisso 
do governo em melhorar a 
qualidade de vida dos guaru-
lhenses. “Guarulhos manteve 
a menor taxa de desempre-
go do Brasil. Isso é uma de-
monstração que a atual ad-
ministração está no caminho 
certo”, disse.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Todas as unida-
des da Rede Fácil de Aten-
dimento ao Cidadão irão 
priorizar na próxima sexta-
-feira (31) o atendimento do 
Programa de Parcelamento 
Incentivado (PPI), conhecido 
como anistia. O atendimento 
para outras situações aconte-
cerá apenas em casos de ur-
gência, como prazos prestes a 
vencer etc.

O munícipe que possui dí-
vidas com o município ven-
cidas até o fim de 2018 tem 
até sexta-feira para obter até 
80% de descontos sobre juros 
e multas. Neste ano, além de 
parcelar a dívida principal, é 
possível dividir também os 
custos dos honorários advo-
catícios da negociação.

Para aderir ao PPI o mora-
dor deve comparecer a uma 
unidade de atendimento da 
Rede Fácil. Pessoas físicas 
devem levar RG, CPF e o 
número do IPTU presente 

no boleto. Caso não seja pro-
prietário, deve apresentar 
documento do imóvel, como 
escritura. Já pessoas jurídi-
cas devem comparecer com 
CNPJ, contrato ou procura-
ção legal. Para dívidas com 
o Saae Guarulhos é neces-
sário informar o número do 
cliente, presente das contas 
da extinta autarquia. A por-
centagem de descontos sobre 
as dívidas depende da soma-
tória de parcelas negociadas.

Rede Fácil priorizará o atendimento da 
anistia de juros e multas nesta sexta-feira

FOTOS: MÁRCIO LINO

GUARULHOSwww.sabesp.com.brGUARULHOS1 ano de Sabesp em Guarulhos.GUARULHOS
É O FIM DO RODÍZIO DE 
ÁGUA EM GUARULHOS E 
O INÍCIO DE NOSSA 
COMEMORAÇÃO.GUARULHOSÁgua. Sabendo usar, não vai faltar.GUARULHOS

Para acabar com o rodízio e melhorar a distribuição de água, 

realizamos obras de grande porte para expandir a infraestrutura de abastecimento.

E, para levar ainda mais qualidade de vida e saúde para toda a população, acabamos 

de assumir o tratamento de esgoto em Guarulhos, que também vai ajudar muito na 

preservação do Rio Tietê. Agora, a água tratada está disponível todos os dias, ao 

alcance de sua mão. Mas, lembre-se: NÃO DESPERDICE ÁGUA.
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‘Todos os coronavírus podem ser transmitidos de pessoa a pessoa’

FOTO: DIVULGAÇÃO

Folha Metropolitana – 
O que é coronavírus?

Coronavírus (CoV) é uma 
grande família de vírus, co-
nhecidos desde meados da 
década de 1960, que pode 
causar um resfriado comum 
ou síndromes respiratórias 
graves como a síndrome res-
piratória aguda grave que 
ficou conhecida pela sigla 
SARS, do inglês Severe Acu-
te Respiratory Syndrome, 
(SARS-CoV) e a síndrome 
respiratória do Oriente Mé-
dio, cuja sigla é MERS, do 
inglês Middle East Respira-
tory Syndrome (MERS-CoV). 
Esses vírus receberam esse 
nome devido às espículas 
na sua superfície que lem-
bram uma coroa. Uma nova 
variante do vírus foi identi-
ficada recentemente, após a 
notificação de casos de pneu-
monia de causa desconhe-

cida entre dezembro/2019 
e janeiro/2020, diagnostica-
dos inicialmente na cidade 
chinesa de Wuhan, capital 
da província de Hubei. Essa 
nova variante não havia sido 
identificada previamente 
em humanos e foi denomi-
nada 2019-nCoV. Centenas 
de casos já foram detectadas 
em outras cidades da China, 
além de Tailândia, Japão, Co-
reia do Sul e Estados Unidos 
da América.

Qual a origem deste 
surto?

Acredita-se que a fon-
te primária do vírus seja 
em um mercado de frutos 
do mar e animais vivos em 
Wuhan.

Há outros coronavírus 
com transmissão de ani-
mais para humanos?

Investigações detalhadas 
descobriram que o SARS-
-CoV foi transmitido de gatos 
selvagens para humanos na 
China, em 2002, e o MERS-
-CoV de dromedários para 
humanos na Arábia Saudita, 
em 2012. Vários coronavírus 
conhecidos estão circulando 
em animais que ainda não 
infectaram humanos.

A transmissão acontece 
entre humanos?

Sim. Todos os coronaví-
rus podem ser transmitidos 
de pessoa a pessoa. Na maior 
parte dos casos, a transmis-
são é limitada e se dá por 
contato próximo, ou seja, 
qualquer pessoa que cuidou 
do paciente, incluindo pro-
fissionais de saúde ou mem-
bros da família que tenham 
tido contato físico com o pa-
ciente e/ou permanecidos no 
mesmo local que o doente.

Qual é o tempo de incu-
bação desta nova variante 
do coronavírus?

Ainda não há uma infor-
mação exata. Presume-se que 
o tempo de exposição ao vírus 
e o início dos sintomas seja de 
cerca de duas semanas.

Quais são os sintomas 
de uma pessoa infectada?

Depende do vírus, mas 
os sinais comuns incluem 
sintomas respiratórios, fe-
bre, tosse e falta de ar/des-
conforto respiratório. Em 
casos mais graves, a infec-
ção pode causar pneumo-
nia, síndrome respiratória 
aguda grave, insuficiência 
renal e morte. Idosos e pes-
soas com problemas de saú-
de podem apresentar mani-
festações mais graves.

Qual é a letalidade des-
ta nova variante do vírus?

Não se sabe até o momen-
to. Porém, acredita-se que a 
letalidade do 2019-nCoV seja 
inferior a do SARS-CoV e do 
MERS-CoV.

Existe um tratamento?
Não há tratamento espe-

cífico. No entanto, muitos 
dos sintomas podem ser 
tratados. Além disso, os cui-
dados de suporte às pessoas 
infectadas podem ser alta-
mente eficazes.

Existe uma vacina para 
o novo coronavírus?

Quando uma doença é 
nova, não há vacina até que 
uma seja desenvolvida.

Tomei a vacina contra a 
gripe. Estou protegido?

Não. Esta vacina prote-
ge somente contra o vírus 
influenza.

Como reduzir o risco de 
infecção?

Evitar contato próximo 
com pessoas que sofrem de 
infecções respiratórias agu-
das; realizar lavagem fre-
quente das mãos, especial-
mente após contato direto 
com pessoas doentes ou com 

o meio ambiente; evitar con-
tato próximo com animais 
selvagens e animais doentes 
em fazendas ou criações.

Estão contraindicadas 
as viagens para a China e 
para os países com casos 
importados?

Não. Com base nas infor-
mações atualmente disponí-
veis, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) não reco-
menda nenhuma restrição 
de viagens ou comércio. A 
OMS corrobora para que as 
medidas de preparação para 
emergências de saúde devem 
ser fortalecidas pelos países 
em conformidade com o Re-
gulamento Sanitário Inter-
nacional (2005).

Temos casos da nova 
variante do coronavírus 
no Brasil?

Até o presente momento 
não há casos suspeitos ou 
confirmados no país.

Há risco de epidemia 
global?

Sim. Mas até o momento, 
a OMS não declarou o surto 
de 2019-nCOV como uma 
situação de Emergência em 
Saúde Pública de Interesse 
Internacional.

“Na maior parte dos 
casos, a transmissão 

é limitada e se 
dá por contato 

próximo”

MAYARA NASCIMENTO - MAYARA NASCIMENTO - Em menos de um mês o coronavírus se 
tornou preocupação em nível mundial. Apenas na China, 81 pes-
soas morreram neste ano e outras 2.744 foram contaminadas 
até domingo. As vítimas já se espalham pelo mundo e há regis-
tros no Japão, França, Coreia do Sul, Singapura, Vietnã, Arábia 
Saudita, Taiwan, Nepal, Tailândia, Austrália e Malásia. Os Estados 
Unidos confirmaram cinco casos da infecção até domingo (26). 
Muitos estão com sintomas após terem viajado a Wuhan, cidade 
chinesa que é o epicentro das contaminações por coronavírus. 
Em Niterói, no Rio de Janeiro, um caso suspeito foi descartado 
pelo Ministério da Saúde por não se enquadrar com os critérios 
adotados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A Secretaria da Saúde de São Paulo anunciou um plano 
para o monitoramento e resposta de casos suspeitos. A mobi-
lização vai englobar os principais hospitais de referência, como 
Instituto de Infectologia Emílio Ribas e Hospital das Clínicas, 
e profissionais estão sendo treinados para fazer a detecção e 
notificação de possíveis casos da doença. Na sexta-feira (24), a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou uma 
reunião com as companhias aéreas, empresas instaladas no 
GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cum-
bica, a fim de sensibilizar a comunidade aeroportuária para 
identificação e comunicação de possíveis casos suspeitos do 
novo coronavírus (nCoV). O maior terminal da América Latina 
é a principal porta de entrada no país.

Para entender melhor o assunto e tirar as principais dúvidas 
da população, a Folha Metropolitana conversou com o presiden-
te da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clovis Arns da Cunha. 
Participaram também, o vice-presidente do órgão, Alberto Che-
babo, o assessor da diretoria, Leonardo Weissmann, e a coorde-
nadora do Comitê de Medicina de Viagem, Tânia Chaves.

Abaixo os principais pontos desta entrevista que pode ser 
conferida na íntegra no site www.fmetropolitana.com.br.
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Rua na Vila União tem pavimentação concluída
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura con-
cluiu na sexta-feira (24) a pa-
vimentação da rua Amélia, 
na Vila União. O trabalho foi 
realizado por uma equipe da 
Secretaria de Serviços Públi-
cos através do sistema Mãos à 
Obra. O endereço recebeu terra-
plenagem e pavimentação em 
250 m² com piso intertravado. 

O secretário-adjunto de 
Serviços Públicos, Paulo Ro-
berto de Araújo Santos, co-
memorou a entrega de mais 
uma via pavimentada à cida-
de. “A Prefeitura vem fazendo 

um grande trabalho para le-
var pavimentação a cada vez 
endereços. Já entramos em 
2020 levando qualidade de 
vida para mais moradores e 

o trabalho continua com a pa-
vimentação das ruas Gaivota 
Preta, no Parque Continental 
IV, e Andrômeda, no Jardim 
Primavera”, explica.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Com o objeti-
vo de melhorar o fluxo de 
veículos na região do Jar-
dim Tranquilidade, a pre-
feitura transforma em mão 
única, a partir desta segun-
da-feira (27), a rua Doutor 
Renato Pacheco Braga, no 
trecho compreendido entre 
as ruas Bezerra de Menezes 
e Jacob. A medida visa a 
diminuir os pontos de con-
gestionamento na região da 
avenida Emílio Ribas.

Motoristas e pedestres 
que costumam passar pela 
região aprovaram a medi-
da, como a psicóloga Marta 
Kunagusto. “Essas ruas são 
bastante estreitas para o vo-
lume de trânsito que rece-

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Parte dos 
moradores do bairro Resi-
dencial Mazzei ficou desde a 

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - O problema 
de deslizamentos do córrego, na 
avenida Vereador Antônio Gro-
tkowski, no Jardim Paraventi, 
deve chegar ao fim no próximo 
mês para alívio de moradores e 
comerciantes da região. O local 
recebe obras que incluem um 
muro de gabião para contenção 
do córrego e recomposição do 
asfalto e da calçada.

A Folha MetropolitanaFolha Metropolitana vi-
sitou a obra ontem e constatou 
que um trator já trabalhava no 
local, além de um caminhão. 
Cerca de 15 funcionários tam-
bém atuavam próximos ao cór-

bem. A inversão para mão 
única foi a melhor solução 
para dar maior seguran-
ça ao tráfego de veículos e 
também para os pedestres. 
É normal que no começo, 
até pela própria comodida-
de, as pessoas reclamem, 
mas depois acabam apro-
vando. Acho que essa mu-
dança vai melhorar o trân-
sito”, afirmou.

A opinião é reforçada 
por Maria Tereza da Cruz, 
técnica de enfermagem, 
que endossou as palavras 
da amiga. “No início as pes-
soas podem até estranhar. 
Mas depois percebem o be-
nefício da mudança e aca-
bam elogiando”, disse.

Prefeitura muda a mão de direção 
em rua do Jardim Tranquilidade

Vandalismo em córrego deixa moradores sem água

Obras do Córrego no Jardim Paraventi 
devem ser concluídas no próximo mês

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: DIVULGAÇÃO

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
F.: 2497.1822    2451.0937

Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009

rego no período da manhã.
No início deste mês, com 

uma das chuvas o córrego che-
gou a transbordar e inundar 
parte da via, que é próxima a 
avenida Tiradentes. Diante dis-
so, a prefeitura anunciou na 
última quarta-feira (22) que re-
alizaria obras no local a partir 
deste sábado (25). A adminis-
tração municipal alegou que 
as obras não começariam na 
quarta-feira devido ao solo do 
local estar úmido por causa das 
últimas chuvas, o que poderia 
causar riscos para aos morado-
res no entorno.

madrugada da última segun-
da-feira (20) até quarta-feira 
(22) sem água. Isso porque o 
Córrego dos Cubas, que cor-
ta a avenida Dona Maria de 
Conceição Barbosa, próximo 
ao Bosque Maia, sofreu um 
ato de vandalismo.  Os ca-
nos da rede de água foram 
queimados junto com outros 
entulhos. 

De acordo com os mora-
dores é comum que pessoas 
se dirijam ao córrego para re-
alizar este tipo de ato. O que 
agravou o problema foi o fato 
de os canos da rede de água 
estarem expostos, já que par-
te da via cedeu para dentro do 
córrego. “Desde dezembro nós 

estávamos discutindo com a 
Proguaru e o maior risco para 
nós era o rompimento da rede 
e isso aconteceu. A empresa 
veio e sinalizou, mas se eles 
não arrumarem o córrego, vai 
acontecer novamente”, lamen-
tou a comerciante Simone 
Moreira, de 46 anos.  

Em nota, a Proguaru afir-
mou que uma equipe foi até 
o local para executar a roça-
gem do mato e que está no 
planejamento realizar ações 
emergenciais na via. Já a 
Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp) informou que con-
cluiu o reparo do vazamento 
de água no local.
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Um ano após último reajuste, 
prefeitura confirma tarifa de ônibus 
em Guarulhos sem aumento

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Um ano depois 
do último reajuste nas tarifas 
de ônibus municipais em Gua-
rulhos, que aconteceu em 2 de 
fevereiro de 2019, o prefeito 
Guti confirmou nesta segun-
da-feira (27) que não haverá 
nova majoração nos preços 
das passagens de ônibus, que 
continuarão com o mesmo 
valor do ano passado: R$ 4,45 
para quem paga com o Car-
tão Cidadão. Ele lembra que o 
único aumento em vigor des-
de este domingo (26) se refere 

às linhas intermunicipais, que 
são de responsabilidade do Go-
verno do Estado, sem qualquer 
relação com a prefeitura.

As linhas intermunicipais 
da EMTU, atendidas pelo Con-
sórcio Internorte, tiveram o 
reajuste médio de 4,85%. Des-
ta forma, as menores tarifas 
praticadas pela EMTU no mu-
nicípio ficam em R$ 5,10, en-
quanto os ônibus municipais, 
por determinação do prefeito 
Guti, seguem com o valor de 
2019 congelado: R$ 4,45.

A ausência de reajuste nes-
te ano em Guarulhos se dá 
por uma série de melhorias e 
ajustes nas contas municipais 
por parte da prefeitura, que, 
para não onerar mais os cida-
dãos, optou por não conceder 
qualquer aumento. Ao assu-
mir a administração, a gestão 
passada havia reajustado as 
tarifas em Guarulhos para 
R$ 4,50. No entanto, em um 
de seus primeiros atos como 
prefeito, Guti determinou que 
as passagens passassem no 
início de 2017 para R$ 4,15. 
Em 2018, elas passaram para 
R$ 4,30 e um ano depois para 
R$ 4,45. Desde 2017, mais de 
300 veículos novos foram in-
corporados à frota. 

Atualmente 91% dos usu-
ários do transporte público 
municipal utilizam meios 
eletrônicos (Cartão Cidadão, 
Bilhete Escolar Único, Vale-
-Transporte e também as gra-
tuidades do Cartão do Idoso). 
Apenas 9% utilizam dinheiro 
para pagar suas viagens nos 
ônibus de Guarulhos.

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Desde o 
último domingo, o governo 
estadual reajustou os valores 
das tarifas de ônibus inter-
municipais nas cinco regiões 
metropolitanas do Estado de 
São Paulo. Na Área 3 de con-
cessão, em que Guarulhos está 
incluída, o reajuste médio foi 
de 4,85%, com a cobrança mí-
nima de R$ 5,10 de linhas que 
partem da cidade. 

De acordo com a Empre-
sa Metropolitana de Trans-
portes Urbanos de São Paulo 
(EMTU), os índices de reajus-
te foram definidos pela Secre-
taria de Estado dos Transpor-
tes Metropolitanos e levam 
em conta o aumento dos com-
bustíveis e a elevação do cus-
to de mão de obra.

O fato tem preocupado os 
guarulhenses que utilizam 
os ônibus intermunicipais. A 
costureira, Marta Olaia, de 50 
anos, está acostumada a fa-
zer entrega de encomendas e 
comprar tecidos. “A tarifa está 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Bienal do Livro 
de Guarulhos é o maior evento 
literário da cidade. Na edição 
de 2020, o livro continua como 
o protagonista, mas aliado à 
modernidade tecnológica. A II 
Bienal do Livro de Guarulhos 
acontece entre os dias 27 de 
março e 5 de abril com o tema 
Páginas que Conectam e com 
a proposta de homenagear os 
80 anos da Biblioteca Munici-
pal Monteiro Lobato.

Durante dez dias, a Prefei-
tura de Guarulhos, por meio 
da Secretaria de Educação, 

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - O secretá-
rio de Direitos Humanos, 
Lameh Smeili, deixou o car-
go e reassumirá sua cadeira 
de vereador. A medida foi 
publicada no Diário Oficial 
da última sexta-feira (24). 
No comando da pasta, foi 
nomeado Walid Shuqair, 
antigo subsecretário de Po-
líticas para Idosos. 

Shuqair tem MBA em 

muito alta. Se eu fazia quatro 
viagens por semana terei que 
reduzir para duas. O ônibus 
atende a população, mas demo-
ra demais, tem dias que espero 
mais de uma hora”, lamentou. 

Reclamação parecida da au-
xiliar administrativa, Sandra 
Pereira da Silva Venditti, de 42 
anos. “Não é justo este reajus-
te, nós trabalhamos a semana 
toda e pagamos caro. É um di-
nheiro a mais que, podem até 
serem centavos, mas pesam no 
orçamento”, criticou. Sandra 
ainda alega que o tempo de 
espera é longo e, por vezes, o 
conforto mínimo, já que preci-
sa ir em pé à viagem toda. “Por 
pagarmos caro tinha que ser 
diferente”, comentou. 

Já o terapeuta, Ronaldo 
Freitas, de 55 anos, pensa dife-
rente. “Acho justo sim, porque 
existe a inflação”, defendeu. O 
profissional também diz que 
ao contrário da reclamação de 
outros usuários, seu ônibus 
costuma ser pontual.

promove a aproximação do lei-
tor com seus autores favoritos 
e a oportunidade de conhecer 
muitos outros. O público vai 
poder participar de bate-papos 
com personalidades e escrito-
res, além de atividades cultu-
rais e jogos de incentivo à lei-
tura. Diversão garantida para 
toda a família.

São 3.600 metros quadra-
dos preparados para oferecer 
aos milhares de frequentado-
res segurança e conforto. Em 
breve, mais informações e a 
programação completa.

Gestão Pública, com experi-
ência em gestão e adminis-
tração pública. Ele também 
foi secretário de Esportes, La-
zer e Recriação de São Paulo 
em 2016. À frente da subse-
cretaria em Guarulhos desde 
junho de 2017, Walid consoli-
dou projetos como a implan-
tação da Academia na Praça 
60+ em 10 locais, promoven-
do saúde por meio de exercí-

Guarulhenses criticam reajuste 
dos ônibus intermunicipais

Bienal do Livro acontecerá em março

Lamé deixa Secretaria de Direitos Humanos e reassume cadeira no Legislativo

FOTO: MÁRCIO LINO

FOTO: LUCY TAMBORINO

cios físicos três vezes por 
semana para pessoas ido-
sas; a implantação do Ban-
co de Referência de Aten-
ção a Pessoa Idosa (Brapi), 
com o objetivo de sistemati-
zar todas as informações e 
serviços prestados pela pre-
feitura; geoprocessamento 
e o estudo do processo de 
envelhecimento no muní-
cipio; entre outras medidas.

Mutirão do CadÚnico/Bolsa Família acontece no sábado no CEU Bambi
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura 
promove neste sábado (1º), 
das 9h às 14h, o mutirão do 
Cadastro Único para Progra-
mas Sociais (CadÚnico)/Bol-
sa Família no CEU Bambi. 
Este será o primeiro mutirão 
do ano e as senhas já foram 

distribuídas na semana pas-
sada aos moradores da re-
gião para que se inscrevam 
no CadÚnico e também atu-
alizem seus dados.

Durante o evento, a equipe 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento e Assistência Social 

também dará informações e 
orientações à população sobre 
programas sociais como Car-
teira do Idoso, Tarifa Social 
de Energia Elétrica e BPC/
Loas (Benefício da Prestação 
Continuada/Lei Orgânica da 
Assistência Social). 
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O Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa (CMDPI) aprovou por 
unanimidade, nesta quinta-feira (23), um 
total de R$ 534 mil para a implantação do 
primeiro Centro Dia do Idoso de Guarulhos, 
durante reunião extraordinária solicitada pelo 
secretário de Desenvolvimento e Assistência 
Social, Alex Viterale, para tratar do assunto. Os 
recursos são do Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa (FMDPI) e serão utilizados 
da seguinte forma: R$ 150 mil para custeio 
de implantação (mobiliário e equipamentos) e 
R$ 384 mil para credenciamento do serviço, 
que será por execução indireta. A previsão de 
entrega do equipamento é o primeiro trimestre 
deste ano. A importância do equipamento e 
da deliberação dos recursos foi destacada 
pelo secretário. “Agradeço em nome do 
CMDPI, que prontamente atendeu nosso 
pedido e marcou com o colegiado a reunião 
extraordinária, na qual os conselheiros se 
sensibilizaram e deliberaram recursos para a 
implantação do serviço, que será benéfi co para 
o envelhecimento saudável e a reconstrução 
de vínculos familiares, além de atendimentos 
sociais”, afi rmou Viterale.

As doze unidades do Centro de 
Referência da Assistência Social (Cras) da 
Prefeitura de Guarulhos estão recebendo 
inscrições para o programa Jovens 
em Ação, do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Até o 
momento 276 jovens já se inscreveram. 
Estão aptas a participar do programa 
pessoas de ambos os sexos com idades 
entre 14 e 17 anos, cujas famílias tenham 
registro no Cadastro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico). A aula inaugural 
está prevista para março e há turmas 
nos períodos da manhã e da tarde. Os 
encontros dos integrantes acontecem duas 
vezes por semana, nos quais debatem 
e trabalham temas escolhidos. Para se 
inscrever o jovem interessado deve ir até o 
Cras de referência da família, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h, levando RG, 
CPF e o NIS (Número de Inscrição Social 
– inscrição do CadÚnico) atualizado. Os 
endereços dos Cras podem ser consultados 
na internet: https://www.guarulhos.sp.gov.
br/index.php/centro-de-referencia-da-
assistencia-social-cras.

ANOTE

E ainda mais, demonstra que, mesmo 
com o surgimento de MEIs, a cidade 
está preparada para acolher

Nota publicada em um jornal 
de grande circulação no estado 
de São Paulo demonstra que os 
bons ventos da economia estão 
chegando à cidade de Guaru-
lhos. Isso mostra que a política 
adotada de forma assertiva por 
este governo está dando resul-
tados. O número de CNPJs ace-
lerados foi um dos maiores do 

estado, o que é fruto de uma 
política séria, de implantação 
de várias ações como o Via Rá-
pida, que visa a desburocratizar 
e acelerar a abertura das empre-
sas, e a Lei de Incentivos Ficais, 
que tem como objetivo atrair 
novas indústrias para a cidade, 

além de patrocinar a expansão 
das indústrias que já existem 
por aqui.

Mesmo analisando o per-
fil desses CNPJs e entendendo 
que a indústria já não é mais a 
protagonista em nossa econo-
mia, e que comércio e serviço, 
atualmente, estão mais latentes 
e presentes, nós enxergamos 
com bons olhos os dados divul-
gados porque existe um sinal 
de recuperação. E ainda mais, 
demonstra que, mesmo com 
o surgimento de MEIs, a cida-
de está preparada para acolher 
esse novo empreendedor, que 
se originou devido à crise aguda 
que abateu nosso país e acabou 
ceifando muitos postos de tra-
balho, que não se recolocaram e 
precisaram empreender.

Pensando nessas pessoas, 
foi criado o Aprende, um pro-
grama de capacitação para es-
ses empreendedores, de forma 
regionalizada para diminuir a 
mortalidade desse setor. Enfim, 
essas ações demonstram que foi 
criado um ambiente econômico 
favorável para atração de novos 
investimentos em nosso muni-
cípio, e confiando que a segu-
rança jurídica, a previsibilida-
de e regras claras são a tônica 
dessa nova gestão, que acredita 
que a geração de empregos é o 
maior indutor de desenvolvi-
mento social que um governo 
pode patrocinar. 

Vale a pena 
investir em 
Guarulhos

PONTO
DE VISTA

secretário de 
Desenvolvimento Científi co, 
Econômico, Tecnológico e 
Inovação da Prefeitura de 
Guarulhos

WILLIAM PANEQUE

DE VISTA

Desenvolvimento Científi co, 
Econômico, Tecnológico e 
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Chuva faz mais de 10 mil pessoas 
deixarem suas casas no Espírito Santo
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os estragos cau-
sados pelas fortes chuvas que 
atingem parte do Espírito San-
to já forçaram 10.089 pessoas 
a deixarem suas casas, mesmo 
que temporariamente. Nove 
pessoas morreram desde que 
as chuvas se intensifi caram, 
no último dia 17, no estado.

Segundo a Secretaria es-
tadual da Segurança Pública 
e Defesa Social (Sesp), até as 
11h de ontem, havia 8.777 
pessoas desalojadas, ou seja, 
que tiveram de deixar suas 
casas e se abrigar na casa de 
parentes, amigos ou buscar 
outras opções temporárias. Os 
desabrigados eram, até aquele 
momento, 1.312, e estão aco-
modados provisoriamente em 
abrigos públicos improvisa-
dos, na maioria dos casos, em 
escolas ou igrejas.

Nem todos os novos casos 
registrados são de pessoas afe-

tadas nas últimas horas. Como 
a relação é feita pela Sesp, e as 
prefeituras demoram algum 
tempo a comunicar as ocor-
rências registradas, algumas 
destas pessoas podem ter sido 
obrigadas a deixar suas casas 
logo nos primeiros dias de 
chuva forte

De acordo com a Defesa 
Civil, o tempo continua instá-
vel, com previsão de pancadas 
de chuva em todas as regiões, 

embora menos frequentemen-
te no litoral norte do estado. 
Com base em dados do Centro 
Nacional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Naturais 
(Cemaden), a Defesa Civil esta-
dual também alerta para o alto 
risco de novos deslizamentos 
de terra, devido à continuida-
de das chuvas e ao fato de o 
solo estar muito encharcado. A 
região sul do estado continua 
sendo a mais afetada.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Após reunião 
com técnicos do Ministério 
da Educação e do Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), a Advoca-
cia-Geral da União (AGU) 
disse ontem que aguarda o 
recebimento de novos dados 
e notas técnicas antes de re-
correr ao Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) da decisão 
do Tribunal Regional Fede-
ral da 3ª Região (TRF3), que 
suspendeu a divulgação do 
resultado das inscrições no 
Sistema de Seleção Unifi ca-
da (Sisu).

No domingo (26), a de-
sembargadora Therezinha 
Cazerta, do TRF3, decidiu 
manter em vigor uma limi-
nar concedida pela Justiça 
Federal de São Paulo que 
impede a divulgação dos re-
sultados hoje, como estava 

previsto. A magistrada man-
teve a suspensão da divul-
gação sob alegação de que o 
governou ainda precisa dar 
um posicionamento “segu-
ro e transparente” sobre a 
correção do Enem. Cerca de 
1,5 milhão de estudantes de 
inscreveram no programa.

Ao confi rmar o recurso 
ao tribunal, a AGU disse, em 
nota, que qualquer nova me-
dida “não alterará o resulta-
do das notas dos candidatos 
e o eventual adiamento ou 
suspensão de prazos do Sis-
tema de Seleção Unifi cada 
(Sisu) causará prejuízos in-
calculáveis às instituições 
de ensino e aos candidatos 
interessados em acessar a 
educação superior por meio 
dos processos seletivos rea-
lizados pelo governo fede-
ral, bem como ao início do 
calendário universitário”.

AGU aguarda dados para recorrer 
de suspensão de resultados do Sisu

FOTO: GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO/DIVULGAÇÃO

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 
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ÁRIES: Dúvidas virão para lhe atormentar naquilo que 
está interferindo em suas condições pessoais neste 
momento. 

TOURO: Apenas um pouco de convicção será necessária 
para alcançar aquilo que você precisa. Terra fará você ter 
que refl etir a sua atual posição perante as pessoas.

GÊMEOS: Você tende a falar muito neste dia, dizendo 
coisas que não deveria para pessoas que querem lhe 
prejudicar neste momento.

CÂNCER: As coisas que envolvem você agora estarão 
tentando lhe causar algum prejuízo, mas poderá superar 
se tiver calma.

LEÃO: Mostrará com muita energia que você é capaz de 
superar difi culdades incríveis na sua vida, mesmo em 
situação complicada. 

VIRGEM: Demonstrar as coisas que deixam o seu coração 
batendo mais forte é que transformarão a sua vida. 
Netuno pode ser uma boa e grande oportunidade.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 45

AMO

FINALISTA
TILINTAR
ANGSTROM
LHERAIA

FIASCOS
AIODETO
ECAURAL
BAATIG
RUANOCA

CATEDRAL
SERALOA
ILSAGUI

SLAMXODO

Sensibili-
dade à

dor 
(Med.)

Cada faixa
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LIBRA: Este dia mostrará para você um caminho de 
diálogos proveitosos e perfeitamente equilibrados. Faça 
uma ponte entre as pessoas que você ama.

ESCORPIÃO: As suas emoções mexendo com aquilo que 
acontece dentro de você nas coisas mais profundas da 
sua vida.

SAGITÁRIO: As coisas novas terão mais espaço no seu 
dia para que realize as coisas planejadas de forma mais 
efi ciente. 

CAPRICÓRNIO: Toda a sua imaginação passará por um 
processo de revalidação de alguns pontos fundamentais. 
Conecte-se com pessoas sentimentais, porém fortes.

AQUÁRIO: As modifi cações que irão acontecer na sua 
vida estão conectas com algumas interações do pequeni-
no planeta Mercúrio no elemento fogo.

PEIXES: O sangue que corre nas suas veias precisa estar 
mais limpo, tenha uma conduta mais saudável. Peixes 
sofrerá com algumas atuações mais agradáveis.

HORÓSCOPO

MAYARA NASCIMENTO - MAYARA NASCIMENTO - Fechan-
do a programação de janei-
ro, o Sesc Guarulhos recebe 
os cantores Ekena, Trio Vir-
gulino e artistas da cidade. 
No fi nal de semana terá Sel-
vagens à Procura de Lei e 
Yamandú Costa.

Na quarta-feira (29), a 
artista Ekena sobe ao palco 
com seu primeiro álbum, 
“Nó”. As 13 músicas tratam 
sobre recomeços, perdas, 
amores, relacionamentos 
abusivos e a luta contra o 
machismo. O show começa 
às 20h e acontece no audi-
tório, que tem capacidade 
para 107 pessoas. Os in-
gressos são gratuitos e de-
vem ser retirados com 1h 
de antecedência.

Na sexta-feira (31), o Trio 
Virgulino se apresenta na 
praça de convivência com 
forró pé de serra, às 18h30. 
No mesmo dia acontece o 
Guarulhos Convida, onde 
artistas da cidade apresen-
tam seus trabalhos e con-
vidam artistas parceiros de 
outros lugares do país. En-
tre os nomes da programa-

Sesc Guarulhos recebe músicos 
na última semana do mês
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ção estão a Banda Carbôni-
ca, Gabriel Thomaz e Érika 
Martins. O show acontece 
às 20h, no teatro. As duas 
atrações são gratuitas.

E para começar fevereiro 
em ritmo de festa, no sába-
do (01), às 20h, tem show do 
grupo “Selvagens à Procura 
de Lei”. O show traz canções 
do novo trabalho, Paraíso 
Portátil, e outros sucessos da 
carreira que misturam o rock 
brasileiro dos anos 80 com o 

indie rock dos anos 2000.
Yamandu Costa se apre-

senta no domingo (02), às 
18h, explorando o violão de 
sete cordas. Seu estilo pos-
sui infl uências do samba, do 
jazz, do choro, da bossa nova 
e de outras correntes musi-
cais. O artista é considera-
do um dos maiores talentos 
do violão brasileiro. Os dois 
shows possuem ingressos 
a partir de R$ 9 para quem 
possui credencial Sesc.

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



CLASSIFICADOS

Oportunidade

Autos

PUBLICIDADE LEGAL

Vende-se Aluga-se

Relax

Recados

EMPREGO

IMÓVEIS

Contrata-se

MOÇAS MAIORES
C/ ou s/ experiência. Casa 
discreta em Guarulhos 
ganhos diários. (11) 99791-
8775
MECÂNICO
de autos c/ exp. em Injeção 
eletrônica , Pq. Jurema . F.: 
4969-7770

PROCURO NAMORADA
De 45 a 50anos., p/ 
relacionamento sério. F.: 
96824-4594 Oi.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Seu Computador Quebrou, 
esta c/ Virus e não entra na 
Internet ? At. Domicilio.Tx. 
Única R$ 60,00 F:96287-
3240 whats/ 2026-1845 ac. 
cartões.

CONSÓRCIO 
CONTEMPLADO
Cred. R$ 65.300,00 Ent. 23 
Mil + 39 x R$ 1.600,00 F. 
98311-3133.

CASA MONGAGUÁ
2 Dorms., sala, coz. e wc., 
a 3 quadras da praia. F.: 
99931-1974/ 2949-2434

ANUNCIE AQUI 97380-7685

www.fmetropolitana.com.br 11VARIEDADES

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

SALA
COMERCIAL

Ótima, 
reformada.
Em frente a 

Faculdade de 
Medicina. 

R$ 500,00 
direto com 
proprietário

F.: 99901-6804

94745-7749
5583-2905

ANA 18A. INICIANTE
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

PORTEIRO
Ensino Médio

 completo, 
Carta de Referência, 
salário R$ 1.439,00

/mês, benefícios: VT+ 
CB (R$131,50), seguro 

de vida em grupo, 
Bem-Estar Social, 

Plano Odontológico e 
refeição no local. 

Local de trabalho: Av. 
Dr. Timóteo Penteado, 

3035, Torres do 
Tibagi, Guarulhos/SP 

Ligar para (11) 2455-3535
 - falar com Edna ou Luciana

Em Frente Carrefour e 
Shopping Maia

Condomínio residencial 
vila plena – Av. 

Benjamim Harris 
Hunnicutt, 430 – 11º. 

Andar – bl 5 – Vila rio de 
Janeiro – com 47,60m² – 
02 dorms., 01 WC, sala, 

coz., lavanderia, 01 vaga  
– segurança 24h

Direto com proprietario 
(11)972072415 

R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)

APARTAMENTO 
 2 DORMITÓRIOS 

(OPORTUNIDADE)

Imóvel à venda com 67,42m² 
- 3 dorm. (1 suíte + 2 dorms), 

varanda, 1 wc, sala com 2 
amb., sacada, coz., 

lavanderia, 1 vaga rotativa. 
Móveis embutidos. ESTE É O 

APTO IDEAL PARA SUA 
FAMÍLIA!  Piscina, academia, 

salão de festas e jogos, 
quadra de esportes, 

playground, brinquedoteca e 
segurança 24h.

Residencial jardim das flores 
- Rua Claudino Barbosa, 665 
–bl 4– 9º andar –Macedo/GRS

direto c/ proprietário 
(11)972072415

Imóvel à venda com 67,42m² Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)

Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)R$270.000,00 (QUITADO)R$270.000,00 (QUITADO)

Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)

APARTAMENTO 
 3 DORMITÓRIOS 

(OPORTUNIDADE)

APTO.
Cond único 2 dorms+ 
dependência 1 vaga.lazer 
completo. F.: 94249-5706 
whats.

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
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
VENDO APTO.
no Cecap. Para investidor. 
Alugado. Ótimo preço. 
94013-7411
VENDO CASA
Mongaguá com piscina. 
Ocasião. F.:  94013-7411
APTO.
Cond Máximos. 2 dorms.,+ 
dependecia 1 vaga  240 
mil aceita fi nanc. F.: 94249-
5706 whats.
CASA NAS  MALVINA
próx do Aeroporto. 2 
dorms + dependência , 
churrasqueira, 2 vagas.180 
mil aceita carro. F.: 94249-
5706 whats.
CASA STA. EMILIA
Sobre Postosta Linda . 
Condomínio fechado 2 
dorms sala + dependência 
lazer completo 1 vaga 
portaria 24 horas  260 mil 
aceita fi nanc. F.: 94249-
5706 whats.
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ABANDONO DE EMPREGO 

A empresa PIZZARIA DO TIÃO - ME, 
CNPJ: 18.484.040/0001-82, situada na 
R. José Lins do Rêgo, 28 - Jardim 
America - Guarulhos/SP solicita o 
comparecimento de        João Pedro 
Carminati Pontes, RG: 44.218.437-2, 
no prazo de 24 horas. O seu não 
comparecimento caracterizará 
ABANDONO DE EMPREGO, conforme 
o artigo 482, Letra I da CLT. 

ABANDONO DE EMPREGO 

A empresa José Ramos da Silva Tomé - 
ME, CNPJ:24.147.068/0001-66, sito a 
Rua Fernando de Noronha, 1068 - Jd 
Maria Dirce - Guarulhos/SP solicita o 
comparecimento de        José Carlos da 
Silva CTPS. 50175, Série 00344-SP, no 
prazo de 24 horas. O seu não 
comparecimento caracterizará 
ABANDONO DE EMPREGO, conforme 
o artigo 482, Letra I da CLT. 

    ROSE MULHERÃO BUMBUM GRANDE 

94822-5171

 .
 

 

 
   

 TAXA A PARTIR R$30- AC.CARTÕES

 

             Sem frescura, liberal

      METRÔ PENHA

    CAMILA GARG.PROFUNDA

 Venha fazer amor gostoso

    JACK MULATA GRAVIDINHA FOGOSA 
 Orl bem gostoso, Anl tds posições

  679 AMIGAS LIBERAIS 

     YASMIN SAPEQUINHA

4301-4670

NEGÓCIOS

VEÍCULOS SERVIÇOS

ALEGRIA, CARINHO
Liberdade, Prazer, Relax 
e Paz para Mulheres 
Práticas. ½ hora grátis.
WhatsApp 93454-8900

NOZOMI  JAPA 21A.
Fitness, legítima e linda. F.: 
93476-1358 what

ANUNCIE AQUI
 97380-7685

ANUNCIE AQUI
 97380-7685

Prefeitura de Guarulhos divulga calendário ofi cial do Carnaval 2020
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O mês de fevereiro 
ainda não chegou, mas os foliões 
já se preparam para as atrações 
do Carnaval 2020 em Guarulhos. 
Como nas últimas edições, a pro-
gramação conta com eventos 
realizados por meio da parceria 
entre as entidades da sociedade 
civil e a prefeitura. Para garantir 
o sucesso e o glamour do evento 
a Secretaria de Cultura oferece 
apoio com infraestrutura para 
entidades organizadas, apostan-
do na participação popular para 
fomentar blocos de rua, bailes 
comunitários, eventos nos CEUs, 
parques, praças e demais equi-
pamentos públicos, trazendo 
principalmente as famílias para 
a ocupação desses espaços.

Em todo o país, o Carnaval 
2020 começa na sexta-feira (21) e 
segue até a terça-feira (25). Con-
tudo, as comemorações e Guaru-
lhos já têm início no dia 8, um sá-
bado, com o desfi le do Bloco do 

Delega a partir das 12h, no Go-
poúva. Confi ra a programação:

CarnaLago: CarnaLago: A grande festa 
do Carnaval 2020 chega à Vila 
Galvão e promete divertir foliões 
de todas as idades. Entre os dias 
21 e 25 de fevereiro, sexta, das 
16h às 22h, sábado, domingo e 
segunda, das 12h às 22h, e terça, 
das 12h às 20h, a Prefeitura de 
Guarulhos promove o CarnaLa-
go, evento gratuito e aberto ao 
público com uma programação 
especial repleta das tradicionais 
festividades carnavalescas que 
acontecem no Complexo Cultu-
ral do Lago de Vila Galvão.

Blocos de Rua: Blocos de Rua: Como vem 
acontecendo já há alguns anos, 
os blocos de rua são fundamen-
tais para a realização dessa gran-
de festa, espalhando alegria nos 
bairros Parque Santo Antônio, 
Vila Augusta, Vila Tijuco, Go-

poúva, Jardim Bela Vista, Vila 
Galvão, Centro, entre outras re-
giões da cidade. Dentre os blocos 
aguardados com ansiedade pelos 
foliões estão Delega, Pescakina-
da, Banda Bicha, Piores do Ano, 
Fanfarrões, Bororó, Chocalho, 
Batucada Abençoada, Unidos 
dos Meus Ovos, Jacaré de Teta, 
Bem Dito e Minduca Folia.

Banda Lira: Banda Lira: Esperada com 
muita ansiedade por saudosos 
foliões, a Banda Lira tem presen-
ça confi rmada e garantida no 
Carnaval de Guarulhos. Como 
na edição anterior, o Carnaval da 
Alegria da centenária banda pro-
mete agitar também as crianças, 
uma festa que vai reunir toda a 
família. No dia 23 de fevereiro, 
domingo, às 15h, a Banda Lira se 
apresenta no Complexo Cultural 
do Lago de Vila Galvão. Nos dias 
24 e 25, segunda e terça, também 
às 15h, eles levam a alegria para 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

a Tenda Branca do Bosque Maia.

CarnaRock: CarnaRock: O CarnaRock 
promete agitar a cidade ao trazer 
uma programação para aqueles 
que buscam alternativas aos bai-
les de Carnaval. Realizado em 
parceria com a Associação Cultu-
ral Rock Guarulhos, o evento vai 
reunir bandas guarulhenses no 
calçadão da rua Dom Pedro II, no 
Centro, no dia 1º de março, a par-
tir das 12h, contemplando gostos 
os mais variados, desde aqueles 

que não dispensam o peso do 
hardcore e do metal a composi-
ções poéticas e melódicas.

CarnaCeus: CarnaCeus: A folia de Car-
naval invade os CEUs de Gua-
rulhos durante todo o mês de 
fevereiro com uma programação 
diversifi cada para toda a família. 
Saúde, bem-estar e atividades fí-
sicas de dança são algumas das 
atividades do CarnaCeus, evento 
aberto a toda comunidade e para 
todas as idades.
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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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Pepperoni
Fire

Pork
FireSausage

Fire

Fire Burger

Combo 29,90
Lanche + fritas +

refrigerante ou chopp Brahma

Lanches

,9019


