
Mais de 26,4 mil motoristas foram 
multados no Aeroporto de Cumbica
Dados do ano passado revelam que a maioria das multas foi aplicada para condutores que estacionaram no local de 
embarque e desembarque; já em 2018, foram 24.671 mil infrações cometidas, representando um aumento de 7,5%
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‘Dolittle’ estreia 
hoje nos cinemas 

do país

Morre o cineasta José 
Mojica Marins, o Zé do 

Caixão, aos 83 anos
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Cotações Selic (ano)
4,25% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia O Carnaval costuma ser o feriado mais movimentado do 

Aeroporto Internacional de São Paulo e estamos prontos para 
isto”, Miguel Dau, diretor de Operações da GRU AirportEuroBovespa Dólar

+1,30%
116.475

+0,18%
R$ 4,36

+0,34%
R$ 4,71
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Eniac adota 19 pontos de ônibus em lançamento 
de novo programa de parcerias da prefeitura
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Guarulhos investiu R$ 1,1 bilhão em saúde em 2019 
representando 26,40% do orçamento da cidade
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Por ordem de Moro, PF abre Por ordem de Moro, PF abre 
inquérito para investigar Lulainquérito para investigar Lula
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CORES - E o colorido e perfume das fl ores seguem com destaque em meio ao cinza das cidades

Um outdoor na entrada de 
Guarulhos, pra quem chega 
da rodovia Presidente Dutra 
alcançando a avenida Tiraden-
tes, mostra que Fran Corrêa 
assumiu fi nalmente a candida-
tura à prefeita. Com o cuidado 
de não escancarar a pretensão 
por motivos legais está claro, o 
texto do grande painel limita-
-se a informar que ela é agora 
a presidente local do diretó-
rio do partido do governador 
João Doria, o PSDB.

Sorridente, como convém 
numa peça de propaganda, 
Doria aparece na foto ao lado 
da afi lhada sugerindo ser ela 
seu nome para a disputa des-
te pleito de outubro. Esclareço 
que a dedução é minha. Fran e 
Doria, uma bela dobradinha... 
Apoio de peso.

Um dos homens da equipe 
do governador me revelou on-
tem que, se o outdoor foi enco-
mendado pelo partido não há 
o que discutir. Ele entende que 
não se trata de propaganda, o 
que é proibido pela lei eleito-
ral. Perguntei se João Doria es-
tava ciente da iniciativa de sua 
candidata em Guarulhos ele 
não soube me responder com 
segurança. “Provavelmente 
sim”, emendou.

Então, estamos conver-
sados.

Repórter agredida
Esta coluna não pode dei-

xar passar em branco a ofensa 
do presidente Jair Bolsonaro 
à repórter do jornal Folha de 
São Paulo insinuando com-
portamento indigno para a 
preparação da reportagem 

que mostrou o uso de agência 
de disparos de mensagens na 
campanha que resultou em 
sua eleição.

O presidente referenda 
declaração mentirosa da tes-
temunha ouvida numa das 
audiências da CPMI segundo 
a qual a repórter estaria dis-
posta a trocar informação por 
sexo. Acusação falsa confor-
me demonstrou o jornal com 
muita propriedade no dia que 
se seguiu ao depoimento. Não 
bastasse o fato de Patrícia, fi -
lha de meu velho companheiro 
da revista Veja, Hélio Campos 
Mello, com quem dividi a pre-
paração de boas reportagens, 
ser considerada hoje uma das 
mais respeitadas jornalistas 
deste país. Como o pai, Patrícia 
Campos Mello tem uma histó-
ria no jornalismo brasileiro.

“Bolsonaro insulta repór-
ter da Folha com insinuação 
sexual” destacou o jornal em 
primeira página em sua edi-
ção dessa quarta-feira. “Ela 
queria um furo. Ela queria dar 
um furo”, disse o presidente, 
esquecendo-se que deve aos 
brasileiros que o elegeram o 
que o ex José Sarney chamava 
de “liturgia do cargo”. Em ou-
tras palavras, decoro.

Se temos de um lado a 
dignidade de uma profi ssional 
séria e competente, digna, do 
outro, infelizmente, se destaca 
a sordidez que só atitudes im-
pensadas e maldosas revelam. 
A nós, brasileiros, só resta in-
sistir na observância desse res-
peito que todos merecemos. 
Mesmo porque, neste caso, 
não foi só Patrícia a ofendida.

PEDRO NOTARO

pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900

PEDRO NOTARO
Piada pronta!
Não sei se é devido ao temporal ou 

problema operacional, mas a coleta de 
lixo em Guarulhos está um lixo!...

A política como ela é
Os nomes dos vices só sairão de-

pois de 5 de abril. Até lá os potenciais 
candidatos deverão estar fi liados em 
algum partido do arco de apoio aos 
prefeituráveis. Traduzindo: primeiro 
terá de estar no mesmo comboio...

Rescaldo
Conforme eu previ, a disputa pelo 

Sindicato dos Servidores (STAP) dei-
xou mágoas na Esquerda guaru. O pre-
feiturável Elói Pietá (PT) terá de entrar 
em cena como bombeiro político…

Vai que cola
Como quem não quer nada (até pa-

rece!), alguns prováveis candidatos a 
vereador já estão confeccionando ca-
misetas, tipo “Equipe Fulano de Tal”...

Paz e amor?
Impressão minha ou o prefeiturá-

vel Rodrigo Tavares (PRTB) parou de 
criticar o prefeito Guti (PSB)? Em sua 
página no Facebook, hoje completa 10 
dias sem ataque...

Jesus foi traído?
Na terça-feira, quando a sessão foi 

derrubada pelo líder do Governo e 1º 
vice-presidente, Eduardo Carneiro 
(PSB), o presidente da Câmara, Jesus 
(sem partido), estava em seu gabinete. 
Ao saber do encerramento, fi cou sur-
preso…

Expectativa
Se na terça-feira já não houve ses-

são na Câmara, imagine hoje, que an-
tecede a largada do carnaval 2020. Eu 
não apostaria…

Cheirando mal
O vereador Maurício Brinquinho 

(PT), presidente do Sindicato dos 
Condutores, está de olho na empresa 
Trail, responsável pela coleta de lixo 
em Guarulhos. Ele relata que vem re-
cebendo várias reclamações dos mo-
toristas que operam os caminhões da 
empresa…



 
www.fmetropolitana.com.br 3POLÍTICA

Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020

Centro automotivo

Segunda-feira dia 
24/02 abriremos 

normalmente

18:30
Aberto

A mando de Moro, PF investiga Lula por declarações sobre Bolsonaro e milícia

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Por determina-
ção do ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sérgio 
Moro, a Polícia Federal abriu 
um inquérito para apurar de-
clarações de cunho político 
do ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva no ano passa-
do. O petista foi interrogado 
ontem, no Aeroporto de Bra-
sília, a respeito de discursos 
que fez ao deixar a prisão, em 
novembro de 2019, vinculan-
do o governo Jair Bolsonaro e 
aliados à atuação de milícias.

O depoimento foi revelado 
pelos deputados Gleisi Hoff-
mann (PR) e Paulo Pimenta 
(RS), que acompanhavam 
Lula. A assessoria de imprensa 
do Ministério da Justiça e da 
Segurança Pública confirmou 
ao jornal O Estado de S.Paulo.

Em nota, o ministério 
disse que Moro requisitou a 
apuração por crime contra 
a honra de Bolsonaro e com 
base na Lei de Segurança 
Nacional. “O Ministério da 
Justiça e Segurança Pública 
requisitou a apuração contra 
Lula, assim que ele deixou a 
prisão, para investigar pos-
sível crime contra a honra 
do Presidente da República. 
Lula disse, à época, que Bol-

FOTO: CLÁUDIO REIS/ESTADÃO

Vereadora defende que 
gelo pode transmitir 
doenças infecciosas
LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - A vereadora 
Carol Ribeiro (MDB) defen-
deu ontem o projeto de lei que 
dispõe sobre as condições sa-
nitárias relativas à fabricação, 
armazenamento, transporte, 
distribuição e comercialização 
de gelo em Guarulhos. 

A parlamentar informou que 
o gelo é um potencial veículo de 
transmissão de sérias doenças 
infecciosas. “Muitas vezes o gelo 
é fornecido na cidade e nós não 
sabemos o procedimento para 
a sua fabricação e armazenado 
ou se ele possui alguma bacté-
ria”, disse. A parlamentar ainda 
defendeu que o município está 
sendo invadido por um risco sa-
nitário real, o comércio de gelo 
clandestino, oriundo de fábricas 
sem qualquer controle e fiscali-
zação. Ainda de acordo com ela, 
a água usada na maioria dos ca-
sos não passa por tratamento ne-
nhum, podendo ocasionar risco 
a saúde do consumidor.

Petista nega recebimento de propinas 
em interrogatório da Operação Zelotes

Lula voltou a negar, em interrogatório ontem, que tenha re-
cebido propinas em troca da edição da Medida Provisória 471, 
de 2009, que dispôs sobre benefícios fiscais a montadoras de 
veículos. O petista afirmou que a denúncia é uma “ilação”. “Há 
muita má fé, muita inverdade”.

O petista prestou depoimento na 10.ª Vara Criminal Federal, 
em Brasília, e respondeu a perguntas do juiz federal Vallisney de 
Oliveira, responsável pela Operação Zelotes, e também do Mi-
nistério Público Federal, e de sua própria defesa.

O ex-presidente negou ter se reunido com o lobista Mauro 
Marcondes, a quem conhece desde os anos 1970. “Eu tenho co-
nhecimento do Mauro Marcondes desde 1975, quando eu as-
sumi a presidência do sindicato dos metalúrgicos do ABC, e o 
Mauro Marcondes era diretor de recursos humanos da Volkswa-
gen. Então, todo e qualquer problema que o sindicato tinha com 
44 mil trabalhadores da Volks a relação era com o Mauro Mar-
condes”. “A vida do Mauro Marcondes fora da relação sindical 
não me interessa, não é da minha conta se ele conversou com a 
Mitsubishi. Se alguém conversou com ele, não é problema meu. 
O que eu acho grave é o MP fazer uma ilação de que tudo isso foi 
feito para dar dinheiro para o PT. Por isso que eu tô aqui”, disse.

sonaro era chefe de milícia. 
Podem ter sido praticados os 
crimes do art. 138 do CP ou 

do art. 26 da Lei de Seguran-
ça Nacional”, afirma o comu-
nicado oficial da pasta.
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Passageiros aprovam o conforto dos 18 
ônibus novos que circulam por Guarulhos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - No último sábado 
(15) a prefeitura entregou 18 
ônibus novos que farão parte 
de uma frota ainda maior a ser 
entregue até o fim de junho 
(40 em março e 22 até o final 
do primeiro semestre). Com 
suspensão a ar, Wi-Fi, carre-
gador de celular e câmeras de 
segurança, os novos modelos 
foram aprovados pelos passa-
geiros. Esses primeiros coleti-
vos servirão prioritariamente 
a região de Bonsucesso.

No ponto em frente ao Ada-
mastor, na avenida Monteiro 
Lobato, cinco pessoas foram 

ouvidas e aprovaram a inicia-
tiva da Prefeitura. É o caso da 
estudante Larissa Lopes Souza 
Carlos, que toma a linha 812 
(Vila Carmela/Centro) diaria-
mente. “Eles são bem mais 
espaçosos e a viagem é mais 
confortável”, disse.

A opinião da estudante 
é compartilhada pela costu-
reira Zelita de Moraes, mo-
radora há dez em Vila Nova 
Bonsucesso. “Foi um grande 
presente para todos os mora-
dores da região. Espero que a 
Prefeitura continue renovan-
do toda sua frota para o bem 

da população”, afirmou.
Hilda Maria da Silva Ber-

nardes é uma dona de casa 
exigente no que diz respeito ao 
transporte coletivo. Moradora 
da Vila Carmela, ela não poupa 
elogios aos novos ônibus colo-
cados à disposição da popula-
ção. “Parece um sonho, gostei 
demais. Em alguns ainda fal-
tam os carregadores de celular, 
mas o pessoal já prometeu que 
vai colocar. E isso, pra mim, é o 
de menos. Quero é andar com 
mais conforto”, enfatizou.

Para finalizar, Luciene Sil-
va, moradora de Cumbica e 
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Chuva forte causa atraso na coleta de lixo 

Empresa adota 19 pontos de ônibus em 
lançamento de novo programa de parcerias
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Foi assinado on-
tem o primeiro termo de coo-
peração do projeto Adote um 
Ponto. Quem assumiu a res-
ponsabilidade por 19 abrigos 
de ônibus em Guarulhos foi 
o Centro Universitário Eniac. 
O projeto continua aberto a 
novas parcerias.

O Adote um Ponto foi criado 
pela lei 7.538/17 e regulamenta-
do pelo decreto 35.835/19. Atra-
vés de adesão espontânea, as 
empresas (indústria, comércio, 
estabelecimentos de saúde etc.) 
passam a fazer manutenção, re-
forma e conservação de pontos 
de ônibus.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
COOPERATIVA HABITACIONAL DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO E

MORADIA – CICOM CNPJ nº28.653.586/0001-02

O Presidente da Diretoria Executiva da COOPERATIVA HABITACIONAL DE INVESTIMENTO, 
CONSTRUÇÃO E MORADIA - CICOM, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 200 (duzentos) em 
condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na Rua. Dr. 
Ramos de Azevedo, nº 159, Centro, nesta cidade de Guarulhos, CEP 07012-040, no dia 
11/03/2020, às 8:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira 
convocação; às 09:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em 
segunda convocação; ou às 10:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, 
em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
 ORDEM DO DIA:
 1. Apresentação de Resultados do Exercício de 2019.
 2. Prestação de contas do exercício social de 2019.
 3. Outros assuntos do interesse da sociedade.

Guarulhos, 20 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto de Carvalho Massini

Presidente

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Devido à forte chuva que atingiu a cidade no início da noite desta terça-feira (18), 
o trânsito na estrada de acesso ao aterro CDR Pedreira foi interrompido entre às 20h e 1h desta 
quarta-feira (19). Com isso, os caminhões do serviço de coleta de lixo domiciliar ficaram impos-
sibilitados de dar continuidade ao trabalho, o que resultou no atraso da coleta em alguns bairros.

A Secretaria de Serviços Públicos ressalta que as equipes da empresa de coleta estão traba-
lhando para normalizar a situação. Os bairros afetados são Jardins Acácio, Adriana, Santa Bár-
bara, Flor da Montanha, Miriam, Santa Inês e Fortaleza; Continental 2; Parque Santos Dumont; 
Marcos Freire; Vila Augusta; Pontos de caçambas Vila São Rafael e avenida Coqueiral. 

As entidades que adota-
rem abrigos de ônibus na ci-
dade de Guarulhos poderão 
explorar o espaço para pu-
blicidade nos próprios locais, 
através de placas instaladas 
dentro do abrigo.

Com a assinatura do pri-
meiro termo, o Centro Uni-
versitário Eniac ficou com 
três lotes, totalizando 19 abri-
gos, que serão distribuídos 
pela região central e nas áre-
as mais distantes do municí-
pio, além de fazer a implanta-
ção de um novo ponto.

Na frente da própria fa-
culdade será criado um abri-
go baseado em novas tecno-
logias. Será um projeto-piloto 
que contará com Wi-Fi, além 
de soluções tecnológicas alta-
mente sofisticadas.

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

que também faz uso da linha 
812, afirma que o transporte 
com os novos ônibus “melho-

rou bastante. Esses veículos 
são muito espaçosos e bem 
macios”, acrescentou.
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Prefeitura investiu mais de 
R$ 1 bilhão em saúde em 2019
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde realizou uma 
audiência pública de prestação 
de contas ontem na Câmara. 
O encontro foi presidido pelo 
vereador Dr. Eduardo Carnei-
ro (PSB) e contou com a parti-
cipação da secretária de Saúde 
Ana Cristina Kantzos da Silva, 
diretores da pasta e represen-
tantes do Conselho Municipal 
de Saúde.

Em 2019, o orçamento 
inicial previsto era de R$ 995 
milhões, mas chegou a R$ 1,1 
bilhão, após incremento de 
R$ 123 milhões do tesouro 
municipal. Ao todo, 26,40% 
do orçamento do município 
foi investido na área da saú-
de. As despesas liquidadas 
totalizaram R$ 786 milhões. 
Na composição da receita, 
75% dos recursos são prove-
nientes do município, 1% de 
convênios estaduais e 24% de 
convênios federais.

Os principais investimen-
tos em obras de infraestrutura 
são: construção de cinco salas 
cirúrgicas no Hospital Pimen-
tas Bonsucesso; implantação 
de dois consultórios gineco-
lógicos e um odontológico na 
UBS São Rafael; implantação 
de sala de esterilização e ram-
pa de acesso na UBS Dona 
Luiza; reforma e ampliação da 
UPA Taoão; e construção da 
UBS Água Chata.

FOTO: NICO RODRIGUES
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Falsos fiscais fazem ameaças em nome da Vigilância Sanitária Municipal
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Saúde de Guarulhos alerta 
que falsos fiscais estão se pas-
sando por agentes da Vigilân-
cia Sanitária Municipal para 
ameaçar proprietários de 
estabelecimentos comerciais 
da cidade. Por meio de tele-
fonemas, eles advertem que 
mandarão interditar os locais, 
possivelmente com o intuito 
de exigir algo em troca. Por 
isso, a prefeitura esclarece 
que em nenhum momento 
as autoridades sanitárias rea-
lizam contato telefônico com 
pessoas que já foram alvo de 
fiscalizações pelo órgão.

A ação dos falsos fiscais 
teve início em agosto do ano 
passado, quando foi lavrado 
um boletim de ocorrência no 
8º Distrito Policial de Gua-
rulhos, onde o caso está sob 
investigação. Como o fato 
voltou a ocorrer neste ano, a 
Secretaria de Saúde está aler-
tando os contribuintes sobre 
o golpe, que já foi aplicado 
com diferentes números de 

telefone: (11) 96713-0954, (11) 
96269-2319 e (11) 96127-2408.

A pasta esclarece ainda 
que as inspeções pelos agen-
tes de fiscalização da Vigilân-
cia Sanitária são realizadas de 
forma presencial, com funcio-
nários identificados por cra-
chás da Prefeitura, somente 
nas seguintes situações: ao 
solicitar alvará sanitário atra-
vés de processo administrati-
vo ou por meio de denúncias, 
que podem ser feitas pelo 
Ministério Público, por conse-
lhos de classe e pela Ouvido-
ria da Saúde. 

Vale lembrar ainda que a 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Telefone 2468.2607. Site - www.stapguarulhos.org.br

ATENÇÃO, SERVIDOR(A): Avisamos aos associados em 
condições de voto que o pleito segue nesta quinta (20/2), 
normalmente, das 7 às 19 horas. Duas chapas concorrem. 

URNAS - Haverá coleta de 
votos nas oito urnas fixas e nas 
19 urnas itinerantes.

Mais informações - Acesse - 
www.stapguarulhos.org.br

ELEIÇÃO NO STAP CONTINUA!

ALERTA - Não acredite em boatos. Valem 
os critérios eleitorais legais e estatutários.

Vigilância Sanitária não reali-
za agendamento de inspeção 
e nem tampouco solicita qual-
quer documento por telefone 
ou e-mail. Pelo contrário, na 
falta de algum apontamento 
no processo administrativo, 
este órgão do poder público 
encaminha carta com papel 
timbrado da Prefeitura pelo 
correio. Em caso de dúvida, 
a população pode consultar a 
lista das autoridades sanitárias 
do município, disponível no 
site www.guarulhos.sp.gov.
br, acessando o link Saúde, 
depois Vigilância em Saúde e, 
por fim, Vigilância Sanitária.
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Empresa especializada em conserto e personalização de malas e bagagens completa 10 anos
DA REDAÇÃO  - DA REDAÇÃO  - A World Bagga-
ge Service (WBS) completa, 
em 2020, 10 anos de atuação 
no mercado de conserto de 
malas e bagagens. A empresa 
hoje presta serviço, visando 
sempre à qualidade no atendi-
mento, para 18 companhias, 
entre aéreas, rodoviárias e 
marítimas. Além disso, servi-
ços particulares também po-
dem ser agendados.  

Qualquer pessoa pode en-
trar em contato no telefone 
2413-5266 ou ir até a rua Por-
tuguesa, 258 – Vila Endres, 
para conserto de malas, alu-
guel ou personalização. A op-
ção de reparo é excelente para 
economizar, já que o custo é 
menor do que comprar uma 
bagagem nova. 

Para promover ainda mais 
conforto para o reparo há 
ainda dois serviços especiais: 
o delivery e o express. No 
primeiro a mala é retirada e 
entregue em local indicado 
pelo cliente, sendo que toda 

conversa é realizada pelo 
WhatsApp 96430-5969 e no 
segundo o conserto é ágil e 
pode acontecer no mesmo dia 
ou até na mesma hora depen-
dendo do dano. 

Já o aluguel de mala é re-
alizado por dia e os valores 
são acessíveis. Ainda para 
a personalização a empresa 
conta com seis modelos de 
bagagens. Nesta modalidade 
a escolha dos itens que devem 
compor a mala fica por conta 

do cliente, que pode escolher 
todo o design e até incluir foto, 
se desejar. Dando a possibilida-
de de um item exclusivo. 

A personalização também 
é uma opção para as crianças, 
já que, com as bolsas espe-
ciais, a disposição no local, é 
possível incluir nome, série 
e qualquer outra informação 
que os pais desejarem. Perso-
nagens temáticos também são 
opções oferecidas. A persona-
lização é substituível e pode 

FOTO: DIVULGAÇÃO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS RADIOTAXISTAS
 DE GUARULHOS - COOPER GUARULHOS. 

CNPJ n. 17.946.176/0001-33. NIRE 35400142251. 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

Nos termos das atribuições conferidas pelo Estatuto Social e dos artigos 38 e 44 
da Lei n. 5.764 de 16 de dezembro de 1971, o Presidente do Conselho de 
Administração, que abaixo assina, convoca os cooperados, em condições de 
votar, para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que será 
realizada no dia 07 de Março de 2020, para melhor acomodação de seus coope-
rados, na Rua Uruaçu, n. 100, Jd. Pinhal, (Prédio da CIESP), CEP 07120-055, 
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, em primeira convocação às 11 horas, 
com 2/3 (dois terços) dos seus cooperados; em segunda convocação às 12 
horas, com metade mais um dos seus cooperados, ou em terceira convocação às 
13 horas, com o mínimo de 10 cooperados, para tratar da seguinte ordem do dia:  
01) Prestação de contas dos órgãos de Administração, acompanhada do parecer 
do Conselho Fiscal; Relatório de Gestão; Balanço do exercício de 2019; plano de 
atividade da cooperativa e demonstração de sobras ou perdas apuradas em 2019 
e sua destinação. 
02) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para mandato 2020/2021. 
03) Recomposição do Conselho de Ética com a eleição de candidatos para 
preenchimentos dos cargos vagos de 03 (três) conselheiros de ética suplentes. 
04) Deliberação sobre a fixação dos honorários, das verbas de representação, 
das gratificações ou das cédulas de presença para os membros dos Conselhos. 

O prazo de inscrições dos candidatos do Conselho Fiscal será até 02 (dois) dias 
úteis antes da data da A.G.O, durante o horário comercial das 09h às 18h. O 
número de sócios- cooperados para efeito de “quorum” é de 160 (Cento e 
sessenta). 

Guarulhos, 20 de Fevereiro de 2020.

Alexander Guimarães Teixeira Negrão.
Presidente.

World Baggage Service (WBS)
Endereço: rua Portuguesa, 258 
– Vila Endres
Telefones: 2413-5266/ 96430-
5969 WhatsApp

História
Os proprietários já passaram pela experiência de ter 

as bagagens danificas em viagem para Europa, além de 
atuarem 22 anos em aeroportos e possuírem conheci-
mento no ramo. Cansados de reclamar, sem ver uma so-
lução real para a problemática e pensando em solucionar 
uma situação recorrente, não só para eles, mas para o 
público em geral, surgiu à empresa.

Líderes no mercado, os empresários acreditam que 
isso é resultado das trocas de informações, desenvolvi-
mento de técnicas e processos avançados que permitem 
fornecer qualidade e agilidade. Isso só é possível graças 
à atenção a sugestões de parceiros, de companhias aéreas 
e principalmente de clientes. 

Com visão diferenciada de mercado e trabalhando de 
forma clara e objetiva, a empresa hoje oferece desde um 
atendimento rápido, uma logística eficiente até um repa-
ro quase imperceptível.

ser alterada pelo cliente pe-
riodicamente. Outra opção é 
para empresas que podem re-
alizar propagandas nas malas 
coorporativas de seus funcio-
nários. Um exemplo disso são 
malas para propagandistas de 
indústrias farmacêuticas. 
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Número de motoristas multados no Aeroporto de Cumbica cresce 7,5%
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Um total de 26.471 
mil motoristas foram multados 
no GRU Airport – Aeroporto 
Internacional de São Paulo, em 
Cumbica, no ano passado. A 
maioria delas foi aplicada por 
estacionar no local de embar-
que e desembarque. A medida 
não é só considerada quando 
o motorista sai e abandona o 
carro, mas também quando 
passa muitos minutos parado 
no local. 

O número indica que, em 
média, 72 motoristas foram 

multados por dia no ano 
passado. Já em 2018, foram 
24.671 mil multas aplicadas – 
um aumento de 7,5%.

A multa pela infração é 
maior que uma hora de es-
tacionamento no aeroporto. 
Para quem estacionar de for-
ma irregular, a multa chega a 
cerca de R$ 200, além de cinco 
pontos na Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). 

Os carros não podem fi-
car parados na entrada do 
aeroporto por uma questão 

de segurança, além de, de-
pois das multas, o próximo 
passo é guinchar os veículos 
que estiverem estacionados 
há muito tempo. Além disso, 
estacionar no local pode pre-
judicar o trânsito no acesso 
para a rodovia Hélio Smidt e 
criar filas de veículos.

Até meados de julho de 
2017, ninguém recebia mul-
ta dentro do aeroporto, mas 
a concessionária fechou um 
convênio com a prefeitura e os 
agentes passaram a multar os 

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

GRU Airport estima volume 18% 
maior na sexta-feira de Carnaval
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Com a expectati-
va de receber 18% a mais em 
número de passageiros na vés-
pera do Carnaval, a concessio-
nária GRU Airport estima que 
o feriado será agitado e com 
possível recorde no fechamen-
to da alta temporada do Aero-
porto Internacional de São Pau-
lo, em Guarulhos. O período 
observado pela concessionária 
para o Carnaval vai de 20 de 
fevereiro a 3 de março.

Durante os treze dias in-
fluenciados pelo feriado pro-
longado, a GRU Airport espera 
receber 1,6 milhão de passagei-
ros. Além disso, a média diária 
deve ser de 129 mil embarques 
e desembarques e de 767 pou-
sos e decolagens, por dia. Num 
dia de baixa temporada, 120 
mil passageiros passam por 
GRU e ocorrem 820 voos.

O dia de maior movimen-
to do Carnaval deve ser em 
função da saída, na sexta-feira 

(21), quando são esperadas 142 
mil pessoas chegando ou par-
tindo do aeroporto. A quanti-
dade de pousos e decolagens 
deve chegar a 889.

O diretor de Operações da 
GRU Airport, Cmte. Miguel 
Dau, lembra que o feriado faz 
parte da alta temporada e mui-
tas pessoas ainda estão saindo 
ou voltando de férias. “A alta 
temporada é medida da sema-
na que antecede o Natal até o 
final de março”, explica. O dia 
com maior movimentação 
do período foi 6 de janeiro, 
quando 148 mil pessoas em-
barcaram ou desembarcaram 
no aeroporto internacional. “O 
Carnaval costuma ser o feriado 
mais movimentado do Aero-
porto Internacional de São Pau-
lo e estamos prontos para isto”, 
afirma o comandante. O GRU 
Airport opera atualmente com 
uma capacidade de processar 
50,5 milhões de passageiros.

motoristas. Somente na ques-
tão de monitoramento dos mo-

toristas, são 30 câmeras dispo-
níveis no terminal.

Quase 2,5 milhões de veículos devem 
passar pelas rodovias que cortam Guarulhos
LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Cerca de 2.485.000 veículos devem passar pe-
las rodovias Fernão Dias, Ayrton Senna e Presidente Dutra, que 
cortam Guarulhos, durante a operação especial de Carnaval. As 
estimativas são das concessionárias que administram as vias.

A Ecopistas espera que aproximadamente 1,2 milhão de 
veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor 
Ayrton Senna/Carvalho Pinto, nos dois sentidos. Já a Fernão 
Dias deve receber pelo menos um milhão de veículos, entre São 
Paulo e Belo Horizonte, no período. Na via Dutra a expectativa 
é que 285 mil veículos passem pelo trecho paulista.
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Na tarde da última quinta-feira (13) uma 
operação conjunta entre a Guarda Civil Municipal 
(GCM) e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
(SDU) de Guarulhos apreendeu grande quantidade 
de perfumes, possivelmente falsifi cados, que eram 
comercializados ilegalmente na região central. Os 
agentes da Inspetoria de Patrulhamento Tático (Romu) 
da GCM, acompanhados dos agentes de fi scalização 
da Prefeitura, desenvolveram a ação que culminou no 
recolhimento de perfumes de procedência duvidosa. 
Além do comércio ilegal, os produtos de origem 
incerta e sem garantia de qualidade apresentam 
irregularidades técnicas em sua composição que 
podem causar dores de cabeça, irritações e alergias, 
sendo uma ameaça à saúde pública.

Uma turma de 28 pessoas, entre jovens e 
adultos, da região atendida pelo Centro de Referência 
da Assistência Social (Cras) Cumbica terminou 
nesta quinta-feira (13) um ciclo de ofi cinas do 
Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho 
(Acessuas Trabalho). A ação da Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência 
Social, é voltada para o preparo de jovens entre 14 e 
23 anos e 11 meses para o mercado de trabalho. As 
ofi cinas iniciaram no último dia 23 de janeiro e, ao 
longo de quatro semanas, abordaram assuntos como 
trabalho em equipe e dinâmica de grupo, etapas do 
processo seletivo/entrevista, elaboração de currículo 
e reconhecimento e mapeamento socioterritorial 
urbano do guarulhense. 

ANOTE

São conquistas que devem gerar 
competitividade saudável entre 
os empreendedores brasileiros

Cinco empresas brasileiras mo-
vimentaram o ano de 2019 ao entrar 
para o rol de unicórnios — startups 
iniciantes avaliadas em mais de um 
1 bilhão de dólares. Segundo o Crun-
chbase Unicorn Board, o país foi o 3º 
maior “criador” das criaturas mágicas 
no ano passado, acompanhado da 
Alemanha. A dupla fi cou atrás apenas 
dos Estados Unidos e da China. Essa 
conquista mostra a importância das 
startups para o nosso crescimento eco-

nômico, exigindo maior atenção do 
poder público e da população.

Estamos provando nosso potencial 
para nos desenvolvermos economica-
mente a partir das startups desde 2018, 
quando a fi ntech Nubank tornou-se o 
primeiro unicórnio brasileiro. A em-
presa repetiu um grande feito em 2019, 
sendo a primeira tupiniquim a receber 
o título de decacórnio — por ter valor 
de mercado superior a U$ 10 bilhões.

São conquistas que devem gerar 
competitividade saudável entre os 
empreendedores brasileiros, pois o 
crescimento de um incita o desenvol-
vimento de todos. Ao todo, contamos 
com 11 unicórnios, sendo estes os que 

atingiram o status em 2019: Loggi (lo-
gística e entregas), Gympass (fi tness e 
esportes), QuintoAndar (imobiliária), 
EBANX (fi nanças) e WildLife Studios 
(jogos eletrônicos).

O mundo das startups, diferen-
temente das empresas tradicionais, 
manteve em 2019 o mesmo clima de 
entusiasmo vivenciado em 2018. O 
mais importante é que o otimismo não 
era somente em discursos, mas em da-
dos reais. Especialistas e diversos in-
vestidores do mercado de startups, de 
acordo com a Folha de São Paulo, divi-
dem o Brasil em dois: “o dependente 
da macroeconomia e das incertezas 
políticas e o que se descola, ao menos 
em parte, para viver um ciclo parale-
lo”. De qual lado queremos estar? A 
decisão é de cada um!

Porém, manter o status de unicór-
nio nem sempre é fácil. Por exemplo, 
a empresa de tecnologia da saúde The-
ranos (EUA) tinha um valor estimado 
de U$ 9 bilhões em 2014, mas fechou 
as portas em janeiro de 2017. Quando 
uma startup cai depois de vivenciar 
um momento de bonança, fi ca conhe-
cida como unicorpse. Geralmente, a 
empresa perde a confi ança dos investi-
dores por deixar de adaptar-se ao mer-
cado ou então por subestimar a con-
corrência — dois grandes empecilhos 
no ecossistema de startups.

Para 2020, as projeções estão en-
tusiasmadas e o ano é visto como fa-
vorável às inovações tecnológicas. De 
acordo com uma pesquisa conduzida 
pela Associação Brasileira de Startups 
(ABStartups), 81% dos empreende-
dores digitais pensam que o acesso a 
capital vai melhorar em 2020 e 67%
acreditam que o mercado terá uma 
melhora por conta da adoção de tec-
nologias por parte de empresas tradi-
cionais. O fato de este ano ser eleitoral 
também traz otimismo, pois os políti-
cos estarão mais atentos ao mercado 
de investidores e de startups.

A fábrica brasileira 
de unicórnios

PONTO
DE VISTA

coordenador do curso 
de Gestão de Startups e 
Empreendedorismo Digital 
no Centro Universitário 
Internacional Uninter

ARMANDO KOLBE JÚNIORARMANDO KOLBE JÚNIOR

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

Av.Otávio Braga de Mesquita, 731 - Vila Fátima
CONSULTE O NOSSO SITE WWW.ATTUSIMOVEIS.COM.BR

VENDA E LOCAÇÃO WHATSAPP
FONE: 2279-3327 94783-1669

LOCAÇÃO VENDE

VENDE

VENDE VENDE

LOCAÇÃO

KITNETS

IMÓVEIS PARA TROCA
Tenho vários imóveis 
para trocas: Terrenos/ 
Casas/Sobrados/Aptos/ 
Chácaras e Imóveis na 

praia REF:02.

ALUGA-SE KITNETS 
De 22 à 44 m² novas no 

Jd São Paulo, Água, 
internet incluso no 

condomínio 
REF ATTUS

SOBRADO MONTE CARMELO
10x30 piso inferior, 4 dorms 
(1suite), sala , coz, 2 wcs, a. 

serviço, quintal, garagem, piso 
superior, 3 dorms, sala, coz, 

wc, varanda, edícula, 01 dorm, 
sala, coz, wc, a. serviço todos 

independentes R$450.000 
aceita 50% entrada+parcelas 

REF 02

SOBRADO COND ECO PARK 
ARUJA

6 dorms, A/C imóvel- valor R$ 
2.000.000,00 REF DANIEL

SOBRADOS

CASAS

APARTAMENTOS

APARTAMENTOS

CASA EM CONDOMINIO 
FECHADO (ITAQUA)

2 dorms,sala, coz, 2 wc,vagas 
p/ 2 carros R$200.000,00 

REF 20

CASA VILA BARROS
Com 5 comodos, garagem, 2 

banheiros, documentação tudo 
OK R$240.000 REF 02

APARTAMENTOS INDUSTRIAIS

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS

IMÓVEIS PARA RENDA
CASA JD. NORMANDIA

Terreno 10x25 com 03 casas 
no quintal tudo separado, 

entrada individual R$200.000 
REF 20.

SALÃO COMERCIAL
SALÃO COMERCIAL 

JD ALVORADA
58m², 1 wc, consulte-nos 

Ref Daniel

TERRENOS
CHACARA MAIRIPORÃ

2.000M², casa com 3 dorms, 
sala, coz, salão, 

churrasqueira, poço artesiano, 
lago nos fundos R$120.000 

aceita carro REF 02

TERRENO PIMENTAS
10x30 com 2 casas 5 e 3 

comodos, salão, garagem e 
espaço livre R$240.000 aceita 

entrada carros e parcelas 
REF 02

AREA 8.000M² ARUJA
R$600,00 o M² REF DANIEL

GALPÃO BONSUCESSO
TERRENO 2.250M² A/C 1.200 

M²R$3.000.000,00 REF 
DANIEL

GALPÃO COM RENDA 
4.000 M² terreno, 4.300 M² de 
AC Consulte-nos REF: DANIEL

APTO GOPOUVA
2 dorms, sala, coz, a. serviço, 

garagem, totalmente 
planejados  R$1.300 com 

deposito REF 02

CASA 3 COMODOS
3 comodos JD Eliane todo 

reformado s/ vaga de garagem 
R$700,00 REF 20

SOBRADO BELA VISTA
Reformado 2 dorms, sala, coz, 
2 banheiros, edícula com suíte, 

a. serviço, quintal, 2 vagas, 
garagem R$1.500 REF 02

APTO MARIA DIRCE
2 dorms, 2 WCS, 1 vaga, 59M² 

R$1.300,00 REF DANIEL

APARTAMENTO MAIS 
GUARULHOS

2 dorms,sala,coz, a. serviço, 
garagem, lazer completo 

R$140.000 de 
entrada+parcelas direto 
c/proprietário REF 02

APTO CECAP
Cond alagoas 64 M², 3 dorms, 

sala, coz, a. serviço, WC, 
garagem + lazer R$240.000 

REF 02

APTO CENTRO
96 M², 3 Dorms,sala,coz,área 
de serv, garagem, reformado, 

2 banheiros R$120.000 
entrada + parcelas REF:02 

 APTO VILA FATIMA
Reformado, 2 dorms, sala, 

coz, WC, A. serviço, Garagem, 
lazer completo R$190.000 

REF 02

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

banheiro e lavanderia OBS: 
cozinha e quarto do casal 

moveis planejados R$245.000 
REF 03

APTO VILA FATIMA
3 dorms (1 suite), 1 coz, sala, 
WC, Lazer completo (aceita 

carro como parte de 
pagamento) R$300.000

 REF 20

APTO MACEDO
Próximo a Av Tiradentes, 2 

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

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

uma vaga de garagem, 
escritura registrada, ac 

financiamento
R$230.000 REF 20 

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

sacada, lazer completo 
R$330.000,00 REF 20

APTO CECAP
3 dorms, sala, coz, a. serviço, 
garagem R$195.000 REF 02

APTO VILA FATIMA
2 dorms, R$195.000,00 A/C 
Financiamento REF DANIEL

APTO VILA RIO
5 minutos do shop maia 3 
domrs ( 1suite), sacada, 1 
banheiro, 1 vaga (aceita 

financiamento) R$295.000 
REF 20

APTO A 300 METROS DO 
SHOPPING MAIA

2 dorms, sacada, 1 vaga 
R$195.000 ref 20

APTO BOM CLIMA
3 Dorms (Suite),sala,coz, 

wc,sacada,+VAGA R$250.000 
REF:20

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

banheiros, garagem, Edicula 
R$280.000  REF 02

VENDA VENDA VENDA

LOCAÇÃO

NOVO ENDEREÇO:
Rua Silvestre Vasconcelos Calmom, 
nº190, Sala 412 - Vila Moreira/Guarulhos

APTO – VILA 

ROSALIA – R$ 

220.000 – (REF - O1)

2 – DORMTS, SALA 2 

AMBS SACADA, 

ELEVADOR

A/C – FINAC – MINHA 

CASA MINHA VIDA

APTO JD ADRINA – R$ 
195.000 - (VAGO)-  (REF – 
04) 2 – DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, 1 VAGA, 
AREA DE LAZER

TODO REFORMADO COM 
ARMARIOS

A/C. FINAC / FGTS

APTO - GOPOUVA –
 R$ 50.000 – ENTRADA – 

(REF – 01)
2 – DORMTS, SALA COM 

SACADA COZ, LAV, 1 
VAGA.

+ PARCELAS DE R$ 
1.800,00 

APTO  – VILA ROSALIA – 
R$ 285 .000 (VAGO) -

 (REF - 03)
2 – DORMTS 1 SUITE, 

SALA 2 AMBS, 1 VAGA, 
AREA DE LAZER 

COMPLETA
A/C. FINSC/FGTS

APTO – AO LADO 
SHOPING INTERNACIO-

NAL – R$ 195.000 
(REF – 02)

2 – DORMTS, SALA 2 
AMBS, AREA DE LAZER 

A/C. FINAC/FGTS

APTO – VILA 
AUGUSTA – R$ 

145.000 - (REF – 02)
1 – DORMT, SALA 2 

AMBS , 1 VAGA
COM  ARMARIOS.
A/C. FINANC/FGTS

SOBRADO – JARDIM 
MOREIRA  – R$ 330.000 
(PROX SHOPING MAIA) – 

(REF 04)
2 – DORMITORIOS, SLA  
AMBS COM SACADA, 

GARAGEM
A/C. FINSC/FGTS

APTO – R$ 185.000 
(TRAV. TIMOTEO 

PENTEADO) – (REF. 03)
1 - DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 1 VAGA, 

AREA DE LAZER
A/C. FINSC/FGTS

APTO – TRAV. ANEL 
VIARIO (GOPOUVA)

R$ 980.00 (TUDO 
INCLUSO)

2 – DORMS, SALA 2 
AMBS, COZ, ELEVADOR

CASA PQ SANTO 

ANTONIO – III – 

R$ 1.000.00 

2- DORMT, SALA, 

COZ, 1 VAGA

APTO – TRAV. MÃE 
DOS HOMENS – 

R$ 1.200.00
2 - DORMTS, SALA 2 
MABS, COZ, 1 VAGA



9CINEMA
Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020

Duração 102min Dub.Leg. 3D/4DX/MacroXe
Horários - 14h10 / 16h40 / 18h / 19h / 21h30

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 20 a 26 de fevereiro de 2020)

BAD BOYS PARA SEMPRE

Horários - 21h

Dub. 2D 124min

SONIC – O FILME

Horários - 13h30 (somente sábado e domingo)
/ 14h / 15h / 15h45 / 16h10 / 17h20 / 18h30 
/ 19h50 / 20h45 / 21h15

Dub. 2D/4DX 99min

O GRITO

Horários - 22h10

Dub. 2D 100min

ARLEQUINA EM AVES DE RAPINA

Horários - 14h40 / 17h10 / 19h40

Dub. 2D 108min

MINHA MÃE É UMA PEÇA 3

Horários - 22h

Nac. 2D 109min

PARASITA

Horários - 14h / 17h / 20h

Leg. 2D 132min

1917

Horários - 15h30 / 21h

Leg. 2D 119min

JOJO RABBIT

Horários - 18h15

Leg. 2D 108min

Confi ra a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
DOLITTLE
Dolittle traz o ator Robert Downey Jr. no pa-
pel principal. Baseado no clássico persona-
gem da série de livros do britânico Hugh Lof-
ting, a prévia apresenta as primeiras cenas 
do ator no papel do médico que consegue 
falar com os animais.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

MARIA E JOÃO – O 
CONTO DAS BRUXAS

Duração 88min Dub.Leg.
2D

Horários - 13h10 (somente 
sábado e domingo)  / 14h20 
/ 15h30 / 16h30 / 17h40 / 
18h45 / 20h / 22h20

O CHAMADO DA 
FLORESTA

LUTA POR 
JUSTIÇA

Duração 111min Duração 137min Dub.Leg. Leg.
2D 2D

Horários - 13h40 (somente 
sábado e domingo)  / 16h20 
/ 19h10 / 21h45

Horários - 13h (somente 
sábado e domingo) / 16h / 
19h / 22h15

www.fmetropolitana.com.br
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ÁRIES: Precisa esclarecer algumas coisas que estavam 
em uma situação muito duvidosa. O planeta Marte te 
ajudará muito.

TOURO: Siga na direção certa para os seus objetivos 
principais. Dê toda a atenção que puder para as pessoas. 
Terra fará um bom complemento na sua vida.

GÊMEOS: As alterações necessitaram de uma força do 
planeta Marte, então fi que atenta. Talvez precise resolver 
alguns problemas.

CÂNCER: O planeta Saturno tende a lhe auxiliar agora, 
mas tudo tende a criar alguns problemas. Poderá ter 
problemas por dependência.

LEÃO: O planeta Netuno poderá vir a lhe ajudar a 
qualquer momento. Ter potencial para decidir o que você 
quer será bom.

VIRGEM: A Lua será um forte aliada para destilar o 
melhor de você neste momento tão aguardado. Assim 
poderá solucionar algumas questões. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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(?) do
Valongo,

sítio histó-
rico (RJ)

Diz-se do
vestidinho

preto

Lugar de
criação de

cavalos

Apelido de
"Patrícia"

Orlando
Rangel,
químico

brasileiro

Dispositivo
para atre-
lar vagões

do trem

Rei de
Israel e do
povo judeu

(Bíblia)

No (?):
como vive

o vaga-
bundo

Problema
comum do

trânsito 
na serra

Aqui, em
francês

(?) 
político,
atrativo 

da eleição
"Radar"

das
emoções
caninas

Que
comove
Quadril;
cadeira

Árvore or-
namental

(?) do
Índio: 19/4

Quebrar o
(?): brigar
Quadrado
de 3 (Mat.)

Máfia
italiana 

da Sicília

Estilo de arte marcial
desenvolvido por

Mestre Bimba
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Ctrl+(?),
atalho

para abrir
(Inform.)

(?) Nova,
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bilro, 
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Princesa

do 1º
longa de
animação
da Disney,
de 1937

(Cin.)

Atributo da pessoa
cara de pau

Horário sagrado
para os católicos

A tênia,
pela forma

Silício
(símbolo)

Pequena floresta das
histórias infantis

Evita
Infecção
cutânea
(Patol.)

Vogais 
de "dedo"
Braço, em

inglês

Produto do
trabalho do astrólogo

"Garotas do meu Bra-
sil (?)", bordão de Zé

Bonitinho

Arte, em
inglês

Dois esportes prati-
cados por Michael

JordanMarcelo
(?), apresentador

Um dos controles de
imagem do PC

Funcionária de uma
delegação diplomática

Semente
de

mamona
(?) 

Sociais,
área de

formação
de FHC

Gíria do
gaúcho

Triturado
Instrumen-
to musical
derivado
da lira

3/arm — art — ici. 4/cais. 7/varonil. 14/capoeira baiana.

LIBRA: O planeta Saturno como um aliado tende a lhe 
favorecer da melhor forma possível. O planeta Marte é 
quem pode não ser muito amigável. 

ESCORPIÃO: O elemento Água tende a modifi car todas 
as coisas que você precisa agora para crescer na sua vida. 
Mas continue marchando em frente.

SAGITÁRIO: A difi culdade de entender será muito gran-
de. Haverá uma forte infl uência do planeta Júpiter, o que 
te despertará muito mais vontade de fazer tarefas.

CAPRICÓRNIO: Determinadas pessoas das quais você 
não conhece bem irão ter problemas com você. Poderá 
conseguir atingir as metas mais difíceis traçadas.

AQUÁRIO: Acredite na interação mais ativa do planeta 
Urano. Diga a você mesmo que pode alcançar suas metas 
devido as suas próprias capacidades.

PEIXES: A Lua intervirá naquilo que você precisa nas 
questões mais românticas. Precisa ter em mente que a 
sua capacidade de discernimento.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - José Mojica 
Marins, o Zé do Caixão, 
morreu ontem aos 83 anos. 
O artista teve complicação 
devido a uma broncopneu-
monia. A informação foi 
confirmada pela filha Liz 
Marins. Até o fechamen-
to desta edição detalhes 
sobre o velório e enterro 
ainda não haviam sido in-
formados. 

Ele foi um cineasta, 
ator, roteirista de cinema e 
televisão brasileiro. É con-
siderado o “pai” do terror 

Morre José Mojica Marins, 
o Zé do Caixão, aos 83 anos
FOTO: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

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

nacional, tendo sua obra 
grande importância para o 
gênero, influenciando vá-
rias gerações.

Embora Mojica seja co-
nhecido principalmente 
como diretor de cinema 
de terror, teve trabalhos 
anteriores cujos gêneros 
variavam entre faroestes, 
dramas, aventura, dentre 
outros, incluindo filmes do 
gênero pornochanchada, 
no Brasil, durante aquela 
época. Mojica desenvolveu 
um estilo próprio de filmar 

que, inicialmente despre-
zado pela crítica nacional, 
passou a ser reverenciado 
após seus filmes começa-
rem a ser considerados cult 
no circuito internacional.

Zé do Caixão é um per-
sonagem amoral e niilista 
que se considera superior 
aos outros e os exploras 
para atender seus objeti-
vos. Zé do Caixão é um 
descrente obsessivo, um 
personagem humano, que 
não crê em Deus ou no dia-
bo. O cruel e sádico agen-
te funerário Zé do Caixão 
é temido e odiado pelos 
habitantes da cidade onde 
mora. O tema principal da 
saga do personagem é sua 
obsessão pela continuida-
de do sangue: ele quer ser 
o pai da criança superior a 
partir da “mulher perfeita”. 
Sua ideia de uma mulher 
“perfeita” não é exatamente 
físico, mas alguém que ele 
considera intelectualmente 
superior à média, e nessa 
busca ele está disposto a 
matar quem cruza seu ca-
minho.
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CLASSIFICADOS

Vende-se

Aluga-se

Litoral

Relax

Autos

EMPREGO

IMÓVEIS

Contrata-se

ELETRICISTA
p/ veículos pesados c/
experiência. F.:  4970-7548 
- Robson
TÉCNICOS EM PNEUS
Técnico em frota/ técnico 
em Pneus / Analista de 
frota  Sexo masculino,  c/ 
CNH, idade entre 25  a 40 
anos  Salario  1800,00   +  
VT  +  VR  + Cesta Basica. 
Enviar  cv. p/  elaine@
renosul.com.br
VENDEDORES
Segmento de reforma de 
pneus e pneus novos, c/ou 
s/ exp.,  ambos os sexos  
idade  entre 25 e 45  anos, 
c/ ou s/ veículo. Salario  
R$ 1.850,00, + VT + VR + 
Cesta basica  + Comissão. 
Enviar  cv.  p/ elaine@
renosul.com.br
ELETRICISTA
p/ veículos pesados c/
experiência. F.:  4970-7548 
- Robson

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

ACESSE O SITE
Daniela 21 anos

www.elasmassagens.com.br
Tel. 2382 2002 /     94474-1019

SERVIÇOS

PUBLICIDADE LEGAL

VEÍCULOS

CASA TÉRREA VL. 
FÁTIMA
3 dorms.,(1 suite) sala, 
cozinha, a. Serviço, 2 wcs., 
garagem, R$ 1.300 c/
depósito  F.;  94758-6566
SOBRADO BELA VISTA
2 dorms, sala, coz., 
3wcs.,  quintal, a,.serv,  
garagem, edícula c/suíte, 
reformado,R$ 1.500 c/
depósito  F.:  94758-6566
CASA BELA VISTA
2 dorms., sala, coz, wc, a. 
Serv  R$ 800,00 c/depósito,  
F.:  94758-6566
SALA COMERCIAL
a partir de R$ 950,00 
Centro de Guarulhos - sem 
fi ador, sem iptu, estrutura 
completa com agua , luz, 
internet e mobiliário incluso 
F.: (11 )2600-5843
QUARTO NO CENTRO
Valor R$ 560,00 . F.: 
99526-0903 whats.

CARNAVAL EM 
CARAGUÁ
Alugo casa c/ piscina e 
churrasq, Gramado 13 
pessoas só R$ 3 Mil  wats 
(12)99726-6686

SPIN LTZ 2013
7 lugares, sensor de ré, 
comput. bordo,  Completa , 
top de linha   R$ 36.900,00 
- F.:  94805 -7644
FIESTA 1.0 14/14
Completo , ar., direção, 
vidros, cd c/ usb, revisado, 
único dono R$ 19.500,00. 
F.: 96025-3076

ROBERTA
MASSAGISTA

Pro�ssional 
R$100,00 1/2 hora 

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

www.robertarelax.blogspot.com.br

CASA TÉRREA
3 dorms,  1 suíte  3 vagas  
gar.  205 Mts² construídos  
250 Mts² de terreno  300 
mil.   Rua Urussanga, 60 - 
Vila Izabel. F.:  99965 5769

Massagem 
terapêuticas e 

sensuais, venha 
conhecer novo 

espaço, me ligue e 
agende um horário 

Tel 966270856 / 
26117451

MASSAGEM 
INFINITY

Oportunidade

NEGÓCIOS

94745-7749
5583-2905

VENDE-SE
Franquia Midia do pão, 
Tatuapé. (6 Mil ). F.: 94014-
7370
VENDO
Todos os Convênios 
Pessoa Física, PME e 
Odontológicos 98516-2206 
/ 99494-9370 wathas

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Comunico extravio de 
livros �scais de 
Sergio Bigatello 

CPF 086062928-77, 
inscrição municipal de 
guarulhos sp n. 9154-0
Livro mod. 51 ( registro 

de notas �scais de 
serviços prestados ) 

número 01.
Livro mod 57 ( registro 

de recebimento de 
impressos �scais e 

termos de ocorrências) 
número 01.

EXTRAVIO

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região torna 
público que pretende adquirir imóvel no Município de 
Guarulhos, para abrigar a sede local da Procuradoria do 
Trabalho. O imóvel deverá atender as condições previstas no 
Chamamento Público nº 1/2020 e caderno técnico de 
especi�cações, disponíveis no endereço 
http://www.prt2.mpt.mp.br/informe-se/licitacoes-declaraco-
es. As propostas serão recebidas até o dia 06/03/2020, 
pessoalmente no protocolo da PRT, na Rua Cubatão nº 322, 2º 
andar, São Paulo/SP, das 10h00 às 16h00, ou por e-mail 
prt02.eng@mpt.mp.br .

Convoca-se todos os interessados em criar a coopera-
tiva habitacional Casa Brasil para a Assembleia Geral 
de sua Constituição (fundação), a realizar-se na 
Estrada das furnas s/n, Bairro jardim primavera, Cep: 
07145-410, Cidade de Guarulhos, Estado de São 
Paulo no dia 02 de Março de 2020, às 15 horas, em 
primeira e segunda convocação respectivamente, para 
com um mínimo de vinte pessoas presentes, deliberar 
sobre os seguintes assuntos: 1. Leitura, análise e 
aprovação do estatuto social; 2. Eleição do Conselho 
de Administração, do Conselho Fiscal e, se for o caso, 
do Conselho de Ética; 3. Subscrição e Integralização 
do Capital; 4. Assuntos gerais: Guarulhos, 20 de 
fevereiro de 2020; COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
GRANDE 
OPORTUNIDADE !!
Saia do aluguel. Terrenos 
em Guarulhos, ent. 
facilitada  e 1° parcela só 
em 2021. F. (11) 2451-9038 
/ 98536-1705.
TERRENO 1.400MTS²
pronto p/ construir Macedo 
doc ok - Tel.: 94805 7644
VENDE-SE
Terreno c/ 2 Casas  Vila 
Mazzei. SP.  Dir. c/ própr. 
F.: 98825-4500
CASA TÉRREA GOPOUVA
2 dorms, sala, coz, wc, 2 
vagas, 134 m². Nec. acab. 
280 mil. 99675-5655
GALPÃO 1.000MTS²
Próx. Dutra  Zup 1 vago 
Valor 1.600.000.  F.:  
99621-0426
APTO. VL. AUGUSTA 
66MTS²
2 Dorms., valor a combinar. 
F.: 99871-8057
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

CHACARA MAIRIPORÃ
2.000Mts² casa c/3 dorm, 
sala, coz, 2 wcs., salão, 
poço, bem cercada, lago 
nos fundos, R$ 120.000 
Aceita carro. F.:94758-6566

APTO. GOPOUVA
2 dorm, sala, coz. wc, 
garagem, totalmente 
planejados, R$ 1.300 c/ 
depósito. F.:  94758-6566

THATY 19A.  SAFADA
Oral s/ capa, anal, bj grego, 
fi nal. Na boca Completinha. 
F.: 2407-8772/ 98246-1580.
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

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

IZA  LOIRAÇA 
MULHERÃO
Completa, Liberal s/ 
frescura. Venha se deliciar. 
F.:  95965-5384/ 98246-
1580.

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

Chapa 2 retira candidatura para eleições do Stap
LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Em comu-
nicado enviado ao presidente 
do pleito eleitoral deste ano do 
Sindicato dos Trabalhadores na 
Administração Pública (Stap), a 
Chapa 2, intitulada “A Voz dos 
Servidores”, decidiu por retirar 
a candidatura para as eleições 
de presidência do sindicato.  

De acordo com a Chapa 2, 
os atuais representantes do sin-
dicato, que compõe a Chapa 
1, denominada “Sindicato de 
Todos”, não garantiram a pari-
dade na composição das mesas 
coletoras e apuradoras de votos 
das eleições sindicais. Segundo 
Viviane Senna, que concorre 
pela Chapa 2, a falta de pari-
dade foi causada por uma as-
sembleia convocada no dia 18 
de dezembro, às 14h. Além do 
horário, ela questiona a divul-
gação do evento. 

“O problema é o recolhi-
mento de votos. Uma urna que 

é levada do sindicato com todas 
as pessoas ligadas a uma única 
chapa não promove garantia 
nenhuma neste processo. Por 
entender isso, nós escolhemos 
nos retirar no pleito antes do 
próprio resultado”, afi rmou Vi-
viane. Ela ainda revelou que en-
trou com uma ação na Justiça 
para lidar com a problemática. 

Já a Chapa 1 afi rmou que 
ontem, primeiro dia da eleição, 
houve um grande compare-
cimento de pessoas às urnas. 
O grupo ainda afi rmou atuar 

para que o pleito siga hoje, com 
forte presença dos associados 
às oito urnas fi xas e também 
às 19 itinerantes. “Concorrem a 
Chapa 1 e a 2, pois não houve 
desistência formal por parte da 
oposição”, defendeu Pedro Za-
notti Filho, atual presidente do 
Stap. Ainda de acordo com a 
equipe, a votação se encerra às 
19h, quando se iniciam as apu-
rações. “Eleição é disputa, não 
é guerra. Da parte da Chapa 1, 
nossa campanha é tranquila e 
propositiva”, completou.

FOTO: DIVULGAÇÃO

GCM fl agra produto químico infl amável no Presidente Dutra
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Uma equipe da 
Inspetoria de Patrulhamento 
Ambiental da Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) fl agrou ontem 
mais de 10 tambores de 200 kg 
danifi cados e grandes sacos con-
tendo produtos químicos infl a-
máveis na rua Bela Vista do Pa-
raíso, Jardim Presidente Dutra.

Em fi scalização de rotina 
pelo local, os guardas civis de-
pararam com vários barris con-
tendo um pó branco de odor 
muito forte. Uma grande quan-
tidade do material estava na 
via, chegando até um córrego 
próximo. O rótulo dos recipien-
tes marcava Resíduo de Borra 
de Resina, com alto risco para 
o meio ambiente, fauna e fl ora 
e possíveis irritações na pele e 
olhos. Os tambores estavam 
danifi cados e deveriam ser 
mantidos fechados, uma vez 
que podiam entrar em combus-
tão, o que acabou acontecendo 
durante a ocorrência.

Antes dos tambores pega-
rem fogo os guardas conse-
guiram identifi car o nome da 
indústria química responsável 
pelo resíduo e entraram em 
contato com representantes da 
fábrica, que foram até o local 
e se responsabilizaram pela 
remoção de todo o material 
tóxico, que deverá ser feito por 
empresa especializada. Guar-
das ambientais e fi scais da 
Secretaria de Meio Ambiente 
conduziram os representantes 
da empresa química até a De-
legacia de Meio Ambiente para 
registro de boletim de ocorrên-
cia e abertura de inquérito para 
apurar as responsabilidades.

Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020
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RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEG E TER:12H-15H/18H-22H � QUA:12H-15H/18H-23H
QUI:12H-15H/18H-00H � SEX E SÁB:12H-00H � DOM:13H-22H

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

Chopp
double

TODOS DOMINGOS
DE FEVEREIRO

R$5,90

R$104,90

500 g
PICANHA
NA BRASA

Acompanha arroz,
farofa fire
e vinagrete • Pintura facial • Escultura em balão

• Tatuagem artística temporária

Grátis


