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CarnaLago promete 
diversão e boa 
gastronomia

Bloco Jacaré de 
Teta realiza folia de 
Carnaval em março
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Disque-Denúncia Além das dívidas que herdamos, estamos assumindo outros 

ônus impostos por decisões judiciais devido a erros de 
administrações passadas”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar
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Confi ra a programação especial para 
curtir o Carnaval em Guarulhos

+0,44%
R$ 4,74

Especial Carnaval



2 OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

FOTO: ALE DOS SANTOS/@ALEDOSSANTOSPHOTOS23

RETRATO DO LEITOR   Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!

Sede, Redação e Publicidade: Rua Ari Barroso 166 - 1º 
andar - Jardim Pinhal - Guarulhos - SP - CEP: 07120-040
Telefone: 11 4210-1371 – Whatsapp: 11 99643-2765
www.fmetropolitana.com.br

Editora Happens
Diretora de Redação: Rosana Ibanez - rosana.ibanez@fmetropolitana.com.br
Diretor Comercial: Cae Mendroni - cae.mendroni@fmetropolitana.com.br
Diagramação e Arte: Ivanildo Barbosa e Bianca Lima - arte@fmetropolitana.com.br
E-mail Redação: redacao@fmetropolitana.com.br 
E-mail Comercial: comercial@fmetropolitana.com.br
Agência de Notícias: Agência Estado/ Impressão: Folha Gráfi ca
Os artigos e colunas assinados são de responsabilidade de seus autores.

Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020

HERMANO HENNING
Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

www.fmetropolitana.com.br
de fevereiro de 2020

CORES - E o colorido e perfume das fl ores seguem com destaque em meio ao cinza das cidades

Numa quinta-feira, véspera 
de carnaval, a Câmara Munici-
pal de Guarulhos reuniu quó-
rum sufi ciente para realizar 
seus trabalhos. A notícia me-
rece manchete de primeira pá-
gina. Um dos amigos que mais 
se manifesta nas redes sociais 
espantou-se: “Acho que foi a 
chuva”.  Outro afi rmou que, 
por isso, fi cou “esperando 
uma tempestade”.

Tempestade é o que me-
nos a gente quer nesses dias, 
mas “São Pedro está come-
morando a disposição de 
nossos políticos”, revelou um 
desses observadores dos tra-
balhos do Legislativo.

Será que esse pessoal está 
se ligando? Digo, os vereado-
res. É preciso lembrar a todos 
eles que este ano tem eleição. 
Serão cobrados, sem dúvida.

Só que ninguém é de ferro. 
Agora, só quinta que vem. Ter-
ça-feira é carnaval e não só os 
vereadores, mas também os 
funcionários serão liberados. 
Nessas horas é bom ser ser-
vidor público. O carnaval aqui 
na cidade, que por sinal já co-
meçou, promete ser o melhor 
de todos esses anos. Vamos 
brincar!

Enquanto uns brincam, 
outros trabalham. Servidor de 
folga mesmo, só os burocráti-
cos. O pessoal mais humilde, 
da limpeza, trabalha dobrado. 
C ést la vie...

A expectativa é de que 
o excesso de chuva espera-
do para este fi m de semana 
provoque mais problemas. O 
alerta já foi disparado na Pre-
feitura. O importante é o mau 

tempo não pegar ninguém 
desprevenido.

Campanhas
Acho, sinceramente, que 

essa história de candidato a 
prefeito aparecer muito nestes 
dias ainda não liberados pela 
lei eleitoral pode representar 
um tiro no pé. A desculpa é se 
fazer conhecido, o que parece 
crucial principalmente para os 
novatos. Mas sempre tem um 
preço a ser pago.

Dou como exemplo a ini-
ciativa da candidata Fran 
Corrêa em providenciar um 
outdoor mostrando-a ao lado 
governador João Doria. Ins-
talado estrategicamente na 
entrada da cidade os dois apa-
recem sorridentes informando 
que o PSDB em Guarulhos tem 
agora uma presidenta. Não 
se está pedindo votos, mas a 
propaganda subliminar é clara. 
Todos sabemos que a esposa 
do deputado Eli Corrêa Filho é 
candidatíssima. Em resumo, a 
iniciativa chama a atenção dos 
partidos adversários e duvido 
que a exposição de Fran não 
tenha mexido com eles. Esse 
pessoal não dorme no ponto.

Outra coisa, é o caso de se 
perguntar: quem pagou pelo 
outdoor? A candidata? Algum 
apoiador? O PSDB através do 
diretório da qual ela é a presi-
dente? Até agora não se sabe, 
mas o certo é que dinheiro pra 
campanha eleitoral é muito 
controlado. Mesmo para fi nan-
ciar o marketing dos partidos. 
Neste caso, a grana sai do fun-
do partidário. É dinheiro nos-
so, sabia?

as cantoras dedicam seu repertório. 
Nesta edição, o Mulheres que Cantam 
traz ao palco as cantoras Tania Crisal-
per e Jéssica Sena, com repertório de 
músicas gospel, a cantora Márcia So-
ares, com músicas sertanejas, e Júlia 
Magalhães, contrabaixista da banda 
Os Passageiros. Iniciativa da Prefeitu-
ra de Guarulhos por meio da Secretaria 
de Cultura, o espetáculo Mulheres que 
Cantam tem como objetivo mostrar a 
força da música brasileira, representa-
da na expressividade da voz feminina.

Localizado no Jardim Rosa de França 
(rua Dona Glória Pagnoncelli, 344), o par-
que tem entrada e estacionamentos gra-
tuitos, cerca de 500 animais de cem espé-
cies diferentes, parquinho para crianças e 
ampla área verde com mesas para quem 
quiser fazer uma pausa para o lanche. 

Destacar a figura feminina como 
protagonista de atividades culturais 
em espaços públicos da cidade. Nes-
ta sexta-feira (21), às 20h, o Teatro do 
Adamastor Centro recebe o espetá-
culo Mulheres que Cantam, show com 
artistas guarulhenses destacadas a 
partir de sua atuação e proximidade 
com a cena musical da cidade. A en-
trada do evento é gratuita e tem clas-
sificação livre.

Gospel, rock, pop, música brasilei-
ra são alguns dos gêneros aos quais 

Neste fi nal de semana, dias 22 e 23, 
a partir da 9h, o Bosque Maia realizará 
ofi cinas para ensinar pequenos e gran-
des foliões a confeccionarem máscaras 
com materiais recicláveis para brincar no 
carnaval. Quem quiser fazer uma más-
cara bem bonita deve levar cola branca, 
tesoura, potes de iogurte, tampinhas de 
garrafa, tinta plástica preta, pincel, agu-
lha, linha de pipa e garrafa pet.

A atividade tem duração de duas ho-

O Zoológico Municipal de Guarulhos é 
uma ótima opção de passeio para quem 
vai fi car na cidade neste carnaval. O par-
que vai abrir normalmente das 9h às 17h 
neste fi nal de semana, dias 22 e 23, e 
também segunda, terça e quarta-feira, 
dias 24, 25 e 26. 

Mulheres que Cantam apresenta repertório eclético

Ofi cina no Bosque Maia ensina a fazer máscaras de Carnaval

Zoológico de Guarulhos abre durante todo o feriado

ACONTECE

ras e será realizada no Centro de Educa-
ção Ambiental (CEA) que fi ca no fi nal da 
alameda principal do bosque. A partici-
pação é livre e gratuita. Mais informações 
e inscrições antecipadas pelo telefone 
2482-1667. E quem estiver pelo bosque 
neste sábado e domingo e na segunda-
-feira e terça-feira, dias 24 e 25, a partir 
das 10h, pode aproveitar para conferir a 
criatividade e o colorido da exposição 
Brinquedos Recicláveis, também no CEA.
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Justiça condena prefeitura por 
falta de investimentos da gestão 
passada em educação
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura foi 
condenada a pagar R$ 27,9 
milhões devido ao não repas-
se de 25% do orçamento mu-
nicipal a Educação, conforme 
determina a Constituição Fe-
deral, pela administração no 
início dos anos 2000 por ges-
tões passadas. A decisão do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo se refere a uma 
Ação Civil Pública impetrada 
pelo Ministério Público.  

Com a decisão, a pre-
feitura deverá incluir no 
exercício de 2021 o total de 
R$ 27.901.632,15 que serão 
transformados em precató-
rios a serem quitados em 
ordem cronológica. O total 
da ação girava na casa dos 
R$ 53 milhões, mas os valo-
res foram reduzidos a partir 

de uma série de negociações 
realizadas pela Prefeitura de 
Guarulhos, por meio da Se-
cretaria de Justiça, que conse-
guiu a compensação de crédi-
tos realizados desde o início 
do processo.  

“Além das dívidas que 
herdamos, estamos assumin-
do outros ônus impostos por 

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

Plano Municipal de Direitos 
Humanos segue em elaboração
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura 
está dando sequência às 
discussões para elabora-
ção do Plano Municipal 
de Direitos Humanos em 
reuniões realizadas com 
a subseção Guarulhos da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e o Grupo de 
Trabalho Técnico Interse-
torial de Direitos Huma-
nos (GTTIDH). A previ-
são é de que a minuta do 
projeto seja encaminhada 
para a OAB para aprecia-
ção ainda este mês e, após 
a aprovação pelo grupo 
de trabalho, o documento 
será encaminhado para o 
departamento jurídico da 
Prefeitura. A publicação 
do documento está previs-
ta para o começo de abril.

Nas reuniões, realiza-
das no começo do mês de 

fevereiro, foram discutidas 
as diretrizes do plano, as 
propostas enviadas por 
membros da sociedade ci-
vil no Fórum Intermunici-
pal de Direitos Humanos, 
a implantação do Conse-
lho Municipal de Direitos 
Humanos (CMDH), dados, 
entre outros assuntos per-
tinentes ao tema.

Walid Shuqair, secretá-
rio de Direitos Humanos 
de Guarulhos, comemora o 
andamento das discussões 
e lembra a importância do 
tema. “Tudo que estamos 
discutindo aqui foi propos-
to pela sociedade, que nos 
apresentou os problemas a 
que devemos prestar mais 
atenção. Essa é uma dis-
cussão muito importante, 
não podemos deixar o as-
sunto de lado”, afi rmou.

decisões judiciais devido a 
erros de administrações pas-
sadas. Graças a uma boa ne-
gociação realizada pela atual 
gestão, ainda conseguimos 
diminuir o valor fi nal da 
condenação, garantindo um 
valor bem menor para o Mu-
nicípio dispender”, explicou 
o prefeito Guti.

ELEIÇÕES NO STAP
A FRAUDE PREVALECEU, MAS SERVIDORES E SERVIDORAS DEMONSTRARAM SUA INDIGNAÇÃO!

Nas Lutas nos encontraremos e sempre estaremos juntxs!

Durante os dois dias de eleição, a Chapa 2 - A Voz dxs Servidorxs percorreu os locais de votação, dialogando com a 

categoria. 

Recebemos a mais ampla solidariedade dxs servidorxs que, apesar de decepcionadxs com a retirada, compreenderam e 

apoiaram os motivos coerentes da nossa decisão frente ao processo fraudulento armado pela atual direção do STAP - Chapa 1.

Afirmando que se a disputa ocorresse com transparência, lisura e paridade, a Chapa 2 seria eleita, não deixando dúvidas 

quanto ao desejo da categoria pela mudança. Uma ampla maioria dos servidores, atendendo ao nosso chamado, negou-se a 

votar, mesmo sobre pressão, ameaças e coação dos membros e mesários «bate paus» da Chapa 1.

Agradecemos o apoio da categoria que abraçou nossa luta justa por uma eleição democrática, apoiando e construindo 

nossas propostas por um Sindicato Independente e de Luta e que respeite «AVoz dxs Servidores».

A CHAPA 2 se retirou desta disputa (para não legitimarmos a farsa), mas não abandonará a luta que, de imediato 

inicia-se com a nossa campanha salarial.  

Estaremos mobilizando a categoria para ver atendidas nossas pautas congeladas pelo prefeito, que não honrou suas 

promessas de campanha no que diz respeito à valorização dos servidores e dos serviços públicos.
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Número de vagas oferecidas no 
Ciet apresenta aumento de 11%

LUCY TAMBORINO  -LUCY TAMBORINO  - Se em 2018 
foram 8.736 vagas de empre-
go oferecidas pelo Centro 
Integrado de Emprego, Tra-
balho e Renda (Ciet), no ano 
seguinte os guarulhenses 
puderam contar com 9.685 
delas. Os dados representam 
um aumento de 11%. 

No ano passado as prin-

cipais áreas das vagas eram 
para o programa jovem 
aprendiz, vigilantes, além 
de outras como logística, 
produção, portaria e cons-
trução civil. Já em 2018, re-
gistraram os maiores núme-
ros os setores de logística, 
produção, limpeza, portaria 
e aeroportuário.

FOTO: LUCY TAMBORINO

Secretaria de Serviços Públicos 
se reunirá com sindicato para 
discutir coleta de lixo na cidade

Comissão Especial de Estudos sobre contas do JJM realiza primeira reunião 

Vereadores antecipam feriado e terminam a sessão mais cedo

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Visando a nor-
malidade do serviço de coleta 
de lixo domiciliar em toda a ci-
dade, a Secretaria de Serviços 
Públicos realizará hoje reunião 
de negociação com o sindicato 
representante da categoria. 
Em nota, a prefeitura infor-
mou que compreende a situ-
ação agora apresentada, uma 
vez que não houve contato do 
sindicato relatando quaisquer 
difi culdades em relação aos 
problemas ocasionados pe-
las fortes chuvas dos últimos 
dias, para descarregar os ca-
minhões no aterro sanitário. 
No entanto, o poder público 
não encontra em tal situação 
motivo para a paralisação des-
te serviço essencial a cidade 
e espera contar com o bom 
senso da categoria e de seus re-
presentantes, tendo em vista o 
bem-estar da população

O Sindicato dos Emprega-
dos em Empresas de Prestação 
de Serviços de Asseio e Con-
servação, Limpeza Urbana e 
Manutenção de Áreas Verdes 
de Guarulhos (Siemaco Gua-
rulhos) divulgou ontem uma 
carta aberta informando que 
o serviço de coleta de lixo na 
cidade poderia fi car suspenso 
nos próximos dias caso não 
sejam atendidas as reivindica-

ções dos trabalhadores, sobre 
a demora para descarte do 
lixo no aterro sanitário CDR 
Pedreira.

Segundo o comunicado, 
assinado pelo presidente do 
Siemaco Guarulhos, Jhonatan 
Moura, “os coletores de lixo 
estão se esforçando constan-
temente, na chuva ou debaixo 
do Sol escaldante, para deixar 
a nossa cidade limpa, porém 
o descaso da administração 
pública em resolver ou tentar 
amenizar a situação do aterro 
sanitário, está afetando direta 
e drasticamente as condições 
de trabalho e saúde de todos 
os trabalhadores”.

O sindicato destacou que 
todo o lixo coletado no muni-
cípio está sendo descartado 
no aterro CDR Pedreira, onde 
todas as cidades no entorno de 
Guarulhos, incluindo a capital, 
também depositam seus resí-
duos, causando fi las de espera 
que ultrapassam quatro horas. 
Com isso, de acordo com o Sie-
maco, os trabalhadores passam 
mais tempo esperando para 
descartar os resíduos, do que 
realizando o serviço de coleta 
na cidade. Moura destaca, ain-
da, que se a situação não for 
resolvida será defl agrada greve 
por tempo indeterminado.

Atualmente existem cin-
co postos do Ciet disponí-
veis para a população: no 
Centro, na Vila Augusta, 
em Cumbica, Ponte Alta e 
Pimentas. Para realizar o 
cadastro é necessário estar 
munido de RG, CPF e com-
provante de residência. 

Ainda há a Central de 
Captação de Vagas que dis-
põe de salas para entrevista 
e seleção de candidatos de 
acordo com a conveniência 
do empregador, sendo ne-
cessário agendar. O serviço 
atende de segunda-feira a 
sexta-feira, das 8h às 17h, 
em todos os postos. Esclare-
cimentos adicionais podem 
ser obtidos pelo e-mail ciet.
trabalho@guarulhos.sp.gov.
br ou pelo telefone: (11) 
2475-9718.

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Ontem mais 
uma vez a sessão da Câma-
ra foi encerrada. Desta vez, 
o presidente do Legislativo, 
Professor Jesus, colocou fi m 
aos trabalhos após menos de 
duas horas. A causa para que 
isso aconteça já é bem conhe-
cida: falta de quórum. 

Na ocasião, diante de 
discussões dos parlamenta-
res apenas um requerimen-
to de informação foi deli-
berado. Restando assim 83 
itens no Grande Expedien-

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - A Comissão Especial de Estudos (CEE) aberta no ano passado para 
apurar os gastos na Maternidade Jesus, José e Maria (JJM) realizou a sua primeira reu-
nião ontem. “Os trabalhos estão ocorrendo para que não exista novamente uma surpre-
sa neste ano e para buscarmos soluções junto à administração do hospital”, apontou o 
relator Wesley Casa Forte (PSB).

Na ocasião também foram aprovadas as decisões de solicitar à Secretaria Municipal de 
Saúde e a direção do JJM relatórios sobre os balanços dos repasses e gastos do hospital nos 
últimos seis anos. No dia 12 de março, em princípio, os vereadores devem se reunir com a 
Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara para analisar as informações obtidas. “A partir 
daí, poderemos convidar representantes do Executivo e do hospital para os questionamentos 
que surgirem”, declarou o vereador Romildo Santos (DEM), que preside os trabalhos.

No fi nal do ano passado, a administração do hospital ameaçou fechar as portas devido à 
falta de recursos. Para garantir o pleno funcionamento, mesmo estando com todos os repasses 
em dia, a prefeitura realizou o aporte de R$ 3,2 milhões oriundo do duodécimo do Legislativo.
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Casos de
Dengue

Guarulhos de olho na denguete e 15 na Ordem do Dia. 
Estes devem ser discutidos 

somente na sessão da pró-
xima quinta-feira (27).



 

5CIDADE
Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020

www.fmetropolitana.com.br

TCU nega processo sobre a construção 
de monotrilho no Aeroporto de Cumbica
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Tribunal de 
Contas da União (TCU) infor-
mou que não há processo em 
andamento sobre a ligação da 
Linha 13-Jade da Companhia 
Paulista de Trens Metropolita-
nos (CPTM) ao GRU Airport 
– Aeroporto Internacional de 
São Paulo, em Cumbica, atra-
vés do people mover.

A baixa demanda de pas-
sageiros chegou a ser aponta-
da como um empecilho para 
a construção do monotrilho, 
no entanto, o TCU disse que 
não houve manifestação nes-
se sentido emitida pelo órgão.

A construção é um dese-
jo do governador João Doria 
que já chegou a chamar de 
bizarra a ligação atual feita 
com ônibus no maior aero-
porto da América Latina.

Na última quarta-feira 
a concessionária que admi-
nistra o aeroporto, infor-
mou a Folha MetropolitanaFolha Metropolitana 
que já foram submetidas 
ao Governo Federal a sele-
ção prévia dos projetos re-

cebidos para o sistema au-
tomático de transporte de 
passageiros. Com isso, ela 
aguarda agora as próximas 
deliberações. Já a Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac) afirmou que espera 
a lista com as propostas das 
empresas interessadas por 
parte da concessionária. 
Nenhuma das duas afirmou 

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

FOTO: CARLOS TRISTÃO/ESTADÃO

Integração de ônibus irá atender 
população do Recreio São Jorge

Micro-ônibus passa a atender 
passageiros do Airport Bus Service

Guarulhos registra o menor índice de mortes 
no trânsito para o mês de janeiro desde 2015

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Para atender os 
moradores da região do Re-
creio São Jorge, as linhas de 
ônibus 381 (Novo Recreio/
Terminal Metropolitano Ta-
boão) e 380 (Novo Recreio/
Vila Galvão) vão fazer uma 
integração, que pode aconte-
cer em três pontos do itine-
rário: na avenida Silvestre 
Pires de Freitas e nas ruas 
Ponte Alta e Margarida. Isso 
se deve ao fato de a queda de 
uma barreira ter deixado de-
sassistidos todos os usuários 
da rua Santina, no sentido do 
Condomínio dos Veigas.

A interdição da avenida 
Palmira Rossi prejudicou a 
circulação da linha 381, que 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O serviço Air-
port Bus Service incluiu 
nesta quarta-feira (19) o 
micro-ônibus rodoviário 
(modelo Sprinter) na fro-
ta que atende passageiros 
que fazem o trajeto entre 
pontos da capital e o GRU 
Airport – Aeroporto In-
ternacional de São Paulo, 
em Cumbica. A operação 
experimental avaliará a 
aceitação dos passageiros a 
essa tecnologia alternativa, 
capaz de oferecer agilidade 
nos deslocamentos entre o 
terminal e os diversos pon-
tos de interesse da capital.

O micro-ônibus con-
ta com ar-condicionado e 

agora poderá, com o sistema 
de integração, chegar ao seu 
ponto final no local conheci-
do como “Morro da Chiqui-
nha”. A linha 381 fará seu 
trajeto até a rua Santina, es-
quina com a avenida Palmira 
Rossi. Já a 380 irá até a altura 
do número 3.137 da avenida 
Palmira Rossi, na esquina 
com a rua Pinheiros. Com o 
término das obras da aveni-
da Palmira Rossi, as linhas 
381 e 380 poderão voltar ao 
seu itinerário normal. Mas 
essa adaptação momentânea 
vai fazer com que todos os 
usuários voltem a ter o trans-
porte público mais próximo 
de suas moradias.

bagageiro, circulará nas 
três linhas em operação 
nos seguintes períodos: 
entre 19 e 23 de feverei-
ro 316TRO — Guarulhos 
(Aeroporto Internacional 
de São Paulo)/São Paulo 
(Circuito dos Hotéis); en-
tre 24 de fevereiro e 01 
de março 258TRO Guaru-
lhos (Aeroporto Interna-
cional de São Paulo)/São 
Paulo (Aeroporto de Con-
gonhas); entre 02 e 08 de 
março 472TRO Guarulhos 
(Aeroporto Internacional 
de São Paulo)/São Paulo 
(Terminal Rodoviário Bar-
ra Funda) — Via Terminal 
Rodoviário do Tietê.

quando, de fato, a empresa 
vencedora deve ser conheci-
da ou as obras iniciadas.  

A expectativa é que o mo-
notrilho faça o trajeto total 
em cerca de seis minutos, com 
capacidade de dois mil passa-
geiros/hora para cada sentido. 
O valor do investimento pre-
visto é de R$ 175 milhões reti-
rado da outorga do aeroporto.

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 - Guarulhos regis-
trou o menor índice de mortes 
em decorrência de acidentes 
de trânsito para o mês de ja-
neiro desde 2015. Segundo da-
dos divulgados pelo Sistema 
de Informações de Acidentes 

de Trânsito do Estado de São 
Paulo (Infosiga-SP), apontam 
que foram sete óbitos conta-
bilizados no mês passado. Os 
relatórios anuais apontam 
que nos anos anteriores fo-
ram nove (2019), 16 (2018), 10 

(2017), 12 (2016) e 11 (2015).
Dessa forma, a cidade 

acompanhou uma tendência 
estadual de queda. Isso por-
que em todo o Estado de São 
Paulo, foram registradas 406 
fatalidades de trânsito em 
janeiro de 2020, índice 5,6% 
menor na comparação com 
o mesmo período de 2019, 
quando foram registradas 
430 mortes. Houve queda 
nas ocorrências fatais tanto 
em vias municipais (-8,2%) 
quanto em rodovias (-2,9%). 
As principais reduções ocor-
reram entre ocupantes de 
automóvel (-21,4%) e mo-
tociclistas (-5%). Pedestres 
tiveram índice praticamen-
te estável e houve aumento 
entre ciclistas, passando de 
24 ocorrências para 36 em 
janeiro deste ano (+24,1%).
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Carnaval 2020 em Guarulhos conta com programação especial
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Blocos carnava-
lescos, bailes comunitários, 
eventos nos CEUs, parques, 
praças e muitas outras atra-
ções vão marcar a festa de 

Momo em 2020 em Gua-
rulhos. Vários bairros da 
cidade vão receber o conta-
giante ritmo do samba e de 
muita alegria em suas vias, 

Blocos de Rua

CarnaRock

www.fmetropolitana.com.br

enquanto a prefeitura, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura, vai dar todo apoio aos 
foliões. Confi ra abaixo a pro-
gramação completa.

Diversos blocos estarão 
nas ruas de Guarulhos nos 
próximos dias. No domingo 
(23) será a vez do Bloco do 
Blackout, às 12h, no calçadão 

Pesado, eletrizante, cheio 
de pegadas explosivas e mui-
to rock’n roll. O CarnaRock 
da Associação Cultural Rock 
Guarulhos chega a sua 4ª 
edição espantando a ressa-
ca do carnaval e tirando os 
fãs do gênero de casa no do-
mingo, dia 1º de março, com 
shows que começam a partir 
das 12h no calçadão da rua 
Dom Pedro II. O evento é 
gratuito e conta com shows 

A folia de Carnaval invade 
os CEUs durante todo o mes-
mo de fevereiro, com uma pro-

CarnaCEUs
gramação diversifi cada para 
toda a família. Saúde, bem-es-
tar, atividades físicas de dança 

são algumas das atividades do 
evento aberto a toda comuni-
dade e para todas as idades.

das bandas Asteroides Trio, 
Carbônica, Endigna, Exofa-
gia, Intereffect, L.O.T.U.S., 
PACTO, Trend Kill Ghosts, 
bandas independentes que 
se dedicam a um trabalho 
autoral de peso, com sonori-
dades geniais e composições 
diferenciadas. No ano pas-
sado, foram 2,5 mil pessoas 
que circularam pelo calça-
dão durante as mais de dez 
horas de evento.

da rua Dom Pedro II – Centro. 
Na terça-feira (25) o Bloco do 
Chocalho promete animar os 
foliões, das 10h às 15h, na rua 
Maria Tereza – Jardim Santa 
Mena. A Batucada Abençoa-
da também estará na rua na 
terça, na rua dos Coqueiros – 
Vila Galvão. No sábado (29), 
será a vez do Bloco Unidos 
dos Meus Ovos, às 10h, na 
rua Raimundo Almeida de 
Araújo – Vila Florida. No do-
mingo (01º), das 12h às 22h, o 

Bloco dos Fanfarrões estará 
na rua Guaraciaba – Centro. 
Já no sábado (07), será a vez 
do Bloco Jacaré de Teta, às 
12h, na rua Rubens H. Pio-
ci – Parque Cecap. O Bloco 
do Bem Dito sai às ruas no 
domingo (08), às 12h, na rua 
Águas Limpas Vila Barros. 
E, por fi m, no dia 14 (sába-
do), às 12h, a folia fi ca por 
conta do Bloco do Minduca 
Folia, na rua Mogi das Cru-
zes – Gopoúva.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG
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Shoppings

Centro automotivo

Segunda-feira dia 
24/02 abriremos 

normalmente

18:30
Aberto

CarnaLago

Animação, serpentina e 
disposição. Nos dias 23, 24 
e 25 de fevereiro, a Banda 
Lira de Guarulhos apresenta 
o Carnaval da Alegria, um 
dos eventos mais esperados 
pelos saudosos foliões du-
rante o Carnaval 2020. No 
dia 23, domingo, às 15h, a 
Banda Lira se apresenta no 

Os shoppings Bonsucesso 
e Parque Shopping Maia farão 
parte dessa folia. Os empreen-
dimentos prepararam diver-
sas atrações que prometem 
divertir os visitantes e tornar 

essa festa ainda mais especial. 
O agito ocorrerá nos dias 22 
e 23 de fevereiro. Das 13h às 
19h, o Shopping Bonsucesso 
promoverá o Carnaval Kids, 
um animado bailinho de Car-

naval, com direito a bandinha 
ao vivo, tocando as melhores 
marchinhas carnavalescas que 
marcaram época. A programa-
ção também conta com ofi ci-
na de decoração de máscaras 

e espaço para maquiagens. O 
evento acontecerá em frente à 
Pernambucanas. Já no Parque 
Shopping Maia, a concentração 
do bloquinho Maia Kids terá 
início às 14h com o divertido 

Complexo Cultural do Lago 
de Vila Galvão. Nos dias 24 e 
25, segunda e terça, também 
às 15h, elaS levam a alegria 
para a Tenda Branca do Bos-
que Maia. Com um repertó-
rio repleto de marchinhas de 
carnaval, a diversão é garan-
tida tanto para o público in-
fantil quanto para os adultos

Camarim Fashion, onde crian-
ças e adultos poderão fazer 
pintura facial, penteados dife-
rentes e usar e abusar do glitter. 
Às 16h, o desfi le do bloquinho 
contará com uma bandinha.

A grande festa do Car-
naval 2020 chega à Vila 
Galvão e promete divertir 
foliões de todas as idades. 
Entre os dias 21 e 25 feve-
reiro (sexta-feira, das 16h 
às 22h, sábado, domingo e 
segunda-feira, das 12h às 
22h, e terça-feira, das 12h às 
20h), a prefeitura promove 
o CarnaLago, evento gratui-
to e aberto ao público com 
uma programação especial 
repleta das tradicionais fes-
tividades carnavalescas que 
acontecem no Complexo 
Cultural do Lago de Vila 
Galvão. O esquenta do Car-
naLago acontece já na sexta-

-feira (21) a partir das 19h. Du-
rante todo o feriado, Feira de 
Arte & Cultura, food trucks, 
área kids, shows, ofi cinas cul-
turais de carnaval, pintura fa-
cial, brincadeiras com prêmios 
e brindes diversos, concurso 

de fantasias e as saudosas 
marchinhas de carnaval são 
algumas das atrações que 
acontecem simultaneamen-
te em diferentes espaços do 
complexo e prometem ani-
mar os visitantes.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

Banda Lira

Shoppings
Os shoppings Bonsucesso 
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A funcionária de carreira da Prefeitura de 
Guarulhos, Luciana Zanotto, atual responsável pelo 
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
de Saúde, é a nova presidente do Conselho Municipal 
de Saúde. Na tarde desta quinta-feira (13), ela foi 
eleita para o biênio 2020/2021 por maioria dos votos 
(25), derrotando os candidatos do segmento dos 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS): Expedito 
Lima que obteve seis votos e Luís Carlos Conceição 
(05), além de um nulo. Emocionada com a votação 
expressiva e o resultado da eleição, Luciana Zanotto 
agradeceu a todos pela confi ança depositada em 
seu nome. “Fico feliz por este reconhecimento de 
minha trajetória profi ssional na Saúde ao logo de 
quase 30 anos. Espero corresponder às expectativas 
dos que me apoiaram”, disse. 

A prefeitura, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento e Assistência Social, 
entregou nesta sexta-feira (14) certifi cados de 
credenciamento a 35 organizações da sociedade 
civil (OSCs), tanto para parceiras como para outras 
que têm interesse em prestar serviços de execução 
indireta, conforme demanda do município para os 
serviços da Pasta. O prefeito Guti participou do 
evento, que reuniu um público de cerca de cem 
pessoas, lotando o auditório do Paço Municipal. 
Guti destacou o papel da Assistência Social. “Ela é 
o braço da Prefeitura que atinge de forma positiva 
os que mais precisam do poder público. E quando 
precisamos fazer assistência social signifi ca que 
possuímos distorções socioeconômicas e ainda 
temos problemas sociais graves”, ressaltou Guti.

ANOTE

Cheguei a casa do Josias na hora do 
‘parabéns para você’. Cantei eu, cantou 
ele, cantamos todos que o amam

Fazer o bem faz bem. Para a 
saúde física, mental e emocional. 
E, por que não dizer, ainda agrega 
o valor de rejuvenescer. Enquan-
to houver respiração, a renovação 
celular nos acompanha a cada mo-
mento de nossa vida. São bilhões 
de células que ‘morrem’ diariamen-
te, cedendo espaço para centelhas 
divinas novas em folha e saudá-

veis. Ah, o sorriso também faz bem 
para a pele, dando a impressão de 
que a juventude é moradora defi ni-
tiva do rosto e do espírito.

O recém-lançado livro “Dia após 
Dia, Disciplina e Gratidão”, de nossa 
bissexta lavra, incentiva o registro de 
ao menos três boas ações por dia – a 
exemplo dos escoteiros. Todos nós 
fazemos inúmeros gestos de amor 
fraternal, mas não nos damos conta 
disso. Porém, vale a pena fazer uma 
refl exão antes de dormir sobre quais 
foram os momentos em que o mun-
do fi cou melhor a partir de atitudes 
originárias de nosso coração.

Nesta semana, eu tive ao menos 

três momentos inspiradores. Na se-
gunda-feira, 17, abri os olhos logo 
cedo e me recordei de um amigo mui-
to querido que fazia aniversário pela 
90ª. vez. Proeza chegar bem, com lu-
cidez e serenidade a essa importante 
marca temporal. Josias Arruda é o 
nome dele! Morador há décadas da 
Vila Galvão, Josias é meu amigo des-
de 1987. Quando eu o conheci, ele 
tinha a idade que eu acabei de com-
pletar. Que modelo de homem paca-
to e, simultaneamente, culto; doce e 
incisivo; amável e desafi ador.

Na terça-feira, 18, eu fui visitar a 
senhora Irene Aires. O objetivo foi 
entregar a ela um exemplar do livro, 
solicitado durante encontro casu-
al em uma de minhas caminhadas 
matinais. Eu cumprimentei a dona 
Irene, ela respondeu e, a seguir, nós 
empreendemos um bom diálogo – 
como nos tempos ‘pré-celular’. Aliás, 
ao sair de casa, eu não carrego comi-
go esse aparelho. Dá uma liberdade! 
É como reconquistar a individualida-
de, para contatar exclusivamente o 
Criador. Irene me recebeu muitíssi-
mo bem, conforme os costumes das 
gerações mais experientes por aqui. 
Recomendou que eu continue dando 
atenção às pessoas e às boas pala-
vras. É, isso também faz bem para as 
células faciais.

O terceiro momento positivo foi 
virtual. Navegando pela internet, eis 
que eu deparo com mensagem de 
alguém que eu não conhecia. “Sou 
amiga da sua mãe”, dizia a dona Au-
rora Ventura. Serei o intermediário 
entre as duas amigas que há mui-
tos anos não se veem, tampouco se 
abraçam. Detalhe: a minha amada 
genitora não aderiu à onda das re-
des sociais. Aninha congelou a ima-
gem inteirando-se das notícias pela 
TV aberta, e se comunicando com o 
mundo exterior por meio da telefo-
nia fi xa. Alô, mãe!

O autor das boas 
ações é o seu maior 
benefi ciário

57 anos, jornalista guarulhense, 
palestrante, mestre de cerimônias, 
escritor e orador da Academia 
Guarulhense de Letras

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO

PONTO
DE VISTA
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Carnaval de barriga cheia!
SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - Hoje começa a 
principal festa cultural brasileira, e 
nós não poderíamos deixar de cor-
rer atrás de alguma dica especial 
para quem não está a fi m de enca-
rar o trânsito das estradas rumo ao 
litoral e interior.

Aqui em Guarulhos, a Associação 
Guarulhos Food Truck preparou um 
super festival gastronômico para to-
dos os dias de folia. “O Carnaval da 
cidade cresceu muito e este ano de-
mos uma incrementada no Festival 
Gastronômico CarnaLago. Teremos 
uma feira de arte com artesãos da 
cidade, apresentações culturais em 
parceria com a Secretaria de Cultura 
de Guarulhos, um gigantesco espaço 
kids com pintura facial, concurso de 
fantasias e música ao vivo todos os 
dias”, explicou David Lopes, presi-
dente da associação.

O agito, que contará com a pre-
sença dos principais food trucks da 
cidade, terá um cardápio para lá de 
especial. “Neste ano separamos os 
principais cardápios para o Carna-
Lago. Teremos hambúrgueres arte-

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Na BrasaNa Brasa

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

e do Karnivoro’s Churrasco Raiz

eerrggiinnhhoo rreeii aascom
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sanais, comida oriental, sorvete tai-
landês, hotdog gourmet, pratos com 
camarão, açaí, churrasco, torresmo 
de rolo, chope artesanal, pastel de 
massas saborizadas, lanche de per-
nil e calabresa e mais de 15 tipos de 
churros”, explicou Lopes.

Nossa equipe estará por lá confe-
rindo tudo que vai rolar e COM CER-
TEZA experimentando cada prato. 
Portanto, anote na sua agenda e dê 
um pulo lá para curtir com a gente!

Serviço:
CarnaLago 2020
Local: Complexo Cultural do Lago de Vila Galvão - Praça Cícero Miranda, 
s/nº - Vila Galvão
21 (sexta-feira) – das 16h às 22h
22 (sábado) – das 12h às 22h 
23 (domingo) – das 12h às 22h 
24 (segunda-feira) – das 12h às 22h 
25 (terça-feira) – das 12h às 22h
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ÁRIES: Muita força de vontade neste dia para que 
consiga ir em frente sem desistir de alguns pequenos 
problemas. 

TOURO: Sua resistência irá lhe atrapalhar e muito as 
coisas que você precisa fazer para evoluir e seguir em 
frente. 

GÊMEOS: Caso você demonstre estar de fato muito 
curioso com o que vem acontecendo, irá encontrar 
respostas. 

CÂNCER: Você começará o seu dia, com propostas 
desafiadoras para superar determinadas dificuldades, por 
causa de um pequeno desequilíbrio energético.

LEÃO: As coisas irão permanecer em seu atual estado, 
de forma a deixar tudo um pouco mais tranquilo. Pela 
manhã você pode ficar um pouco estressado.

VIRGEM: A sua metodologia de ação será muito bem 
regrada para chegar aonde tanto quer. Suas atividades 
juntamente a quem pertence a constelação de Peixes.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Massacre
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público

Inter-
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chama-
mento
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cidades
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Registro
Geral
(sigla)

Nicolas
(?), pintor 
francês do
estilo rococó

Movi-
mento do
oceano

"Avô", 
na fala
infantil

Vitamina
antigripal

Sérgio 
Rodrigues,
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carioca

Santa 
(?): o

Vaticano

Prazer do
alpinista

(?) Já, 
movimento
Tarcísio
(?), ator

Nico Ros-
berg, piloto
Charme
(ing.)

Lua, em
espanhol Delicada

"O Avarento" e "O Bur-
guês Fidalgo" (Lit.)
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Gabão, governado pelo ditador
ObiangCidade histórica de

Pernambuco

"(?) Sutra",
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reação

química a
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energia
de uma
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ou pilha

Mauro (?), drama-
turgo bauruense

Planta típica
da caatinga

Cadência
musical
Trama 

(um golpe)

(?) entre
nós: em
segredo

Agente do órgão responsável pela emissão
de passaportes no Brasil

"Disc", 
em CD

Libertinas

2/it. 4/ideb — kama — luna. 7/lancret. 10/eletrólise. 15/guiné equatorial.

LIBRA: Do dentro da décima casa do zodíaco virá uma 
fonte muito forte de alegria, e o planeta Saturno fará 
uma grande conexão. 

ESCORPIÃO: Neste dia tudo dependerá da sua sagacida-
de e vontade de agir sobre tudo que for interessante para 
a autodeterminação. 

SAGITÁRIO: Será fundamental neste dia você tomar uma 
atitude mais determinada em tudo aquilo que você se 
propor a fazer.

CAPRICÓRNIO: Sua melhor habilidade de persuasão, 
estará de forma diferenciada mexendo com as suas 
escolhas, o planeta marciano fará essa sintonia.

AQUÁRIO: Não se sentirá muito confiante para fazer as 
coisas das quais tem planejado durante um bom período 
na sua vida.
 
PEIXES: É da sua grande potência, que virá uma forte 
e grande onda energética para sua evolução realmente 
acontecer. 

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O bloco Jacaré 
de Teta sai pela terceira vez 
em Guarulhos, neste ano a 
folia será no dia 07 de mar-
ço. A concentração terá iní-
cio na praça Alessandra Gil 
entre os condomínios Santa 
Catarina e Rio Grande do 
Sul (atrás do centro comer-
cial) no Parque Cecap às 10h 
com encerramento às 22h. 
Um total de 300 brindes 
será distribuído aos primei-
ros foliões que chegarem ao 
local de concentração.

A festa é para toda a famí-
lia e conta com marchinhas 
próprias de carnaval e tenda 
de maquiagem para as crian-
ças. Das 10h às 16h o evento 
será comandado pelos DJs 
Alemão Ferreira, Lizzie Pi-
nheiro e Juninho. Já a partir 
das 16h será iniciado o per-
curso com a presença da ba-
teria Puro Sangue da Escola 
de Samba Parque Cecap e 
da Ritmo Louco. Uma gran-
de estrutura será montada 
depois do bloco, onde os DJs 
Impact Groove, Voxell, Gui 
Rusty e Lê Palma comanda-
rão a festa, com psy trance, 

Bloco Jacaré de Teta realiza 
folia de Carnaval em março

FOTO: DIVULGAÇÃO

que vai até às 22h. 
Como novidade, este 

ano, o bloco contará com 
a ala da inclusão, onde 50 
pessoas que possuam algu-
ma deficiência devem parti-
cipar. Ainda haverá abadás 
que serão vendidos em duas 
versões: uma de R$ 50 e ou-
tra de R$ 30. Nos dois pre-
ços os foliões terão direito a 
brinde exclusivo e pulseira 
de acesso ao trio. No valor 
mais alto serão inclusos ain-
da seis fichas de cerveja. 

No ano passado, segundo 

desfile do bloco, era esperado 
um público de três mil pesso-
as e apareceram quase cinco 
mil. Neste ano, os organiza-
dores já se prepararam para 
receber sete mil foliões.

“Fazemos uma festa para 
os guarulhenses e turistas 
que vierem a curtir o carna-
val no município. A ideia do 
Jacaré de Teta é trazer folia 
nesta data e fomentar a cul-
tura da cidade através do 
nosso bloco”, comentou Éric 
Esteves, presidente e um dos 
organizadores do bloco.
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CLASSIFICADOS

Vende-se

Aluga-se

Litoral

Relax

Autos

EMPREGO IMÓVEIS

Contrata-se

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
PSICÓLOGA
Para terapia de idosos em 
Guarulhos. CV com foto 
para rh@listasinternet.
com.br
MASSAGISTAS
Precisa-se ,  Ganhos 
Semanais Fone:(11) 
2422-1986

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 PUBL.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
QUARTO NO CENTRO
Valor R$ 560,00 . F.: 
99526-0903 whats.
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

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
DUSTER 2015
fl ex, automática, único 
dono, 42.Mil. F.:  99968-
7303,ou 97959-4649.

ROBERTA
MASSAGISTA

Pro�ssional 
R$100,00 1/2 hora 

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

www.robertarelax.blogspot.com.br

GRANDE 
OPORTUNIDADE !!
Saia do aluguel. Terrenos 
em Guarulhos, ent. 
facilitada  e 1° parcela só 
em 2021. F. (11) 2451-9038 
/ 98536-1705.
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
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
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

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
VENDO BANACA DE 
JORNAL
No Centro de Guarulhos, 
bem localizada. ZAP (11) 9 
3203-7305

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

APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ 
escritura 145 Mil, particular. 
F.: 97959-4649
APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
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
GALPÃO 1.000MTS²
Próx. Dutra  Zup 1 vago 
Valor 1.600.000.  F.:  
99621-0426

APTO. GOPOUVA
2 dorm, sala, coz. wc, 
garagem, totalmente 
planejados, R$ 1.300 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

THATY 19A.  SAFADA
Oral s/ capa, anal, bj grego, 
fi nal. Na boca Completinha. 
F.: 2407-8772/ 98246-1580.

NOZOMI  JAPA 21A.
Fitness, legítima e linda. F.: 
93476-1358 what
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
IZA  LOIRAÇA 
MULHERÃO
Completa, Liberal s/ 
frescura. Venha se deliciar. 
F.:  95965-5384/ 98246-
1580.
KAMILA BAIANA
Corpo sensual, disponível 
p/seu prazer c/ local 
discreto F.: (11 96520-2615.

ANUNCIE 
AQUI 

97380-
7685

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020

Detran-SP: Confi ra os procedimentos para instalação de placas no padrão Mercosul
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Departamen-
to Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran-SP) in-
forma que as novas Placas 
de Identifi cação Veicular 
(PIV) no padrão Mercosul 
são instaladas no Estado 
desde o dia 31 de janeiro, de 
acordo com o disposto na 
Resolução nº 780, de 26 de 
junho de 2019, do Conselho 
Nacional de Trânsito.

A placa Mercosul é exigida 
nos casos de primeiro empla-
camento, alteração de catego-
ria (exemplo: alteração de veí-
culo particular para categoria 
aluguel), mudança de municí-
pio ou de Estado, para casos de 
furto, roubo, extravio ou dano 
na placa, quando o veículo for 
reprovado em vistoria veicular 
nos procedimentos de transfe-
rência com observações sobre 
a placa e/ou lacre (exemplo: 
placa não refl etiva) e quando 
se fi zer necessária a segunda 
placa traseira.

A implantação do novo 
modelo requer mudanças 
signifi cativas de processos 
de atendimento e sistemas 
de informática, e, por essa 
razão, o emplacamento do 
modelo padrão cinza so-
mente será efetuado para 
veículos que tiverem reco-
lhido a taxa de emplaca-
mento até o dia 24 de janei-
ro de 2020 e protocolado 
toda a documentação neces-
sária e sem pendências de 

FOTO: WILLIAN MOREIRA/ESTADÃO

A troca da placa cinza para o padrão Mercosul será permitida de maneira voluntária para veículos que não se enquadrem 
nas situações acima descritas. Lembrando ainda que esse serviço implicará a realização de vistoria veicular e emissão de 
novo CRV, com os custos de cada procedimento. Caso não deseje a troca, o proprietário poderá continuar circulando com 
seu veículo sem necessidade de substituição para o padrão Mercosul.

O Detran-SP também torna público que procedeu a pesquisa de preço para a implantação da placa Mercosul, chegando 
aos seguintes valores máximos fi nais, que servem como referência sugerida tanto ao fornecedor quanto ao consumidor:

– Par de placas de identifi cação de carros, ônibus e caminhões equivalente a R$ 138,24.
– Placa avulsa ou de identifi cação de motocicletas equivalente a R$ 114,86.
Os interessados podem ter acesso ao comunicado do órgão sobre o tema, na íntegra, pela internet, além de mais infor-

mações sobre o novo modelo de placas.
As empresas credenciadas pelo Detran-SP para o serviço também podem ser consultadas pela internet.

Troca

qualquer natureza até o dia 
28 de janeiro de 2020.

Após o recebimento do 
Certifi cado de Registro de 
Veículo (CRV), o cidadão de-
verá realizar o serviço de em-
placamento no padrão cinza 
que estará disponível até o 
dia 28 fevereiro de 2020. Se 
o processo foi protocolado 
após 28 de janeiro de 2020, o 
proprietário deverá realizar o 
emplacamento sob as regras 
da placa padrão Mercosul.
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