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4,25% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Esse programa é uma vitória para a cidade. Serão 

100 pessoas que irão se dedicar e terão suas vidas 
transformadas”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar
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CORES - E o colorido e perfume das fl ores seguem com destaque em meio ao cinza das cidades

Durante o evento, a equipe da Secre-
taria de Desenvolvimento e Assistên-
cia Social também dará informações e 
orientações à população sobre vários 
programas sociais como Carteira do 
Idoso, Tarifa Social de Energia Elétrica e 
BPC/Loas (Benefício da Prestação Con-
tinuada/Lei Orgânica da Assistência So-
cial).

a um trabalho autoral independente, de 
peso, com sonoridades bem trabalhadas 
e composições diferenciadas.

Organizado pela Associação Cultural 
Rock Guarulhos, o CarnaRock é o maior 
evento de rock da cidade de Guarulhos. 
Pensado e idealizado para os roqueiros e 
fãs do gênero, da cidade e de outras re-
giões, o evento tem o apoio da Prefeitu-
ra de Guarulhos e parcerias com Falcões 
Moto Clube, Capiroto Entertainment e 
as rádios Kiss FM – Autoral Brasil, Black 
Sampa e Stay Rock Brazil, além de patro-
cínio da The Beer Factory.

A prefeitura promove neste sábado (29) 
o mutirão do CadÚnico – Cadastro Único 
para Programas Sociais/Bolsa Família, das 
9h às 14h, no CEU Paraíso/Alvorada. As 
senhas para os moradores participarem 
já foram previamente distribuídas. Além 
de ser uma oportunidade para fazer a ins-
crição no CadÚnico, os já inscritos podem 
fazer a atualização dos dados.

Com cinco vitórias e 14 pontos, jogan-
do pela Superliga B, o Vedacit Vôlei Gua-
rulhos volta à quadra no próximo sábado, 
dia 29, às 18h, no Ginásio da Ponte Gran-
de. O time, que está invicto, receberá “em 
casa” o Anápolis Vôlei.

O técnico Alegrette convoca toda a 
torcida e está otimista quanto a conquista 

O local de realização da 4ª edição do 
CarnaRock 2020 no próximo domingo 
(1º) mudou. O evento, que aconteceria no 
Calçadão da rua Dom Pedro II, será rea-
lizado no Adamastor, também no Cen-
tro. O evento tem início a partir das 12h 
e conta com palco montado na rua Lídio 
Francisco de Santana, ao lado do esta-
cionamento do Adamastor. O CarnaRock 
é gratuito e conta com shows das bandas 
guarulhenses Asteroides Trio, Carbônica, 
Exofagia, Intere© ect, L.O.T.U.S., Trend 
Kill Ghosts, além de bandas convidadas, 
PACTO e Endigna, todas elas dedicadas 

Mutirão do CadÚnico/Bolsa Família será neste sábado

Vedacit Vôlei Guarulhos volta a jogar em casa no sábado

CarnaRock 2020 acontece no domingo no Adamastor Centro

ACONTECE

da vaga para a Superliga A. Ele aposta no 
bom entrosamento do time. “É uma equi-
pe muito unida e que está disposta a su-
perar qualquer desafi o”, disse. Às quartas 
de fi nal, em melhor de três, estão previs-
tas para os dias 14, 20 e 21 de março. As 
semifi nais para 28 de março, 2 e 4 de abril 
e a grande fi nal, dia 11 de abril.

O governador João Doria 
confi a na solução do proble-
ma da água aqui em Guarulhos 
para conquistar um resultado 
importante nas eleições de 
outubro. A Sabesp ajuda. A 
empresa, operando agora no 
espaço do velho SAAE, tem 
caprichado. Já superou o rodí-
zio de abastecimento prome-
tendo agora atacar o problema 
do esgoto.

O esgoto não interessa 
apenas à gente daqui. Trata-
-se da saúde do Tietê que se-
gundo o prefeito Guti recebe-
rá pouco mais de setenta por 
cento do que for coletado na 
cidade quando ele terminar o 
mandato no fi nal do ano. Não 
sei se vai conseguir. Nossa con-
tribuição para a poluição do rio 
é considerável. Não se trata 
apenas dos dejetos domésti-
cos, mas conta também o que 
sai dos canos de despejo das 
indústrias.

Doria tem um secretário de 
comunicações extremamente 
efi ciente com passagens pelo 
governo de Geraldo Alckmin. 
É Cleber Mata, jornalista de 
Americana, no interior do esta-
do, com quem conversei na se-
mana passada num programa 
de TV gravado nos estúdios da 
Rede Brasil.

Na entrevista, sem ser pro-
vocado, o secretário Cleber 
tocou nas questões de Gua-
rulhos. Foi logo falando dos 
trabalhos da Sabesp. É claro 
que os elogios ao governador 
foram fartos, mas houve o cui-
dado de destacar o esforço do 
prefeito. O secretário não deixa 
de ser jornalista nessas horas 

e não apenas um cabo eleito-
ral do partido do governador. 
Gostei disso.

Lembrei que Doria tem 
também seu calcanhar de 
Aquiles em Guarulhos, onde 
ele espera alavancar sua can-
didata, a presidente do PSDB 
local Fran Corrêa. Envolve as 
promessas do Metrô e o des-
caso com a paralização do 
setor Norte do Rodoanel que 
pode ser atribuído ao governo 
anterior. Para essas duas ques-
tões ele tem resposta. Mas, 
pensando bem, continuam 
promessas.

Até o fi nal deste semestre 
a continuação das obras do 
Rodoanel estarão defi nidas 
lembra o secretário. O mesmo 
acontece com os planos do Me-
trô que deve alcançar o bairro 
da Penha parando por ali.

“Custava estender a linha 
um pouco mais para, pelo me-
nos, chegar ao bairro da Ponte 
Grande?”, perguntei. “Está nos 
planos”, respondeu. “É a próxi-
ma etapa”.

Retomar o Rodoanel no 
único trecho que falta para 
completar o círculo e desafo-
gar a Marginal é urgente. Não 
apenas isso, mas também é 
urgente estancar o proces-
so de ocupação ilegal que se 
desenvolve ali. Ação facilitada 
pelo abandono das obras de-
pois de abertas as vias para a 
instalação de mais construções 
clandestinas.

João Doria sabe que nosso 
cacife é de um milhão de elei-
tores. E não é só a campanha 
de Fran Corrêa que interessa. 
2022 está logo ali.

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

www.fmetropolitana.com.br
de fevereiro de 2020
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Estado investiga 2 casos suspeitos de coronavírus em Guarulhos; 
Ministério da Saúde antecipa vacinação contra a gripe para março

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Estado da Saúde registrou 
ontem 85 casos suspeitos 
do novo coronavírus (CO-
VID-19). Segundo a pasta, 
dois estão sob investigação 
em Guarulhos. As cidades 
de Bauru, Caieiras, Franca 
e Ibiúna também possuem 
duas ocorrências suspeitas. 

A capital concentra 47. Já 
os municípios de Campinas 
e Santos estão com três ca-
sos suspeitos cada; e as cida-
des de Itararé, Itu, Lorena, 
Mauá, Mogi Mirim, Nhande-
ara, Pederneira, Piracicaba, 
Pirassununga, Praia Grande, 
Ribeirão Pires, Ribeirão Pre-
to, São Bernardo do Campo, 

FOTO: ANDERSON LIRA/ESTADÃO

São José do Rio Preto, Soro-
caba, Valinhos e Taboão da 
Serra possuem um caso sob 
investigação cada. Há ainda 
outros cinco casos sob sus-
peita em municípios não es-
pecificados em sistema, em 
fase de investigação sobre o 
local de residência.

Do total de suspeitos em 

SP, a maioria tem histórico 
de viagem à Itália (55); os 
demais passaram por Espa-
nha (2), Singapura (1), Portu-
gal (1), Alemanha (6), França 
(4), China (2). Além desses, 
houve um que passou por 
diversos países da Ásia e ou-
tros 13 em fase de definição 
do país de provável infecção. 
Além dos sintomas respira-
tórios, os pacientes têm his-
tórico de viagem ou contato 
com caso suspeito.

Ontem o ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Man-
detta, anunciou que anteci-
pará a campanha de vacina-
ção contra a gripe por causa 
do risco de surto de corona-
vírus (Covid-19). A campa-
nha, inicialmente progra-
mada para começar no dia 
13 de abril e ser realizada 
até meados de maio, deverá 
ter início já em 23 de março, 

segundo Mandetta. Embora 
a gripe seja causada por um 
vírus diferente (influenza), 
o objetivo da antecipação é 
evitar aumento de doenças 
respiratórias e sobrecarga 
do sistema de saúde.

O Ministério da Saúde 
divulgou ontem que há 132 
casos suspeitos de coronaví-
rus no Brasil. Há ainda 213 
notificações que não foram 
ainda analisadas pela equi-
pe do ministério.

Nesta terça-feira (25), a 
pasta confirmou o primeiro 
caso de Covid-19 no Brasil. 
O paciente é um idoso pau-
listano de 61 anos de idade 
que chegou recentemente 
da Itália. Ele foi atendido 
no Hospital Israelita Albert 
Einstein, encaminhado para 
isolamento domiciliar e pas-
sa bem, segundo a Secreta-
ria da Saúde de São Paulo.
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Programa da prefeitura gera 100 postos de trabalho para os cadastrados no CadÚnico

MAYARA NASCIMENTO - MAYARA NASCIMENTO - Ontem 
foi lançado oficialmente o 
programa de zeladoria social 
“Cuidando”. A iniciativa criou 
100 postos de trabalho para os 
cidadãos em situação de vulne-
rabilidade social, cadastrados 
no CadÚnico. Os contratados 
serão responsáveis pela zelado-
ria da cidade, e realizarão ser-

viços de roçagem, varrição de 
rua, pintura de guia, poda de 
canteiros entre outros.

“Esse programa é uma vi-
tória para a cidade. Muitas 
pessoas estão desempregadas, 
e não conseguimos resolver o 
problema de todo mundo, mas 
aos poucos podemos ajudar 
as famílias. Serão 100 pesso-

FOTO: MAYARA NASCIMENTO
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DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura 
inaugura hoje, às 14h, a nova 
sede do Restaurante Escola 
Sabor do Saber, no Centro. O 
equipamento irá oferecer cur-
sos de capacitação profissio-
nal e geração de renda como 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A partir do pró-
ximo sábado (29) as linhas 
355 (Terminal Metropolitano 
Taboão / Centro, via Tiraden-
tes), 434 (Terminal São João 
/ Centro, via Cumbica) e 701 
(Terminal Pimentas / Centro, 
via Ayrton Senna) terão seus 
itinerários alterados, na região 
central, para atender os usuá-
rios do Fórum Cível Unificado, 
localizado na rua dos Crisânte-
mos, 29 – Vila Tijuco.

A linha 434 vai passar a cir-
cular pelas ruas Nossa Senho-
ra Mãe dos Homens e Jardim 
Alegre, além da avenida Tira-
dentes. Em razão dessa mudan-
ça, a linha deixará de atender 
os pontos da rua Arminda de 
Lima e da praça John Kenne-
dy, passando a parar nos pon-
tos da rua Nossa Senhora Mãe 
dos Homens, altura do número 
164, da rua Jardim Alegre e da 
avenida Tiradentes, sem núme-

as que irão se dedicar e terão 
suas vidas transformadas”, ce-
lebrou o prefeito Guti.

Com remuneração de R$ 
700 por mês, e em sistema de 
contratação CLT, os funcioná-
rios trabalharão de segunda-
-feira a sexta-feira, em jornada 
de seis horas diárias. Todos te-

Guarulhos inaugura nova sede do restaurante escola nesta sexta-feira

Três linhas mudam o itinerário para atender usuários do Fórum Cível Unificado1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO REGISTRO 
CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE GUARULHOS - ESTADO 
DE SÃO PAULO - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial -  CNPJ nº 51.260.743/0001-31 
- EDITAL - INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO ADMINISTRATI-
VO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ 

SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial ao 
Sr. FRANCO TEGON, brasileiro, empresário, RG. 24.480.015-7-SSP/SP, CPF/MF. 082.638.948-16, e sua mulher 
CLAUDIA CRISTINA COMIN CABRAL TEGON, brasileira, dentista, RG. 12.838.022-6-SSP/SP, CPF/MF. 
125.820.928-43, casados pelo regime de comunhão parcial de bens, posteriormente à 27/12/1977, residentes na 
Alameda dos Juritis, n. 145, Alpes da Cantareira, em Mairiporã, que atendendo ao requerido por BANCO 
BRADESCO S/A., (prenotado sob n. 341.879) foi instaurado o procedimento executório administrativo, em 
conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 9, nas 
matrículas n.s 52.503 (apartamento) e 52.504 (vaga de garagem), desta serventia, pela qual FRANCO TEGON e 
CLAUDIA CRISTINA COMIN CABRAL TEGON, transmitiram-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta 
comarca: Av. Guarulhos, n. 609, Apto n. 41, Bloco B, Edifício Nice, Conjunto Residencial Ville Du France, e vaga de 
garagem n. 149, Vila Vicentina. Com o intuito de proceder à intimação pessoal dos devedores, foram efetuadas 
diligências nos seguintes endereços: a) Av. Guarulhos, n. 609, Apto n. 41, Bloco B, Edifício Nice, Conjunto 
Residencial Ville Du France, e vaga de garagem n. 149, Vila Vicentina, Guarulhos/SP- CEP: 07023-000 (no endereço 
do próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido 
informações no local que: os destinatários mudaram-se do endereço indicado, há mais ou menos quatro anos, para 
local incerto e não sabido. Conforme informações prestadas pelo Sr. José Iranildo da Silva, que se apresentou como 
porteiro do condomínio (certidões de fls. 30 e 41) e b) Alameda dos Juritis, n. 155, Alpes da Cantareira, Mairiporã/SP- 
CEP: 07600-000 (no endereço dos devedores constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador do  
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Mairiporã/SP 
certificado que: os destinatários não residem no endereço indicado (certidões de fls. 52 e 63). Diante desse quadro, 
o credor exequente requereu a intimação por edital dos devedores: FRANCO TEGON e CLAUDIA CRISTINA 
COMIN CABRAL TEGON com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 
2014, do teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador 
encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da 
diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital 
publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de 
fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da ultima 
publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 68 e 69. Assim, pelo presente, ficam 
os referidos fiduciantes (FRANCO TEGON e CLAUDIA CRISTINA COMIN CABRAL TEGON), intimados para que, 
NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias 
consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de 
Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 
16:00h), para quitar o seu débito para com o credor fiduciário e proprietário supra, que em 03/02/2020 perfazia o 
valor de R$ 19.215,30 (dezenove mil, duzentos e quinze reais e trinta centavos), corresponde ao principal 
(prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor 
acima: a) As prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a 
atualização entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada pela exequente, 
que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento executório 
administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramencionado (15 dias) implicará na CONSOLIDA-
ÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. Assim, expediu-se o presente edital, para que de 
futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação deste 
Município. Guarulhos, 04 de fevereiro de 2020. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA – Oficial. 

Zona Azul deve retornar nos próximos meses
Depois de quase dois anos, a cidade deve voltar a ter o sistema de estacionamento rotativo 

ainda neste semestre. O prefeito Guti quer que a Zona Azul funcione até o final de março, e 
uma nova licitação deve ser iniciada nos próximos dias. Guarulhos está sem a cobrança desde 
março de 2018. “Estamos finalizando a modelagem. Tínhamos terminado, mas agora já existe 
algo mais moderno no mercado, com mais tecnologia, então estamos mudando o escopo para 
ficar mais atrativo economicamente para o futuro parceiro da cidade”, disse Guti.

Em julho do ano passado a licitação foi suspensa pela própria prefeitura para adequa-
ções no edital. O certame já havia sido suspenso outras duas vezes pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo (TCE-SP). Entre as tecnologias previstas, o prefeito citou o controle 
e fiscalização por aplicativo, além da compra do bilhete pelo celular.

ro, na parada próxima da esqui-
na com a rua José Maurício. O 
retorno de trajeto para o bairro 
começa na rua Jardim Alegre, 
na Vila Tijuco.

Já a linha 355 terá sua rota 
alterada, passando a atender as 
ruas Nossa Senhora Mãe dos 
Homens, Humberto de Cam-
pos, Jardim Alegre e a avenida 
Tiradentes. Em virtude dessa 
alteração, a linha deixará de 
passar pelos pontos da rua San-
ta Conceição e da praça John 
Kennedy, mas atenderá as pa-
radas da rua Nossa Senhora 
Mãe dos Homens, altura do nú-
mero 164, da rua Jardim Alegre 
e da avenida Tiradentes, ponto 
próximo à esquina com a rua 
José Maurício.

Por sua vez, a linha 701 
passa a atender as ruas Nossa 
Senhora Mãe dos Homens, 
Humberto de Campos, Jardim 
Alegre e a avenida Tiradentes. 

Em razão da alteração, ela dei-
xa os pontos da rua Arminda 
de Lima e da praça John Ken-
nedy e passa a atender as para-
das da rua Nossa Senhora Mãe 
dos Homens, altura do 164, da 
rua Jardim Alegre e da aveni-
da Tiradentes, nas proximida-
des da esquina com a rua José 
Maurício.

rão direito a férias, 13º salário, 
café da manhã e outros bene-
fícios garantidos por lei. “É um 
programa que visa à zeladoria 
e a questão humanitária, de 
inserção no mercado de traba-
lho”, afirmou o secretário de 
Desenvolvimento e Assistência 
Social, Alex Viterale.

O programa tem duração 
de seis meses, sendo possível 
prorrogar por mais seis. Se-
gundo Guti, o investindo men-
sal será de, aproximadamente, 
R$ 100 mil. Os contratados 
passarão por uma capacitação 
de 20 dias, que tem início na 
segunda-feira (02).

os de Panificação, Culinária 
Japonesa e Doces e Sobreme-
sas, em parceria com a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
e Assistência Social e o Fun-
do Social de Solidariedade. 
O espaço tem 175,5 metros 

quadrados e é um próprio da 
administração municipal, o 
qual garante economia aos 
cofres da cidade.

Ao todo são disponibiliza-
das 60 vagas e ainda há opor-
tunidades disponíveis para o 

curso de Culinária Japonesa. 
Os cursos são voltados 

às pessoas de baixa renda, 
maiores de 18 anos residen-
tes em Guarulhos e visam à 
inserção no mercado de tra-
balho, podendo ainda servir 

de alternativa de renda fami-
liar. As aulas têm duração de 
três meses. Ao final do cur-
so é oferecido certificado de 
conclusão. Mais informações 
podem ser obtidas pelo tele-
fone 2468-2090.
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Vereadores prolongam Carnaval e 
sessão é encerrada por falta de quórum
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 quase uma 
hora do início ao constatar a 
falta do número necessário de 
parlamentares no plenário.

A verifi cação de presen-
ça foi feita através do painel 
eletrônico. No momento, 13 
vereadores, além do presi-
dente, estavam na sessão, 
sendo eles: Eduardo Barre-
to (PCdoB), Carol Ribeiro 
(MDB), Acácio Portella (PP), 
Professor Rômulo Ornelas 
(PT), Laércio Sandes (DEM), 
Janete Pietá (PT), João Dár-

cio (Podemos), Lamé (MDB), 
Luís da Sede (PRTB), Marce-
lo Seminaldo (PT), Sandra 
Gileno (PSL), Sergio Mag-
num (Patriota) e Toninho da 
Farmácia (PSD).

Na sessão, diante de dis-

FOTOS: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - A receita de 
Guarulhos cresceu 10% no ano 
passado, saindo de R$ 3,6 bi-
lhões em 2018 para quase R$ 4 
bilhões. A informação foi dada 
durante a audiência pública de 
demonstração e avaliação do 
cumprimento das metas fi s-
cais do terceiro quadrimestre 
de 2019, realizada na Câmara 
Municipal.

Neste cenário, o Imposto 
sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU) apre-
sentou queda na arrecadação 
de R$ 486 milhões em 2018 
para R$ 485 milhões no ano 
passado. Um total de R$ 70,7 
milhões referentes à Contri-
buição para Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública (Cosip) 
também foi arrecadado em 
2019. Ainda o valor empenha-
do somente para investimentos 
cresceu 125% em Guarulhos. 

Da Redação - Guarulhos já 
registrou até agora 100 casos 
de dengue, de acordo com ba-
lanço divulgado ontem pela 
Secretaria de Saúde. No mes-
mo período do ano passado, 
o município contabilizava 55 
ocorrências – o que representa 
um crescimento de 81%.

Em todo o Estado de São 
Paulo já são 31.091 casos prová-
veis de dengue nas primeiras 
cinco semanas epidemiológicas 

cussões dos parlamentares 
menos 10 requerimentos de 
informações foram delibe-
rados, de uma pauta com 91 
itens no Grande Expedien-
te. Já na Ordem do Dia ha-
via 15 itens.

Receita da cidade cresceu 10% em 2019

Município já registra 100 casos de dengue

Se em 2018 foram R$ 116,7 
milhões nesse sentido, no ano 
passado o montante somou R$ 
263,3 milhões. Já a dívida con-
solidada líquida do município 
teve queda de 49%.

De acordo com secretário-
-adjunto da Fazenda, Mário 
Sasaki, o resultado do ano foi 
positivo. “Nós cumprimos tan-
to orçamentariamente, como 
fi nanceiramente, as metas de 
2019. Empenhamos tudo aqui-
lo que tínhamos de compro-
missos. Hoje nós temos caixa 
para pagar não só a folha de 
pagamento, como também as 
despesas de manutenção e pro-
jetos”, destacou.

Na ocasião ainda foi revela-
do que as Secretarias de Saúde 
e Educação lideraram os valo-
res totais empenhados no ano 
passado. Cada uma contou com 
pouco mais de R$ 1 bilhão. 

deste ano, encerradas em 1.º de 
fevereiro, conforme dados do 
Ministério da Saúde. No mes-
mo período do ano passado, 
foram 17.004 relatos, um au-
mento de 82%. São Paulo lidera 
o número absoluto de registros 
no país, com um terço dos 
94.149 casos prováveis da do-
ença já relatados.  A Secretaria 
da Saúde paulista já confi rmou 
sete mortes – no mesmo perío-
do do ano passado foram duas.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador João Doria e a secretária de Desenvolvimento Social, Célia Par-
nes, assinaram ontem, o repasse de R$ 128,8 milhões para 261 municípios das regiões de 
Barretos, Bauru, Central, Franca, Itapeva, Ribeirão Preto, Marília, Sorocaba e Grande São 
Paulo. As transferências foram feitas por meio do Fundo Estadual da Assistência Social para 
os fundos municipais. Guarulhos receberá R$ 1,4 milhão.

“São programas para os mais desvalidos e desprotegidos na sociedade brasileira, especi-
fi camente em São Paulo. Autorizamos também recursos importantes para a ampliação do 
Recomeço, principalmente na capital, região metropolitana e cidades que são mais vulne-
ráveis”, disse Doria

Os municípios aplicarão o dinheiro em uma rede de proteção que reúne 1.758 serviços 
socioassistenciais em 1.344 equipamentos públicos e privados. Os serviços são oferecidos a 
pessoas em situação de vulnerabilidade social ou risco social, pessoas em situação de rua e 
violência, pessoas com defi ciência, em situação de discriminação em decorrência de orien-
tação sexual/raça/etnia, adolescentes em confl ito com a lei e migrantes, entre outros.

Guarulhos de olho na dengue

Estado repassará R$ 1,4 milhão para área assistencial da cidade

Obras do Thomeozão devem ser iniciadas na semana que vem
LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - As obras de 
reforma do Ginásio Pascho-
al Thomeo, popularmente 
conhecido como Thomeo-
zão, devem ser iniciadas na 
primeira semana do mês de 
março. De acordo com a ad-
ministração municipal, os 
últimos documentos pen-
dentes foram entregues pela 
empresa licitada, que progra-
mou para hoje uma vistoria 
no local. O valor da interven-
ção será de R$ 915,9 mil – 
montante recebido por meio 
de emenda parlamentar.

As obras serão execu-
tadas pela  empresa B&B 
Engenharia e Construções 

Ltda., que venceu a licita-
ção. O contrato prevê cinco 
meses de obra, a partir da 
ordem de início. 

A contratação consiste na 
reforma das instalações elé-
tricas, hidráulicas e incêndio, 
com revisão e reparação das 
portas corta-fogo, porta com 
barra antipânico, sinalização 
de rota de fuga, acendimen-
to automático no caso de fal-
ta de energia, entre outros. 
Com essas adequações, o gi-
násio poderá ter seu Auto de 
Vistoria do Corpo de Bom-
beiros (AVCB) regularizado e 
novamente receber eventos e 
jogos ofi ciais.
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Nesta quarta-feira (19) a equipe feminina 
de ginástica acrobática de Guarulhos embarcou 
rumo a Portugal, onde será realizada a Maia 
International Acro Cup. Entre os dias 4 e 8 de 
março as guarulhenses disputam uma das 
maiores competições mundiais da modalidade. O 
elenco que representará o município na Europa 
conta com oito ginastas. Na categoria 9 a 16 
anos estão Emilly Rafaelle, Giovana Marinho e 
Geovanna Geraldeli. Já na sênior, a dupla Gabriela 
Gomes e Jéssica Lopes vai lutar pela medalha. 
Marjorie Andrada, Bianca Lopes e Beatriz 
Calazans completam a participação na categoria 
11 a 16 anos. Além das atletas, viajam a Portugal 
a comissão técnica formada pelas professoras 
Ana Cecilia Zarantonelli e Juliana Zarantonelli, 
técnica e assistente, respectivamente, e Priscila 
Almeida, psicóloga do time.

A alegria tomou conta do Baile de Máscaras 
do Centro de Referência do Idoso (CCI) Gopoúva, 
realizado pela Prefeitura de Guarulhos para a turma 
da melhor idade (acima de 60 anos) nesta quarta-
feira (19). Serpentinas, confetes e máscaras deram 
o tom da decoração da folia que reuniu cerca de 
200 pessoas. A animação fi cou por conta do DJ 
Alan e de Adriano dos Teclados, que se revezaram 
no eclético repertório musical, o qual incluiu as 
tradicionais marchinhas, samba, forró e música 
sertaneja. A secretária-adjunta de Desenvolvimento 
e Assistência Social, Claudia Papotto, destacou o 
tema do carnaval. “Mais um ano de muita alegria 
e cores. Este ano o tema do CCI Gopoúva é Baile 
de Máscaras e observamos muita criatividade e 
descontração. Há fantasias improvisadas, como a de 
material reciclado usada pela Miss Melhor Idade, a 
Magali”, afi rmou a gestora

ANOTE

A frase ‘o ano só começa 
depois do carnaval’ está 
historicamente correta

O ano de 2020 da Era Cristã teve 
início ofi cialmente no dia primeiro de 
janeiro. A data corresponde a feriado 
em todo o mundo em comemoração 
do Dia da Confraternização Universal, 
na qual existe o sentido de que a Paz 
e a Harmonia são os melhores ingre-
dientes intangíveis para a edifi cação do 
Mundo Ideal. Ainda que desde 1981 o 
Dia Internacional da Paz seja comemo-

rado em 21 de setembro, a data de 1º de 
janeiro é reconhecida pela Organização 
das Nações Unidas como o Dia da Con-
fraternização Universal. É, portanto, 
tempo de recomeçar, de implementar 
planos há muito deixados de lado. O 
que ocorre na prática, porém, é que a 
roda vida engole em poucas semanas 
quase todos os nossos objetivos.

Chega então a esperada folia de 
momo, festividade que ocupa o espa-
ço do tédio deixado pelos planos não 
implementados. Segundo o fi lósofo 
Mário Sergio Cortella, a frase “o ano só 
começa depois do carnaval” está histo-

ricamente correta. Afi nal, fevereiro era 
o último mês do ano. É fácil observar 
que se trata do único período que não 
tem 30 ou 31 dias mas 28 ou 29, o que 
indica que este era o mês do ajuste fi -
nal. Outra ‘dica’ importante é que, por 
exemplo, a palavra setembro começa 
com sete, mas o número do mês é nove. 
Esta regra funciona também nos meses 
subsequentes, de outubro a dezembro.

Na China, a passagem do ano cai 
no fi m de janeiro ou início de feverei-
ro, porque é respeitado o calendário 
lunar. Os judeus têm a sua celebração 
de ano novo no primeiro dia do mês 
de Tishrei, o primeiro do calendário 
judaico (meados de setembro ou co-
meço de outubro). Para os islâmicos, 
o ano novo cai em maio, pois a con-
tagem islâmica corresponde ao ani-
versário da Hégira (em árabe, emigra-
ção), cujo ano zero corresponde a 622 
da era cristã, ocasião em que o profeta 
Maomé deixou a Cidade de Meca e se 
estabeleceu em Medina.

Iniciado o ano no Brasil, o primei-
ro Fórum Rotary pela Paz será realiza-
do no sábado, dia 7 de março, das 9h 
às 12h, no Teatro Adamastor (aveni-
da Monteiro Lobato, 734 – Macedo). 
Todos os clubes de Rotary de Guaru-
lhos estão envolvidos com o evento. 
A organização geral será capitaneada 
pela presidente do RC de Guarulhos 
Sul, Márcia Feroldi Baakilini: “A vio-
lência tem múltiplas causas e se ma-
nifesta de várias formas. Por isso, 
não existem soluções únicas: elas 
precisam responder às características 
específi cas de cada problema. Acredi-
tamos em um país mais justo e mais 
seguro, com a capacidade de superar 
a impunidade dos crimes violentos 
junto com a sociedade participativa 
e engajada na mudança!” Eu estarei 
presente. Espero encontrar você lá, 
com Saúde e Paz!

O ano fi nalmente 
começou, com a paz 
que nós almejamos

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

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO

PONTO
DE VISTA

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
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Na BrasaNa Brasa

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

e do Karnivoro’s Churrasco Raiz
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ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

APAS
FUNDADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 1995

“ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA”
“Prestação de Contas”

Edital de Convocação

O Presidente da Associação Policial de Assistência Social – APAS, no uso de suas 
atribuições estatutárias, nos termos do Artigo 13º alínea “b”, “d”, “e” e “i” e Parágrafo 
único; Artigo 14º alínea “a”, e parágrafo único; Artigo 17º; Artigo 18º Parágrafo 1º e 2º 
alíneas “a”, “b” e “c”; Artigo 21º parágrafo 1º ao 8º; Artigo 22º alínea “a”; Artigo 27º alíneas 
“b”; “g” e “h”; Artigo 29º alínea “e”; Artigo 34º parágrafo 2º, alíneas “a” e “b”; Artigo 37º 
parágrafo único, todos do Estatuto Social em vigor, convoca os senhores conselheiros e 
associados para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em data de 31 de Março de 
2020, (Terça-feira) às 15:00 horas em primeira convocação com a maioria simples 
presentes e às 15:15 horas em segunda convocação com o número de associados 
presentes, no auditório do edifício Central Office, onde se encontra a sede da Associa-
ção, sito á rua Doutor Ramos de Azevedo, 159 – Centro – Guarulhos, para deliberar a 
seguinte ordem do dia:

ORDEM DO  DIA
- Abertura
- Relatório de Atividades
- Balanço Patrimonial e Demonstrativo Financeiro de 2019 (Prestação de Contas)
- Parecer do Conselho Fiscal
- Franquear a Palavra 
- Votação
- Encerramento

Guarulhos, 03 de Fevereiro de 2020.

Carlos Jorge Miranda                                  Eduardo Inocêncio
 Diretor Presidente                                                  Diretor Secretário

A Gastronomia é Social
SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - Fala galera! Conti-
nuando com a sequência de bate-papo 
com profi ssionais que tem tudo a ver 
com a gastronomia, o entrevistado de 
hoje é o cozinheiro e professor David 
Novais, que ministra os cursos de pani-
fi cação, pizzas e esfi has na Prefeitura de 
Guarulhos e coordenador do projeto vir-
tual Gastronomia Social BR (instagram.
com/gastronomiasocialbr).

Morador do bairro do Cocaia, No-
vais, que tem apenas 30 anos, já está na 
prefeitura há 12 anos, mais precisamen-
te no Restaurante Escola, vivenciando 
diariamente as mudanças da gastrono-
mia na cidade.

“Quando entrei no serviço público 
não imaginava como seria a aceitação 
do meu trabalho. Ser professor e for-
mador de profi ssionais para as áreas 
que eu tenho mais facilidade não ia 
ser uma tarefa fácil. Até porque quan-
do entrei, sabia que iria trabalhar com 
pessoas em um estado mais vulnerá-
vel. Pessoas que realmente estariam 
buscando algo para poder se profi s-
sionalizar ou mesmo um espaço no 
mercado de trabalho”, contou Novais.

E nos anos de serviço público mu-
nicipal, ele aproveitou todo tempo 
disponível para, além de se preparar 
e estudar mais, participar de projetos 
dos mais variados formatos na área da 
gastronomia.

“Sabe Serginho, ao longo desses 
anos fui privilegiado em poder conhe-
cer alguns projetos bem bacanas. Cos-
tumo citar três: o projeto Cristolândia, 
da igreja Batista, que faz um trabalho 
na Cracolândia onde os dependentes 
químicos que aceitam ajuda são en-
caminhados para uma casa de apoio 
e em seguida são destinados à alguns 
trabalhos, cursos e oportunidades na 
área; o projeto da Casa de Acolhimen-
to, antigo albergue, que tem a fi nalida-
de de humanizar e acolher pessoas que 
se encontram em situação de rua ou de 
vulnerabilidade social total; e o proje-
to dentro da Penitenciária José Parada 
Neto, que só foi viável graças ao olhar 
humano do juiz Dr. Jaime Garcia que 
na época era responsável pela Comarca 

FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA

e Fórum de Guarulhos, onde dei aula 
tanto no regime fechado, dentro da 
penitenciária, quanto no regime semi-
-aberto em que os reeducandos iam até 
o espaço para terem aula. Sério mes-
mo, esses três projetos mexeram de-
mais comigo como profi ssional e como 
pessoa”, explicou Novais.

Agora se ligue no “troca de panela”, 
nosso bate papo exclusivo. E para ler o 
resto da entrevista, entre no nosso site 
e redes sociais que deixarei na íntegra 
tudo. Um abração e até semana que vem 
com uma entrevista para lá de especial!

Folha Metropolitana – Caracas, 
quanta história legal, agora expli-
que o que o projeto Gastronomia 
Social BR, para nossos leitores.

David Novais – David Novais – Sigo acreditan-
do que a gastronomia é uma arte que 
pode transformar vidas. Ela pode alcan-
çar muitas pessoas e vidas podem ser 
transformadas através dela. Este nome 
foi criado, Gastronomia Social BR, por 
conta de todos os trabalhos que já tive a 
oportunidade de participar e contribuir 
de alguma forma. A ideia é levar conhe-
cimento a mais pessoas através das re-
des sociais divulgando receitas simples, 
gostosas e de fácil comércio. Com isso 
outras pessoas podem gerar renda ven-
dendo seus produtos.
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ÁRIES: Você ganhará uma ajudar muito importante neste 
dia do elemento Fogo por agir de uma forma muito mais 
ativa. 

TOURO: As suas emoções ficarão muito mais afloradas 
neste dia tão energizante e abrupto. O satélite Lua pode-
rá lhe trazer um sentimento de conquista.

GÊMEOS: Tende a agir com uma certa dificuldade neste 
momento tão complexo para você nesta jornada. Dentro 
de Júpiter algumas coisas farão você evoluir.

CÂNCER: Poderá se sentir melhor no decorrer do dia 
por causa de muitas energias que vem permeando a sua 
conduta neste momento. 

LEÃO: Alguns exageros podem fazer com que você 
tenha um pouco de dificuldade para conseguir planificar 
as suas intenções mais apuradas. 

VIRGEM: Não haverá muita mudança dentro daquilo 
que esperava, as movimentações de Mercúrio serão um 
pouco obscuras neste momento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 51

SIE
CINZENTAS

MASCOTELT
LUANAS

E
C

AR
IDAPARTE

E
SPARSARES

SSMCAIS
OPOÇAAE

RETIRADAE
MATTALEM

MAGOARASC
O

MUSUB
URBI

O

BAUBAON
JORNALEÇA

AEROSSOL

Região
afligida

pela seca
(abrev.)

Baleias-
(?),

cetáceos 
do Pacífico

Cidade da 
região me-
tropolitana
de Vitória

O do
Cruzeiro é
a raposa

(fut.)

Retirar a
umidade

(?)
Piovani,

atriz
brasileira

Artigo
exposto
na feira
pecuária

Descom-
postura
(fam.)

Noção
preliminar

de algo

(?) Damon,
ator de

"Invictus"
(Cin.)

Ofender;
melindrar

Opôs-se 
ao regime

militar 
no Brasil

Utensílio
retangular 
usado pelo

mágico

Periferia
das

grandes
cidades

Eduardo
Suplicy,
vereador

paulistano
(?) de

Queirós,
escritor

português
Publicação como 

o "Zero Hora"
Forma farmacêutica
de produtos tópicos

Dispersa

Bater em
(?): fugir;
escapar

Tropa de
elite do
exército
nazista

Parada no
discurso

"Rotação",
em rpm

Reação 
a ratos
Cidade
mineira

Afora
Unidade

monetária
russa

Adriana
Esteves,

atriz
Criar asas

Acúmulo
de água
Charuto
(bras.)

Qualquer
Espaço de
embarque
no porto

Sérias; carrancudas

Dois ritmos musicais
caribenhos

Áreas sem
oxigênio

no oceano Estágio

Centro de pesquisas
contra o
câncer

Uma das causas de 
ansiedade e obesidade
Bando de lobos, é vis-
to em regiões polares

4/matt. 5/luana. 7/taguara. 8/aerossol. 9/cinzentas.

LIBRA: O seu lado mais ativo fará com que você transmi-
ta um forte sentimento de domínio. Sua ligação com um 
escorpiano irá lhe fazer muito bem neste momento.

ESCORPIÃO: Dentro da sua constelação algumas mudan-
ças ficarão a margem daquilo que você tanto planejava. 
Transmitirá um sentimento muito resistente.

SAGITÁRIO: Você pode tomar um pouco mais de cora-
gem nesta jornada para ficar mais alegre neste dia. Fogo 
será um grande amigo em sua jornada.

CAPRICÓRNIO: O seu diálogo com determinadas 
pessoas irá fazer você refletir com muito mais vigor nesta 
jornada complexa e derivativa das suas reflexões. 

AQUÁRIO: Toda a sua atuação deverá ser reforçada 
para que tenha uma evolução muito mais gradativa e 
produtiva.
 
PEIXES: Você terá que enfrentar determinadas comple-
xidades no decorrer da sua caminhada, mas somente 
coisas simples. 

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Um dos grandes 
musicais de todos os tem-
pos, My Fair Lady chega ao 
palco do Teatro do Adamas-
tor Centro neste sábado (29), 
às 20h. O espetáculo, que in-
tegra a Temporada 2020 das 
orquestras de Guarulhos, 
conta com a interpretação 
da Orquestra Jovem Munici-
pal de Guarulhos (OJMG) e 
dos solistas Lina Mendes e 
Cleyton Pulzi, sob regência 
do maestro Diego Pacheco. 
A entrada é gratuita e os in-
gressos devem ser retirados 
na bilheteria do teatro com 
uma hora de antecedência.

My Fair Lady é o primei-
ro espetáculo do gênero apre-
sentado na cidade. Inspirado 
na peça Pigmalião, de Geor-
ge Bernard Shaw, o musical 
estreou nos Estados Unidos 
em 1956 com letras de Alan 
Jay Lerner e música de Frede-
rick Loewe. Trata-se da famo-
sa história do cavalheiro da 
alta sociedade, Henry Hig-
gins, professor de inglês, que 
aceita uma aposta: a de que 
conseguirá transformar uma 
vendedora de rua, que não 

Orquestra Jovem apresenta 
‘My Fair Lady’ neste sábado

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

tem nenhum gesto refinado, 
em uma dama da sociedade. 
A escolhida é Eliza Doolittle.

O maestro Emiliano Pa-
tarra explica que os musicais 
conciliam música e teatro, 
uma tradição que vem da ópe-
ra e da opereta e ganhou vida 
própria mais intensamente a 
partir da segunda metade do 
século XX. As histórias, sem-
pre muito leves e dinâmicas, 
costumam empolgar o públi-
co. “O encanto está em ver, 
por meio da voz cantada, a 
narrativa da história. Repleto 
de beleza e brilho, My Fair 
Lady foi escolhido para esta-
belecer um clima de entrete-

nimento entre os músicos e a 
plateia”, vibra Patarra ao en-
fatizar o compartilhamento 
com a cidade de Guarulhos 
da participação da Orquestra 
Jovem no Festival de Música 
Internacional de Trancoso, 
na Bahia, no próximo dia 20 
de março, em que será apre-
sentado o mesmo espetáculo.

A música original de 
Frederick Loewe embala o 
libreto e a interpretação fica 
a cargo de Cleyton Pulzi e 
Lina Mendes, solistas que 
recentemente brilharam em 
O Fantasma da Ópera, pro-
dução exibida na cidade de 
São Paulo.
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CLASSIFICADOS

Vende-se

Aluga-se

Relax

Autos

EMPREGO

IMÓVEIS

Contrata-se

PSICÓLOGA
Para terapia de idosos em 
Guarulhos. CV com foto 
para rh@listasinternet.
com.br
MASSAGISTAS
Precisa-se ,  Ganhos 
Semanais Fone:(11) 
2422-1986
ADMITE-SE
Pedreiro de manutenção, ½ 
Ofi cial, Pintor e Telhadista. 
F.: 2688-0872 Horário 
Comercial.
TORNEIRO MECÂNICO
2 Dias por semana 
(Itapegica ) .F. (11) 2801-
9488

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

VEÍCULOS

SPIN LTZ 2013
7 lugares, sensor de ré, 
comput. bordo,  Completa , 
top de linha   R$ 36.900,00 
- F.:  94805 -7644
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

Oportunidade

NEGÓCIOS

VENDO BANCA 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.

TERRENO 1.400MTS²
pronto p/ construir Macedo 
doc ok - Tel.: 94805 7644

ANA 18A. INICIANTE
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091
KAMILA BAIANA
Corpo sensual, disponível 
p/seu prazer c/ local 
discreto F.: (11 96520-2615.
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

ANUNCIE 
AQUI 

97380-
7685ANUNCIE 

AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685

VENDE-SE
Terreno c/ 2 Casas  Vila 
Mazzei. SP.  Dir. c/ própr. 
F.: 98825-4500
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
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

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.
APTO. BELA VISTA
2 dorms., sala, coz, wc, 
garagem, lazer completo e 
mobiliado R$ 1.500 Incluso 
condomínio tel. 947586566
APTO BOM CLIMA
2 dorms, (1 sute) sal, coz, 
a serv, 2 wcs gar.  R$ 
1.400 Incluso condomínio 
94758-6566

94745-7749
5583-2905

MANOEL ARRUDA
Vende casa a partir de  
150.000,00, Pimentas 
e  região F.: 96459-1316 
Whats, 94372-7872
SOBRADO 10 X 30 MTS.
Vila Barros  Piso inferior: 
4 dorms (1 suite) sal, coz. 
2 wcs, a. Serv, 3 vagas 
de gar.  Piso superior:  3 
dorms, sal, coz,  wc, a. 
Serv, varanda. Edicula: 
1 dorm, sal, coz, a serv, 
wc. Todos independentes  
R$ 450.000 Aceita 50% 
de entrada + parcelas F.:  
94758-6566
2 IMÓVEIS NA VL. 
FÁTIMA
terr. 7x25  Casa térrea  2 
dorms,  (1suite) + Sobrado 
3 dorms, (2 suites) demais 
dependências, garagem, 
R$ 380.000. F.: 94758-
6566
APARTAMENTO
fatto Faria lima  2 dorms.,+ 
dep. 1 Vg. lazer completo. 
217 mil aceita fi nanc. F. 
94249-5706
SOBRADO COND. 
FECHADO
Adriana  2 dorms + dep. 2 
vgs, portátil lazer. 255 mil 
aceita fi nanc. 94249-5706

GRANDE 
OPORTUNIDADE !!
Saia do aluguel. Terrenos 
em Guarulhos, ent. 
facilitada  e 1° parcela só 
em 2021. F. (11) 2451-9038 
/ 98536-1705.
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Concessionárias estimam crescimento de 9% na venda de veículos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - As vendas de ve-
ículos novos devem crescer 
9,67% neste ano, segundo a 
previsão da Federação Nacio-
nal da Distribuição de Veícu-
los Automotores (Fenabrave). 
O presidente da entidade, que 
representa as concessionárias, 
Alarico Assumpção, avalia 
que os indicadores econômicos 
apontam para um ano muito 
bom para o setor. “Juros baixos, 
uma infl ação extremamente 
sob controle, crédito mais fácil 
do que tínhamos no passado e 
uma inadimplência baixa, tudo 
isso traz um alento muito posi-
tivo”, enumerou sobre os fato-
res que embasam as estimati-
vas da federação.

Mesmo com previsão de 
aquecimento do mercado, o 
primeiro mês do ano registrou 
queda nas vendas de 1,61%, de 
acordo com o balanço divulga-
do no início do mês. Assump-
ção disse que, em parte, a retra-
ção foi causada pela suspensão 
do licenciamento no estado de 
São Paulo, devido a transição 
do modelo das placas para o 
modelo do Mercosul.

A mudança entrou em vigo 
no último dia 31, mas, segun-

do o presidente da Fenabrave, 
na semana anterior já não era 
mais feito o emplacamento no 
modelo brasileiro. “Perdemos, 
basicamente, uma semana e 
isso alterou, sem sombra de 
dúvida, o volume para o mês 
de janeiro”, enfatizou, sobre as 
vendas que devem aparecer no 
balanço de fevereiro.

Além do atraso no licen-
ciamento, Assumpção atribui 
a redução da comercialização 
no primeiro mês do ano ao 
cenário externo conturbado. 
“A crise que tivemos com fato-
res externos que não deixa de 
ter um agravamento também 
no mercado doméstico e, con-
sequentemente, na economia 
brasileira”, acrescentou.

Entre os veículos, os auto-
móveis tiveram a maior que-
da, com redução de 5,62% nos 
emplacamentos de janeiro em 
relação ao primeiro mês do ano 
passado.

De acordo com a Fenabra-
ve, foram vendidos 154,5 mil 
carros em janeiro. A estimativa 
da federação é que o segmento 
feche o ano com uma expan-
são de 8,99%, totalizando 2,4 
milhões de unidades.

FOTO: MARCELO CAMARGO/ARQUIVO AGÊNCIA BRASIL

Caminhões
O maior crescimento é esperado para o setor de 

caminhões (24%), com a venda de 126,1 mil novas 
unidades. “A crença de uma supersafra, conforme já 
anunciado pela própria Conab [Companhia Nacional 
de Abastecimento], mais de 240 milhões de toneladas 
de grãos, esse é o grande alavancador do caminhão, 
principalmente o de grande capacidade de carga”, ex-
plicou Assumpção, sobre a estimativa.

No início de janeiro, a Conab divulgou a estimati-
va de que a safra de grãos 2019/2020 bata o recorde 
da série histórica, com a produção de 248 milhões 
de toneladas, um aumento de 2,5% ou na compara-
ção com 2018/19. No primeiro mês deste ano, os ca-
minhões registraram alta nas vendas, 3,66%, com a 
comercialização de 7,1 mil veículos do tipo.

CCJ aprova prazo de 10 
anos para fi m da venda de 
carros a gasolina e diesel
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A partir de 1º 
de janeiro de 2030 estará 
proibida a venda de veícu-
los novos movidos a com-
bustíveis fósseis no Brasil, 
e em 2040 nenhum auto-
móvel a gasolina ou diesel 
poderá circular no país, 
segundo o Projeto de Lei 
do senador Ciro Nogueira 
(PP-PI), aprovado no mês 
passado, pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado. O PLS segue 
agora para votação na Co-
missão de Meio Ambiente 
(CMA) da casa.

De acordo com o PLS, 
já existem soluções tec-
nológicas disponíveis que 
permitem a substituição 
da gasolina e do diesel, 
responsáveis por um sexto 
das emissões de dióxido de 
carbono na atmosfera, que 
leva ao aquecimento global. 
Além dos biocombustíveis, 
já tradicionais no mercado 
brasileiro, os carros elétri-
cos avançam no mundo 
todo e aos poucos chegam 
ao Brasil.
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