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Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Teremos ótimos resultados e cooperação entre a cidade de Guarulhos 

e o Egito e estou à disposição do prefeito para desenvolvermos essa 
relação”, Mohamed Elkhatib, cônsul comercial do EgitoBovespa Euro

‘Uma Aventura Lego 2’ 
estreia hoje nos 
cinemas do país

Henrique & Juliano se 
apresentam em Guarulhos 
com a turnê ‘Menos é Mais’
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+1,09%
R$ 3,70
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Lula é condenado a 12 anos de prisão 
por corrupção e lavagem de dinheiro
Nova condenação se refere ao caso do sítio de Atibaia segundo a decisão da juíza Gabriela Hardt que aponta 
o esquema criado para manter o PT no poder; petista já cumpre pena na ação do tríplex do Guarujá
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Educação recebe 
172 profissionais 
aprovados em 
concurso
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Deic prende homem 
que gerenciava 
desmanche ilegal 
no Bonsucesso
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Guti cria força-tarefa após 
rua ceder no Santa Emília

+0,49%
R$ 4,20



plente João Thomaz pretendem 
disputar a presidência do PSDB. 
Sem probabilidade acordo, deverão 
bater chapas…

Privacidade
Alguns vereadores estão preocu-

pados com seus celulares durante 
as sessões. Teleobjetivas de câme-
ras podem captar o que se passa 
nas telas…

Sai de perto!
Fontes da casa Branca apontam 

que há certa tensão entre os in-
fluentes secretários Peterson Ruan 
(Governo) e Airton Trevisan (Justi-
ça)...

Barnabés
A Prefeitura tem 21.402 servi-

dores; 1.090 são comissionados. A 
Proguaru tem 4.072 funcionários 
celetistas. O SAAE 1.066, num misto 
de estatutários, celetistas e comis-
sionados com estabilidade. O IPREF 
tem 1.771, com 495 pensionistas. 
Total: 28.311. A Câmara ainda não 
descobri…

Pergunta no ar
Quantos ex-vereadores estão 

trabalhando no Governo?...
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CELEBRAÇÃO - Comemoração do Ano Novo chinês em Barcelona com o ano do porco em alusão a abundância
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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!

Sintomático
Perceptível o distanciamento do 

vereador Marcelo Seminaldo (PT) 
dos demais vereadores petistas. 
Nem próximo deles está ficando 
durante as sessões…

Na maciota
O prefeito Guti (PSB) estava 

preparado para ir na abertura da 
sessão na terça-feira. Mas quando 
soube de manifestantes nas gale-
rias, foi orientado pelo líder Eduar-
do Carneiro (PSB) a ir mais tarde, 
em momento mais tranquilo…

Sem papo
Um interlocutor tentou ontem 

reaproximar a empresária Fran Cor-
rêa do presidente do PSDB, Marco 
Iannoni. Ela deixou bem claro que 
não a ideia não a agrada…

Duelo
O vereador Lauri Rocha e o su-

REMINISCÊNCIAS

A Comissão de anistia que 
até o início do novo governo 
era ligada ao Ministério da 
Justiça e agora no cronogra-
ma do Ministério da Mulher, da 
Família, e dos Direitos Huma-
nos, já gastou 6 bilhões e 400 
milhões de reais do caixa da 
nação pra pagar 39.329 pes-
soas que se consideram víti-
mas de perseguição política. 
E, na fila, para serem agracia-
das, estão mais 12.699 pes-
soas. Todas aguardando de-
cisão da ministra Damares 
Alves que será tomada após 
receber pareceres dos con-
selheiros da comissão. Entre 
elas está a excelentíssima 
ex-presidente da República 
Dilma Vana Rousseff. Aos 71 
anos, ela espera ser agracia-
da com 10.300 reais todos 
os meses. Enquanto viver.

Só no ano passado, a 
Comissão de Anistia rece-
beu 650 novos pedidos. A 
lei estabelece que eles po-
dem chegar a 39.300 reais 
mensais. País generoso este 
nosso, não é?

 
Outros tempos
A Rede Globo de Televisão 

chegou a pensar em transmi-
tir o jogo do São Paulo contra 
o Talleres ontem pela Pre-
-Libertadores em Cordoba na 
Argentina apenas pela inter-
net. Essa informação circulou 
no começo da tarde quando 
a Conmebol insistia em fazer 
valer cláusula do contrato de 
transmissão exigindo exibição 
de um anúncio gerado origi-
nalmente por ela própria. A 
Globo, alegando que tinha co-

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

PEDRO NOTARO 
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900

mercializado cotas de patroci-
nadores com exigência de ex-
clusividade, ficou sem saída. 
Até hoje, a Conmebol vinha 
deixando pra lá essa exigên-
cia não causando problemas 
para a rede de TV brasileira. 
Só que, agora, essa exigência 
apertou. Dizem que “os tem-
pos mudaram”.

De qualquer forma, a op-
ção de transmitir o jogo só 
pela internet não precisou ser 
utilizada. A solução negociada 
para a transmissão de ontem 
não vai continuar prevalecen-
do, garantem os cartolas da 
Conmebol. Vai ter muita dis-
cussão pela frente.

 
Em Guarulhos...
Não tem TV, vamos de In-

ternet. A TV Câmara não está 
funcionando, por isso o jeito 
é usar as redes sociais para 
transmitir os discursos na tri-
buna. Na terça, com a volta 
da atividade legislativa, uma 
solitária câmera, talvez em-
prestada, fazia o trabalho do 
equipamento alugado cujo 
contrato não foi renovado.  Se 
pode acontecer com a Rede 
Globo, por que não conosco?

 
Atibaia...
A segunda condenação 

do ex-presidente Lula co-
nhecida ontem já era espe-
rada. Só que não pra agora. 
Imaginava-se que a juíza 
substituta Gabriela Hardt se 
declinasse de apresentar a 
sentença, deixando para o 
juiz titular se encarregar... Ela 
está lá, na 13ª. Vara Federal 
de Curitiba, de passagem.
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Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

Almoço Executivo com opções para todos os gostos.
Venha conhecer e se surpreenda.

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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Gabriela Hardt condena Lula a 12 anos e 11 meses de prisão 
por corrupção e lavagem de dinheiro no sítio de Atibaia

Guedes vai apresentar reforma da Previdência a governadores dia 20

Moro diz esperar sugestões da sociedade para aprimorar leis anticrimes

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

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

DA REDAÇÃO - O ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro, disse ontem que 
espera receber da sociedade 
civil organizada e de parla-
mentares “sugestões relevan-
tes” para aprimorar o projeto 
de lei que propõe mudanças 
em uma série de leis com o 
objetivo de tentar reduzir os 
crimes violentos, a corrupção 
e a criminalidade organizada. 

“O diálogo está aberto. Há 
sugestões pertinentes e espe-
ramos sugestões relevantes 
da população, da sociedade 
civil, da imprensa”, declarou 
Moro a jornalistas, ao deixar 
a Câmara dos Deputados, 

DA REDAÇÃO - O ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
deve apresentar aos gover-
nadores a proposta para a re-
forma da Previdência no dia 
20 em reunião em Brasília. A 

Ação
O sítio Santa Bárbara é pivô da terceira ação penal da 

Lava Jato, no Paraná, contra o ex-presidente – além de sua 
segunda condenação. O petista ainda é acusado por cor-
rupção e lavagem de dinheiro por supostas propinas da 
Odebrecht – um terreno que abrigaria o Instituto Lula e 
um apartamento vizinho ao que morava o ex-presidente 
em São Bernardo do Campo. O processo também já teve a 
entrega de alegações finais e aguarda sentença.

Prisão. O ex-presidente já cumpre pena de 12 anos e um 
mês de prisão no caso triplex, em ‘sala especial’, na sede 
da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba, desde 7 abril de 
2018, por ordem do então juiz federal Sérgio Moro.

Lula foi sentenciado pelo Tribunal Regional Federal da 
4.ª Região pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro envolvendo suposta propina de R$ 2,2 milhões 
da OAS referente às reformas do imóvel.

DA REDAÇÃO - A juíza federal 
Gabriela Hardt, da Operação 
Lava Jato, condenou o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva a 12 anos e 11 meses 
de prisão por, corrupção ativa, 
passiva e lavagem de dinheiro 
na ação penal que envolve o 
sítio Santa Bárbara, em Ati-
baia. O petista foi sentenciado 

por supostamente receber R$ 
1 milhão em propinas referen-
tes às reformas do imóvel, que 
está em nome de Fernando 
Bittar, filho do amigo de Lula e 
ex-prefeito de Campinas, Jacó 
Bittar. Segundo a sentença, as 
obras foram custeadas pelas 
empreiteiras OAS, Odebrecht 
e Schahin.

A Lava Jato afirma que o 
sítio passou por três reformas: 
uma sob comando do pecuaris-
ta José Carlos Bumlai, no valor 
de R$ 150 mil, outra da Ode-
brecht, de R$ 700 mil e uma 
terceira reforma na cozinha, 
pela OAS, de R$ 170 mil, em 
um total de R$ 1,02 milhão.

Em interrogatório, Bumlai 
declarou não ter pago ‘nem 
um real’ nas obras. O sítio de 
Atibaia está em nome do em-
presário Fernando Bittar, filho 
de Jacó Bittar, amigo de lon-
ga data do ex-presidente. Em 
depoimento, Fernando Bittar 
negou que tenha pago a obra. 
“Eu não sei dizer se eles (Lula 
e Marisa) pagaram. Mas na 
minha cabeça…”

Apontado por delatores 
como o homem de confiança 
do ex-presidente que tocou a 
obra do sítio, o ex-segurança 
de Lula Rogério Aurélio Pi-

mentel afirmou ter sido o ‘ca-
pataz’ das reformas no imóvel 
e confirmou os pagamentos 
da Odebrecht.

Em alegações finais, a de-
fesa do ex-assessor da Presi-

dência da República afirmou 
que se ele ‘não sabia sequer as 
quantias que continham nos 
envelopes, tampouco possa se 
esperar que soubesse de even-
tual origem ilícita dos valores’.

informação é do governador 
de Pernambuco, Paulo Câ-
mara, que esteve ontem em 
reunião com Guedes, no mi-
nistério, em Brasília.

“Não conheço ainda a 

reforma da Previdência. A 
gente sabe de alguns pontos 
que podem ser colocados. O 
ministro falou de maneira 
genérica. Não falou ponto a 
ponto. Vamos ter uma reu-

nião no dia 20 de fevereiro 
com todos os governadores 
do Brasil onde o ministro 
vai efetivamente apresentar 
qual é sua proposta para Pre-
vidência”, disse ao deixar o 

ministério.
Câmara disse que é pre-

ciso fazer a reforma e acres-
centou que o déficit na Previ-
dência dos estados é “muito 
forte”.

onde se reuniu com mais de 
uma centena de parlamenta-
res para detalhar o projeto.

O projeto de lei prevê alte-
rações em 14 leis, como Códi-
go Penal, Código de Processo 
Penal, Lei de Execução Penal, 
Lei de Crimes Hediondos, Có-
digo Eleitoral, entre outros. 
Antes de se reunir com depu-
tados federais, o ministro de-
talhou o pacote de presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, e com gover-
nadores, vice-governadores 
e secretários de segurança 
pública com quem discutiu 
pormenores do pacote de 
mudanças legais.

FOTO: WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL
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Bradesco e Prefeitura iniciam discussão 
para transição das folhas de pagamento 
DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
recebeu nesta terça-feira (05) 
diretores do Banco Bradesco, 
instituição financeira que será 
responsável pelo processa-
mento das folhas de pagamen-
to dos servidores municipais. 
A reunião teve por objetivo o 
alinhamento das ações para o 
início do processo de transição, 
que deverá ser consolidado em 
até 120 dias.

O banco venceu o edital 
de chamamento público com 
um lance de R$ 42,1 milhões, 
recursos esses que serão desti-
nados à prefeitura e aplicados 
em vários setores. Atualmente, 
o Bradesco possui 28 agências 
em Guarulhos e opera as con-
tas de mais de dois mil órgãos 
públicos no país. “É um recur-
so que investiremos em reca-

DA REDAÇÃO - A prefeitura re-
cebeu ontem 172 profissio-
nais de Educação aprovados 
em concurso público para 
assumir vagas em unidades 
escolares da Rede Munici-
pal. Esse novo grupo de co-
laboradores é formado por 
64 professores de Educação 
Básica (PEB), 12 professores 
especialistas em Educação 
Física e 12 professores espe-
cialistas em Artes, além de 
42 professores de Educação 
Infantil (PEI), 25 agentes 
escolares e 17 assistentes de 
gestão escolar.

Cidade recebe 172 profissionais da 
Educação aprovados em concurso

Os novos docentes foram 
recebidos pelo secretário mu-
nicipal de Educação, Paulo 
Cesar Mateus da Silva, e pelo 
diretor do Departamento de 
Ensino Escolar (DEE), Ra-
phael Henriques Raposo, no 
auditório térreo da Secretaria 
de Educação. “Para nós é um 
prazer poder recebê-los na 
Rede Municipal e, desde já, 
quero de maneira bem solícita 
compartilhar as decisões para 
que tenhamos um futuro que 
anuncie boas notícias para a 
educação da nossa cidade”, 
destacou Paulo Mateus.

DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
recebeu ontem o cônsul co-
mercial do Egito, Mohamed 
Elkhatib. Durante o encontro, 
foi discutida a intenção de ini-
ciar uma agenda ampla entre 
Guarulhos e a cidade do Cairo. 
A prefeitura irá intermediar 
uma agenda entre a embai-
xada do Egito e o aeroporto, 
o que pode facilitar a rota de 
exportação e importação de 
produtos dos dois países, além 
de criar oportunidades para 
empresas guarulhenses.

“É uma agenda importan-
te para nós. Iniciamos um re-
lacionamento positivo para o 
município e iremos continu-
ar praticando uma agenda de 
colaboração técnica e comer-
cial com cidades importantes 
que podem colaborar com o 
crescimento de Guarulhos”, 
afirmou o prefeito Guti.  

O cônsul demonstrou a in-
tenção de iniciar um diálogo 

peamento e pavimentação, por 
exemplo, mas especialmente 
na transformação do PA Para-
íso em UPA Porte III. Desde o 
início de nossa administração, 
com a imensa dívida herdada, 
fazemos muitos sacrifícios e to-
dos os cortes necessários para 
viabilizar o funcionamento 

da máquina pública e atender 
bem a população. Também 
buscamos novas fontes de 
receitas para investimentos 
prioritários para a cidade, e o 
Bradesco é um dos parceiros 
que irá nos ajudar a concreti-
zar esse objetivo”, afirmou o 
prefeito.

Prefeito recebe cônsul do Egito 
para iniciar agenda de cooperação

com companhias do municí-
pio que têm interesse de ex-
pandir seus negócios, e o pre-
feito Guti, junto à secretaria de 
Desenvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e de 
Inovação (SDCETI), iniciou 
uma agenda para receber em-
presas egípcias em um espaço 
de exposição. “Foi uma pri-
meira reunião excelente com 
o prefeito Guti. Teremos óti-
mos resultados e cooperação 
entre a cidade de Guarulhos e 
o Egito, ainda mais agora que 
temos o acordo entre o Egito 
e o Mercosul, e estou à dispo-
sição do prefeito para desen-
volvermos essa relação”, disse 
o cônsul comercial do Egito, 
Mohamed Elkhatib.

Também participaram 
do encontro o secretário da 
SDCETI, Rodrigo Barros, e a 
diretora de Assuntos Aero-
portuários, Marcela Vaz Au-
gusto.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Deic prende homem 
que gerenciava 
desmanche ilegal
DA REDAÇÃO - A Polícia Civil 
prendeu um homem, de 46 
anos, por receptação ontem 
em Guarulhos. O suspeito foi 
encontrado em um desman-
che ilegal que gerenciava. 
A descoberta do esquema e 
a prisão foram realizadas 
por policiais da 3ª Delegacia 
de Polícia de Investigações 
sobre Crimes Patrimoniais 
contra Órgãos e Serviços 
Públicos do Departamento 
Estadual de Investigações 
Criminais (Deic).

A equipe realizava le-
vantamentos pela estrada 
Albino Martelo, no bairro 
Bonsucesso, quando detec-
tou um movimento sus-
peito em um galpão e deci-
diu verificar. O criminoso 
tentou fugir pelos fundos 
do imóvel, mas foi detido 
pelos agentes. No local, fo-
ram encontradas centenas 
de peças automotivas sem 
documentação e três au-
tomóveis roubados sendo 
desmontados.

STMU moderniza página de 
consulta às multas de trânsito

DA REDAÇÃO - A prefeitura, 
com o intuito de facilitar a 
vida dos motoristas e cida-
dãos em geral, modernizou 
sua plataforma de pesquisa, 
com ferramentas mais ágeis 
e de simples navegação. O 
link de acesso às consultas 
de multas de trânsito con-
tinua o mesmo, mas com a 
vantagem de um layout bem 
mais moderno: https://www.

FOTO: SIDNEI BARROS

guarulhos.sp.gov.br/sem-
-banner/conteudo/consulta-
-de-multas-de-trânsito

Os usuários podem con-
sultar as infrações apenas 
informando os caracteres da 
placa e o Renavam do veícu-
lo. O trabalho de moderni-
zação da plataforma de pes-
quisa foi desenvolvido pela 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU).
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Guti cria força-tarefa após rua ceder no Santa Emília
LUCY TAMBORINO - A prefei-
tura criou uma força-tarefa 
após a rua Berlamínio An-
tônio Garcia, no Santa Emí-
lia, na região do Taboão, ter 
um afundamento no asfal-
to. Devido ao incidente, sete 
bairros próximos estão com 
o abastecimento de água 
suspenso. A interrupção do 
fornecimento de água afe-
ta cerca de 30 mil pessoas 
no Jardim São Domingos, 
Jardim Santa Lídia, Jardim 
Paraiso, Jardim Dona Meri 
(parte), Jardim Acácio, Jar-
dim Beirute e Condomínio 
Portal do Acácio. 

“Faz anos que a rua tem 
rachaduras, agora afundou 
tudo e abriu essa cratera 
enorme. Estou pedindo 
a Deus que não aconteça 
mais nada”, lamentou a 
dona de casa, de 69 anos, 
que preferiu não se identi-
ficar. A idosa mora há 26 
anos na região. 

Defesa Civil atendeu 11 ocorrências ontem
A Defesa Civil atendeu 11 ocorrências ontem envol-

vendo deslocamento de muros, entupimento de bueiros e 
alagamentos. Segundo a pasta, o maior índice de chuvas 
foi na região central.

As fortes chuvas provocaram a queda de árvores pela 
cidade, uma delas foi na região do Parque Cecap. De acor-
do com a Defesa Civil, neste ano foram notificadas 36 
quedas pela pasta e 49 pela Secretaria de Meio Ambiente. 
No entanto, registros feitos pela Defesa Civil podem coin-
cidir com os do Meio Ambiente.

A creche Jamaprima 
Kids, em frente ao afunda-
mento do asfalto, deve ter 
suas aulas suspensas. “Nós 
não sabemos a causa do aci-
dente ainda. Por enquanto 
eu vou falar com a direto-
ra da escola para interditar 
a unidade. O risco é muito 
alto”, explicou Waldir Pi-
res, responsável pela Coor-
denadoria da Defesa Civil 
de Guarulhos (Comdec).

O prefeito Guti esteve no 
local e afirmou que a área 
deve ficar interditada até as 
interversões necessárias se-
rem realizadas. “A rua está 
cedendo, o clima está instá-
vel e está chovendo muito, 
estamos aguardando estabi-
lizar para de fato saber qual 
a causa do acidente. Nesta 
quinta-feira já teremos um 
cronograma de ações para 
fazer os reparos necessá-
rios na via, mas precisamos 
aguardar um pouco o com-

portamento do solo”, disse 
ele à Folha Metropolitana. 

Equipes da Defesa Civil, 
Sabesp e da EDP estiveram 
no local para avaliar a situ-
ação. A Guarda Civil Muni-
cipal permanecerá na área 
para garantir a segurança e 
a Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana man-
terá os desvios no trânsito 
na região.
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Lama até na aLma
Qual a importância dada 

para cada uma das vítimas de 
Brumadinho? As mortes doe-
ram em nós ou em nosso povo? 
Guardamos o nome de alguém? 
Qual marca ficará impressa em 
nossa alma? 

Suponhamos que aquele mar 
de lama tivesse coberto um bair-
ro imaginário onde residiriam 
famosos e ricos personagens do 
Brasil. Qual seria nossa reação e 

a reação da Justiça ao ser divul-
gada a relação de mortes?

“Cobertos por um mar de re-
síduos da Barragem Ahnogrev, 
morre Silvio Santos e Edir Mace-
do. Também foram apanhados 
pela lama e não resistiram, os 
cantores Roberto Carlos, Chico 
Buarque, Luan Santana, Xororó, 
Gustavo Lima e Amado Batista. 
Os corpos das cantoras Sandy, 
Ivete Sangalo, Anita, Xuxa, Gal 
e Claudia Leite juntamente com 
os ministros Luiz Fux, Dias Tó-
ffoli e Carmem Lucia, foram en-
contrados destroçados”.

“Deputados federais e esta-
duais de diversas unidades da 
federação e mais senadores, 
jazem sem vida no lamaçal, 

outros tantos continuam desa-
parecidos. Os ex-presidentes 
Lula, Dilma, FHC, Sarney, tam-
bém foram soterrados. O lindo 
bebê de poucos meses do gran-
de empresário Fulano de Tal 
foi fragmentado pelo peso da 
lama enquanto dormia em seu 
berço. Crianças das mais ricas 
e poderosas famílias brasileiras 
foram mortas enquanto esta-
vam na creche. Nenhum sinal 
dos pequenos corpos foi encon-
trado. O Brasil de luto. O povo 
chora pelas ruas as mortes de 
seus ídolos. Grandes empresá-
rios pensam sair do país devido 
à angústia e desolação causada 
pela morte de seus pequenos”.

Jogadores de férias no Brasil, 
não voltariam pra casa, nem te-
riam um sepultamento digno. 
Juntamente com Neymar, Pelé, 
Messi, CR7, Ronaldinho, Zico, 
ficariam para sempre debaixo 
de 10 metros de resíduos.

Brumadinho será esquecida, 
sobreposta por outra tragédia 
produzida por nossa ganância 
e incompetência. Alguém lem-
bra? Do Joelma: 187 mortes em 
1974; incêndio em circo mata 
503 e fere 300 em 1961, no Rio; 
Césio em Goiânia; deslizamen-
to em Caraguatatuba mata 436 
pessoas em 1967; Teresópolis, 
Rio, 918 mortes e 345 desapare-
cidos em 2011; Boate Kiss, 242 
mortes?

Milhares de processos seriam 
instaurados, a vida dos respon-
sáveis por essa barreira seria 
um inferno. Nada seria perdoa-
do. A Justiça se sentiria pesso-
almente afetada pela morte de 
tantos artistas e almas famosas. 

A história seria diferente se 
a Lama tivesse soterrado esse 
bairro imaginário, em vez das 
aLmas de pobres trabalhado-
res.

Milhares de processos seriam 
instaurados, a vida dos responsáveis 
por essa barreira seria um inferno

VENDA VENDA VENDA
APTO – JD VILA GALVÃO 

– R$ 175.000 (VAGO) -

REF 04

2 - DORMTS, SALA 2 MABS, 

COZ, LAV, 1VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO VILA MILTON –

R$ 205.000 (VAGO) – 

REF 04 - 2 - DORMTS, 

SALA 2 AMBS, COZ, LAV, 1 

VAGA, COM ELEVADOR

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL II – 
R$ 270.000 (VAGA) –

REF 12
2 – DORMTS, SALA 2 

MABS, COZ, CORREDOR LA-
TERAL, 2 VAGAS, EDICULA

A/C – FINAN/FGTS

APTO – TRAV TIMOTEO 

(PICANÇO) –R$ 155.000

1 DORMTS, SALA, COZ, 1 

VAGA, E QUINTAL 

A/C – FINANC/FGTS

CASA – CONTINENTAL III

1 DORMT, SALA, COZ, 

R$ 600.00

APTO – AV. SALGADO FILHO 
2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA
R$ 1.000 INCLUSO –

 IPTU / COND

APTO – PROX SONDA – 

VILA RIO – R$ 180.000 

– REF - 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COND BAIXO

A/C – FINAC/FGTS

ESTAMOS 
COMPRANDO 

APARTAMENTO OU 
CASA NA REGIÃO 
DE GUARULHOS, 

MESMO FINANCIADO, 
PAGAMOS ÓTIMO 

PREÇO, LIGUE E TIRE 
SUAS DÚVIDAS.

APTO – GOPOUVA – 

R$ 165.000 – REF 04

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINAC/FGTS

APTO – TRAV TIMOTEO – 
(VILA PROGRESSO) –
 R$ 210.000 (VAGO) –

REF 02 - 2 DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 1 VAGA, ELE-
VADOR, PORT 24 HORAS

AREA DE LAZE.
A/C – FINAC/FGTS

APTO – JD LAS VEGAS – R$ 
65.000 (ENTRADA) – REF 12

3 - DORMTS, SALA AMBS 
COM SACADA, COZ, 1 
VAGA, AREA DE LAZER 
COMPELTA, PORTARIA 

ELEVADOR
OTIMA LOCALIZAÇÃO.

+ - PARCELAS DE R$ 1.800 

APTO – COCAIA  FATTO 

FARIA LIMA – R$ 215.000 
– REF 02

2 DOMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 1 VAGA. ELEVADOR, 

PORT 24 HORAS 
AREA DE LAZER CPMPLETA.

A/C – FINAC/FGTS

COMPRA

LOCAÇÃO

Rua Auad Abrahão, 151 - Jd. Paraventi, Guarulhos - SP
Indique e Ganhe Descontos

(11) 3428-4077

Seu tapete, sofá, cadeira,
cortina, persiana já tem

o endereço certo para serem
lavados e higienizados

Higienização Veículo
interna completa

R$ 290,00
a partir

Tapete m²

R$ 15,00
a partir

*esse valor trazendo até nós, para 
retirarmos consultar valores

(11) 94571-8988studiocarlimp carlimpjsr www.carlimp.com

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

      A prefeitura iniciou nesta terça-feira (05) um 
ciclo de oficinas do Programa Acessuas Trabalho 
- Programa Nacional de Promoção do Acesso 
ao Mundo do Trabalho - no Conjunto Residencial 
Centenário III.  Até o próximo dia 26 de março, 26 
jovens com idades entre 16 e 22 anos participam 
da ação que visa orientar os usuários da Assistência 
Social sobre questões relacionadas ao mundo do 
trabalho; promover atividades que lhes possibilitem 
reconhecer suas potencialidades, viabilizar o acesso 
a direitos e serviços e acompanhar as trajetórias dos 
usuários no mundo do trabalho.

      A prefeitura segue reforçando a campanha 
de castração gratuita de cães e gatos e, partir 
das 9h desta sexta-feira (8), oferece mais 250 
vagas para o procedimento, mediante cadastro 
no portal do Departamento de Proteção Animal 
(Dpan): dpan.guarulhos.sp.gov.br. A cada 
sexta-feira, serão disponibilizadas mais 250 
vagas, totalizando mil castrações mensais. Os 
procedimentos cirúrgicos são realizados todas 
as terças e quintas-feiras, a partir das 8h, no 
Dpan Bonsucesso (rua Santa Cruz do Descalvado 
nº 420 – Jardim Triunfo).

ANOTE
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Duração 107min Dub. 2D/ 3D/ 4DX/ XE

Horários - 13h20 (somente sábado e domingo) / 
13h30h (somente sábado e domingo) / 14h / 14h15 / 
15h / 16h / 16h30 / 17h30 / 18h30

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 7 a 13 fevereiro de 2019)

CREED 2COMO TREINAR SEU DRAGÃO 3

Horários - 13h10 (somente sábado e domingo) 
/ 14h30 / 17h / 19h30

Dub. 2D 104min
Horários - 22h
Dub. 2D 129min

VIDRO

Horários - 14h30 / 17h30 / 18h45 / 20h30
Dub.Leg. 2D  129min

 

Horários - 18h
Dub. 2D 116min

WI-FI RALPH

Horários - 15h45
Dub. 2D/3D 113min

O MENINO QUE QUERIA SER REI

Horários - 15h15
Dub. 2D  120min

UMA NOVA CHANCE

Horários - 20h45
Dub. 2D 114min

AQUAMAN

Horários - 21h
Dub. 3D 143min

VICE

Horários - 15h30 / 18h30 / 21h30
Leg. 2D 133min

GREEN BOOK – O GUIA

Horários - 15h / 18h / 21h
Leg. 2D 130min

MINHA VIDA EM MARTE

Horários - 15h30 / 18h10 / 20h30
Nac. 2D 102min

DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 2

Horários - 13h (somente sábado e domingo)
Nac. 2D 93min

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
 UMA AVENTURA LEGO 2
Faz cinco anos que TUDO ESTÁ INCRÍVEL, mas os 
cidadãos Lego devem enfrentar uma nova ameaça: 
invasores alienígenas LEGO DUPLO estão des-
montando tudo mais rápido do que nossos heróis 
podem reconstruir.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

ESCAPE ROOM A SEREIA - LAGO DOS MORTOS

Duração 100min Duração 88min Dub.Leg. Dub.
2D/4DX /XE 2D
Horários - 16h45 / 19h / 19h15 / 20h / 21h30 
/ 22h10 / 22h20

Horários - 21h45

www.fmetropolitana.com.br

HOMEM-ARANHA 
NO ARANHA VERSO



ÁRIES: Sendo um dos signos representados pelo 
elemento Fogo o astro rei fará de você uma pessoa mais 
feliz.

TOURO: Pode vir a pagar um preço caro por insistir em 
coisas das quais você já deveria ter esquecido neste 
momento da sua vida. 

GÊMEOS: O seu dia estará muito mais atarefado para 
que possa de fato conseguir fazer aquilo que você tanto 
precisa. 

CÂNCER: Estará com tudo melhor habilitado para lidar 
com os seus amigos mais antigos neste momento. Tente 
se aproximar de ideias que iluminem bem o seu caminho.

LEÃO: As coisas não poderão ser feitas de forma muito 
dura, mas sim de uma forma bem mais eficiente. Você 
necessitará entrar em equilíbrio.

VIRGEM: Algumas coisas parecerão estar em uma 
situação pior do que imagina, mas tente observar tudo 
melhor agora.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 34

DJ
HOMEOPATIA

FSALERT
IVANFÃI
CNEGAMN

DI
ARIOFANH

O
L

DMGARUP
A

PETALAEAR
JDRST
UOBIRTI

ASTROSABC
ATOTTLU

INDELEVEL
ÇECAMERA

HARMONIZAR

Desalen-
tador

A mais tra-
dicional

terapia al-
ternativa

Mono-
grama de
"Vânia"

Alerta, em
inglês

Herói dos
filmes 

da série
"Matrix"

(?) baixa:
expõe o
lodo do 

manguezal

Rejeitam

"As Horas
(?)", livro
de Lygia
F. Telles 

Diz-se do
indivíduo
de fala

nasalada

Estrutura
colorida
da flor

(?)-shirt,
modelo de
camiseta
unissex

Formato
do cabo

do guarda-
chuva

Letra com
a forma
da Lua 

minguante

Um dos
"templos"
da cultura

boêmia
Galáxias,
estrelas,
planetas
e luas

Produto 
no refil da
impresso-
ra a laser

Rival do
canal de
TV NBC
(EUA)

Vitamina
chamada 
calciferol

(?) de
Aquário,
período 

astrológico

Cinegra-
fista de

TV

(?) Lins,
cantor

"Planeta
(?)", jor-
nal onde
trabalha

Clark Kent
(HQ)

Funcionário do Poder
Judiciário que

entrega a ordem
de despejo ao réu

Lixeiros
Local do
carona,
na moto

Alimento 
de cavalos

O país da Revolução
Islâmica de 1979

Símbolo de prestígio, emprestado por grandes em-
presários aos políticos do seu círculo de amizades
Carne bovina de

segunda

Conciliar

Ação

A mancha
que não
pode ser
removida

Receei

Cartunista
brasileiro

Exerce Ati-
vidade Re-
munerada
(sigla na

CNH) Stokes
(símbolo)Advérbio 

que indica possibilida-
de, mas não certeza

(?) urba-
na, grupo
como os
punks 

3/abc. 5/alert — fanho — toner. 9/indelével.

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Travessa com Avenida Jurema) Tel: 3428-5904 
Loja 4 - Estr. Guarulhos Nazaré, 2772A - (em frente ao mercado Barbosa) Tel: 3428-3328 
Loja 5 - Av. Silvestre Pires de Freitas, 657 - Jd. Paraíso - (esq. c/ a Loja Casa e Vida) Tel: 2536-4344 

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

 LIBRA: Você estará melhor auxiliado para enfrentar os 
seu problemas neste atual momento. Negociar para você 
estará cada vez mais fácil neste momento. 

ESCORPIÃO: Conseguirá manipular algumas pessoas, 
mas isso será positivo neste dia para conseguir algumas 
coisas que precisa já faz um tempo. 

SAGITÁRIO: Será um dia bacana para que você inclua 
entre as suas amigas uma nova pessoa que conheceu. 
Haverá um relacionamento diferenciado neste momento.
 
CAPRICÓRNIO: Ficar com atos que você possa justificar 
com uma explicação razoável irá ajudar a fechar alguns 
negócios complexos. 

AQUÁRIO: Se aproximar daqueles que deveriam estar 
mais perto de você será muito bom para o seu cresci-
mento de ideias. 

PEIXES: Terá muita facilidade para encontrar novas 
fórmulas para enfrentar grandes desafios no momento. 
Garanta sentimentos mais claros neste momento.

10 Quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019
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MAYARA NASCIMENTO - Hen-
rique e Juliano voltam a se 
apresentar na cidade no dia 
29 de março no Internacional 
Eventos, antiga Phillips. O 
show começa às 21h e os in-
gressos já estão à venda com 
valores a partir de R$ 50.

Donos dos sucessos “Mais 
Amor e Menos Drama”, “Tô 
Valendo Nada”, “Na Hora da 
Raiva” e “Cuida Bem Dela”, a 
dupla de irmãos formada em 
2012 lança a turnê “Menos é 
Mais”. Além dos sucessos já 
emplacados, novas músicas 
também serão apresentadas, 
assim como “Beijadamente 
Calculado”, que teve o vídeo 
estreado ontem no canal ofi-
cial dos cantores no YouTube.

No ano passado a dupla 
se apresentou no mesmo lo-
cal e a casa bateu recorde de 
público, contabilizando oito 
mil pessoas. A LPP Produ-
ções, em parceria com o CTN 
e Promegan, marcou a data 
do show para esse ano assim 
que acabou o espetáculo do 
ano passado. 

Metade dos ingressos já 
foi vendida faltando dois 
meses para o show e a expec-

Henrique & Juliano se apresentam em 
Guarulhos com a turnê ‘Menos é Mais’

FOTO: DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

Show Henrique & Juliano
Data: 29 de março
Horário: 21h
Local: Internacional Eventos
Endereço: Avenida João Cavalari, 83 – Vila Herminia 
Ingressos: A partir de R$ 50
www.ticket360.com.br/evento/9957/henrique-&-juliano

tativa é bater um novo recor-
de de público.

São quatro pontos de 
venda, todos na loja Sense, 
nos shoppings Internacional 

e Bonsucesso, no centro de 
Guarulhos e na Rodeo Store, 
no Tatuapé, além da venda 
online pelo site da Ticket 
360.
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Contrata-se
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Sitíos e Chácaras

Vende-se
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SERVIÇOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

Dinheiro Relax

COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

ACESSE O SITE
Karina  18 anos, local climatizado 
tel. 2382 2002 / 94474-1019

Aluguel de Máquina

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

VEÍCULOS

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac. Fs.: 2486-8586/ 
97138-8449/ 97495-2574

CURSOS GRATUITOS 
Somente material 
didático cabeleireiro 
manicure,depilação e  
Recepçaõ Hospitalar F.: 
(11)98666-9809

ADMITE-SE 
Corretor(a) para venda 
e locação na Av. Otávio 
Braga de Mesquita, 1559
PRECISA-SE 
Kombi acima do ano 2009, 
c/ ANTT, placa vermelha, 
MEI p/ trabalhar em Gua-
rulhos/Grande São Paulo. 
Interessados entrar em 
contato: (11) 5660-8573
MARQUES EMP. 
Admite Mecânico de 
Empilhadeira c/ exp. F.: 
2452-4140
FRENTISTA 
c/ ou s/ exp. encaminhar 
CV á rua Sebastião dos 
Santos nº 25 Parque 
Continental 01, Guarulhos, 
posto ALE”

LIBERO FGTS 
Libero nome no SPC., 
Serasa, protesto e chq. 
devolvido. divida c/ financ. 
4211-1400

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

ANUNCIE AQUI
97380-7685

VENDA DE TERRENO
Terreno de 2.200 m² ao lado 
do Galpão R$ 600 mil aceita 
parte permuta F.:99621-0426
/ 95586-7732 

CLASSIFICADOS

MOÇAS

2093-1177 MT.CARRÃO
2082-2050 

WHATS 

97268-2789 WHATS

,

Simpáticas, não precisa ser bonita.
Ganhe muito, horários flexíveis.

Se não trabalhar recebe.
 
.

MAIORES

97197-2861

CENTRO PENHA 

P/ PRIVÊ

Fornecemos café manhã, almoço, janta.

93146-9635 WHATS 

TAPERA GRANDE 
1000 m². Ótimo local, R$ 45 
Mil. F: 96314-2035
VENDO CHÁCARA 
1.000Mts² c/ agua , 
luz,Tapera Grande Fs.:  
2088-0489/9-4714-7107

Veri�car Condições
Vitoram Corretora de Seguros

Planos a partir 
de R$ 133,50
De 0 a 18 anos

F. 2409-5992
9500-5000

VENDEDOR INTERNO 
Fem ou Masc, Vendas 
por telefone e PROSPEC-
ÇÃO de clientes. Exp. 
em vendas por telefone 
Emp. no ramo de material 
de limpeza. Enviar CV 
email - comprasjfguaru@
gmail.com
DOMÉSTICA 
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 
2212-1132  2ª à 6ª horário 
comercial

SALA COMERCIAL 
Ótima, reformada. Em 
frente a Faculdade de 
Medicina. R$ 630, dir. c/ 
propr. 99901-6804
CASA TRANQUILIDADE 
2 Dorms., sem vaga de gar. 
R$ 750,00 F.: 97894-2641 
zap. c/ proprietário, aceito 
depósito

CASA PRÓX.PRAÇA 8 
2 Dorms., sla., coz., wc., 
a. serv., fino acab., gar. 2 
autos 180 Mil (11) 95551-
4029 c/ Stéfano.
TERRENO PINDAMO-
NHANGABA 
200Mts² c/ escrit. reg. 
e planta aprovada.Total 
Infra estrutura,120 Mil (11) 
95551-4029 c/ Stéfano.
TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 8 
de dezembro. peq. entr. 
e mensais de R$ 720,00 
Últimas unid. não percam. 
F:4969-4226/ 4969-0884 
www.cooperterrahabitacional.
com.br
CASA CARAGUA P.NOVO 
300mts², a 100mts. praia, 
Doc. ok , ste. + 2 dorms., 
sala, copa, coz.  280 Mil. F.: 
94742-9846 Dir. prop.
CASA S. JOÃO 400MTS² 
p/renda. Melhor lugar 
do (Lenise). c/4 casas e 
espaço p/ construir +2./ 
R$ 299 Mil.  94742-9846 
Dir. próp.

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA 

REDAÇÃO

JD. BELA VISTA 
Atrás da Pça. Jusce-
lino K de Oliveira, 1 
dorm.,sl,coz.,wc.,lav., s/ 
gar  casal s/ filhos s/animal. 
98443-5925

APTO. AV. MARTINS JRº 
2 Dorms. + deps, aquece-
dor, wc, sac, elevs. Cond. 
Baixo  lazer completo, 198 
Mil  Doc. Ok  F.: 2382-8300
BOSQUE MAIA TERRENO ! 
10 x 25, Doc Ok 480 Mil , 
Est. Proposta/Imóvel - valor 
. F.: 2382-8300
SOBRADO  STA  MENA
Junto Av. Suplicy, 3 dorms., 
1 opcional + deps., 2 wcs., 
gar p/ 2 autos Doc. oK. 
370 Mil . Est. Prop. F.: 
2382-8300.

MASSAGEM 
com.local  Cris/Laura ass/
finalizacao. Infs whats 
(11)99947-6210
YURI JAPONESA 19A. 
$ 150 por hora Linda, 
legitima e Universitária. F.:  
96613-0558 ANUNCIE SEU

IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

97380-7685

MAYARA NASCIMENTO - Os fun-
cionários da creche Amor ao 
Próximo, no Inocoop, estão 
sem pagamento desde de-
zembro. A data do depósito 
já foi adiada cinco vezes, atra-
sando inclusive o 13º salário. 
Os funcionários temem pelo 
terceiro mês sem dinheiro.

Os alunos voltaram ontem 
para a creche, e os funcioná-

Funcionários de creche no 
Inocoop estão sem 
pagamento desde dezembro

rios estão preocupados com 
as condições de atendimento 
para as crianças. Alguns pro-
fissionais responsáveis pela 
cozinha não conseguiram ir 
trabalhar na semana passada 
por falta do vale transporte.

“Alguns funcionários só 
estão indo porque estão sen-
do ameaçados de perder o 
emprego. Muitas dependem 

do salário para pagar aluguel 
e já receberam telefonemas 
de cobrança até mesmo na 
empresa”, contou uma cola-
boradora que prefere não se 
identificar.

A nova previsão de paga-
mento é no dia 15 de feve-
reiro. Os mantenedores se 
contradisseram em reuniões 
com os colaboradores, ora 
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dizendo a que prefeitura não 
realizou o repasse de verba, 
ora alegando que receberam 
o dinheiro público, mas pre-
cisaram pagar outras contas.

Em nota a prefeitura infor-
mou que o repasse de verba 
para a creche Amor ao Próxi-

mo foi pago no mês de dezem-
bro, não existindo nenhuma 
pendência de pagamento. 

Procurada, a creche Amor 
ao Próximo afirmou que a in-
formação não confere e que 
os funcionários estão com os 
salários em dia.

Aposentado questiona valor do IPTU que está incorreto desde 2014
LUCY TAMBORINO - O aposentado Alcides Borreli, 80, afirma que desde 2014 o seu carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) está sendo invertido por um 
terreno próximo. Acostumado a pagar cerca de R$ 90 a parcela mensal, o montante quase dobrou passando para R$ 200 em 2014. Residente na Vila Aeroporto, 
segundo ele estaria pagando o valor equivalente a metragem do número 108, próximo a sua residência. “Do jeito que eles estão cobrando é impossível. O meu IPTU 
está em dia, eu paguei o carnê incorreto neste ano também, depois acumula e eu não sei quanto de desconto eles vão dar”, completa. 

A Secretaria da Fazenda afirmou que o processo administrativo de revisão do IPTU foi finalizado e está em fase de autorização para a emissão do carnê com os 
valores corretos.
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