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A melhor opção para o seu
almoço de domingo!
THEFIRE.COM.BR
DE SEGUNDA A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h
AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.
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Canalização do rio Baquirivu
deve ser entregue até julho
Segundo o DAAE, as obras compreendem 2,7 quilômetros no trecho entre a foz do rio até as
proximidades do Parque Cecap, após a via Dutra; investimento total será de R$ 52,1 milhões
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Presidente da ACE-Guarulhos é eleito para
comandar região do Alto Tietê da Facesp
Pág. 7

Defesa Civil aciona estado de
atenção após fortes chuvas
que atingiram a cidade
Pág. 5

Cotações

-0,24%
94.405
Bovespa

+0,12%
R$ 3,71
Dólar

+0,26%
R$ 4,21
Euro

6,5%

Selic (ano)

R$ 998

Salário Mínimo

Câmara
Municipal é
novamente
alvo de invasão

Detran-SP dá
dicas para
comprar veículo
de leilão
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Disque-Denúncia
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Vamos nos dedicar ao máximo para representar da melhor
forma milhares de empreendedores do Alto Tietê”,
William Paneque, presidente da ACE-Guarulhos
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RETRATO DO LEITOR
COLUNA LIVRE

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!
FOTO: AGÊNCIA BRASIL

HERMANO HENNING

Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

A inauguração de um período legislativo, que no Brasil se repete de dois em dois
anos, em qualquer parlamento do mundo é motivo de festa. Os representantes votados começam seus trabalhos.
Acontece numa pequena Câmara de Vereadores do interior ou num parlamento como
o de Londres, por exemplo.
No parlamento britânico a
abertura dos trabalhos é saudada pela rainha, a Chefe de
Estado, com a mensagem
anual aos políticos e cidadãos
do Reino Unido. No Capitólio,
em Washington, o discurso à
Nação do presidente é acompanhado pela maioria dos
americanos. O de quarta passada, de Donald Trump, foi
transmitido ao vivo por todas
as redes de televisão.
Trazendo para nosso ambiente doméstico, foi super
saudável a decisão do prefeito Guti em ocupar a tribuna
da Câmara de Vereadores.
Era a sessão inaugural do biênio com a nova mesa diretora.
O discurso serve para mostrar
as intenções do prefeito, planos, objetivos e mostrar um
balanço da administração. Foi
o que Guti pretendeu fazer na
sua visita à Câmara na terça-feira, cinco de fevereiro.
Ambiente hostil
O triste desta história é de
que ele, o prefeito, teve de
escolher um momento quase
no final da sessão para ser recebido na Câmara. Uma claque de militantes o esperava
com objetivo de não deixá-lo

falar. E permaneceu nas galerias durante um longo tempo
até imaginar que ele havia desistido da visita.
Na Câmara já houve casos
de invasão do plenário, objetos lançados nos vereadores,
brigas na galeria, exigindo
força de segurança para conter os ânimos.
Serão petistas inconformados? Ou simplesmente
moradores da periferia que
querem ser ouvidos? Tem
de tudo um pouco no meio
desse pessoal, alguns até argumentam que faz parte... É
a democracia... Pode ser tudo
isso, mas acho que está na
hora da gente mudar esse velho costume. Com a palavra
os vereadores que incentivam
esse tipo de comportamento.
Espera que tem mais...
A sentença que condenou
o ex-presidente Lula a doze
anos e um mês de prisão conhecida na quarta-feira veio
antes que se esperava. Acreditava-se que a juíza substituta Gabriela Hardt, responsável pelos processos da Lava
Jato, declinasse da tarefa em
favor do juiz que assume o
posto em definitivo no próximo mês de abril. Não foi
assim e pelo andar da carruagem ela agora se mostra disposta a fazer conhecer mais
uma sentença , desta vez no
processo da nova sede do
Instituto Lula. A acusação é
também a de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A
decisão é esperada para as
próximas semanas...
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CLIMA - A temperatura média da Terra em 2018 foi a 4ª mais alta já registrada segundo cientistas americanos

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

Começou o show de horrores
O projeto de medidas anticrime do
ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, parece não se preocupar com o sagrado direito de defesa de
qualquer cidadão e tão pouco com as
prerrogativas da advocacia, causando
perplexidade que a despeito de alterar
a Lei n. 11.671/2008, que trata de medidas contra o crime organizado, contra
a corrupção e contra os crimes praticados com grave violência contra a
pessoa, venha estabelecer o monitoramento das conversas entre advogados
e réus presos através de áudio e vídeo
e, também, estabeleça o cumprimento
da pena a partir da condenação em segunda instância, ou seja, pouco se importando com o trânsito em julgado da
ação.
A inviolabilidade dos atos e manifestações dos profissionais da advocacia, dentre as quais se encontra a
possibilidade do advogado reunir-se
reservadamente com o seu cliente,
seja ele simples denunciado ou condenado, encontra-se prevista no art. 133
da Constituição Federal e no artigo 7º
da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), afigurando-nos flagrante a
inconstitucionalidade da violação do
sigilo profissional, além de aparente
conflito de normas de natureza infra-

constitucionais.
Por sua vez, a possibilidade da prisão
após a condenação em segunda instância conflita com carta constitucional
que estabelece cumprimento de pena
de prisão somente após o trânsito em
julgado da ação, obviamente tratando-se de outra regra inconstitucional que
deve ser combatida porque contraria
a presunção de inocência e o amplo
direito de defesa, certo que nenhuma
norma infraconstitucional poderá dispor contrariamente aos ditames da lei
maior, pois devendo haver respeito ao
princípio da hierarquia das normas sob
pena de afastarmo-nos do Estado de
Direito.
Há algumas semanas chamei a
atenção acerca de um decreto (n.
9.685/2019) alterar simuladamente
uma a lei federal (n. 10.826/2003), para
tratar da regulamentação da posse de
armas de fogo, naquele episódio, como
agora acontece, é nítida a violação do
princípio da hierarquia das normas,
evidenciando que o novo governo não
tem apego à legalidade, notadamente
quando se trata de implantar medidas
que justifiquem as promessas de campanha, o que torna preocupante seus
atos futuros, pois, o que se espera é
que a criminalidade seja efetivamente combatida, todavia, que se permita
aos acusados exercer plenamente sua
defesa, assegurando ao advogado o
exercício de suas atividades com todas
as prerrogativas conquistadas na luta
pela democracia deste País, não se admitindo que governo algum se conduza
contrariamente ao Direito, por isso tornando preocupante o show de horrores
que ora se apresenta para a sociedade.
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OFERTAS VÁLIDAS: 08/02 até 10/02/18

MORTADELA
BAMBINA

0,99

4,49

2,09

100g

100g

MINI BOLO 40G
BAU./CHOC.
STA. EDWIGES

BISNAGUINHA 300G/
PÃO DE FORMA
PREMIUM 500G
PANCO

PEITO DE FRANGO
DEFUMADO
CERATTI

cada

MINI BOLO LIGHT 40G
STA. EDWIGES

BOMBOM
ESPECIALIDADES
NESTLÉ 300G

cada

cada

NÉCTAR MAGUARY
PREMIUM TP 1L
SABORES

CHÁ 4U 310ML
SABORES

1,49

cada

GELADINHO AMERICANO
C/ 40 UNID. - BUSCHELE

5,39

cada

CERVEJA PILSEN 600ML
EISENBAHN

6,99

cada

11,90

cada

REFRIGERANTE
ITUBAÍNA
PET 2L

IOGURTE LÍQ. 100G SOMENTE GUARULHOS
DANONINHO
SABORES
INSETICIDA MAT INSET
GT 33%
300ML

9,99
OVOMALTINE
FLOCOS
750G

7,59

1,69

0,99

LASANHA 600G
SABORES
SADIA

cada

CERVEJA PILSEN SKOL
269ML 15 UNID.

cada
LAVA ROUPA EM PÓ
ASSIM 1KG

5,99
cada

ÁGUA SANITÁRIA 2L
SUPER CANDIDA
A 2° unid sai
com
50% de
DESCONTO

No 2° PACK
a unid. sai por

3,99
cada

3,19

Cupim Bovino

Costela Bovina

13
12

9

,98
kg

Lombo Suíno

2,99

cada

kg

7

Contra Filé
pça. à vácuo

5,99

29,85 28,35
cada
cada

cada

19 ,99

12 ,99

39,89

Peito de Frango c/
osso cong. ou resf.
A D’oro

Fígado Bovino

kg

kg

,49
kg

6

,19
kg

ACEITAMOS CARTÕES

kg

5

,29
kg

Agora aceitamos:
Ticket Alimentação
VR Alimentação

4,19

cada

a partir do 2° PACK

Filé Mignon
à vácuo

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 300
GUARULHOS - TEL:4574-7620
Segunda a Sábado: 08h às 20h
Domingo: 09h às 14h

1,89

Paleta Bovina

,99

Filé de Coxa de
Frango
A D’oro

,19

cada

Lagarto Bovino

17

kg

Bucho Bovino

12

,49
kg

A 2° unid sai
com
50% de
DESCONTO

,19
kg

Rabo Bovino

13

,89
kg

CONHEÇA NOSSA GALERIA COMERCIAL
E CONHEÇA TAMBÉM
NOSSA LANCHONETE

*Imagens meramente ilustrativas. **Proibida a venda e entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, conforme artigo 8111 do estatuto da criança e do adolescente.

Garantimos quantidade mínima de 5 unidades/kg de cada produto durante o período da oferta ou enquanto durar o estoque. Após esta data, os preços voltarão ao normal. As imagens dos
produtos não respeitam proporção entre si e são meramente ilustrativas. Conforme legislação, poderá ocorrer limitação de oferta por cliente com base no artigo 39 do código de proteção e defesa do consumidor.
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Câmara é novamente alvo de invasão
LUCY TAMBORINO - A Câmara
Municipal sofreu uma invasão na madrugada de ontem
por um indivíduo desconhecido, que arrombou o telhado, a porta de duas salas administrativas e dois armários.
O invasor fugiu do local
sem furtar nada. O boletim
de ocorrência foi registrado
no 1º Distrito Policial (DP)
de Guarulhos, após a chegada dos servidores que constataram os danos. Deve ser
realizada perícia no local.
Em menos de seis meses,
já ocorreram dois episódios
desse tipo na Casa de Leis.
Em novembro do ano passado a porta da sala da Comissão Permanente de Compras, Licitações e Contratos
foi arrombada. O Legislativo
à época, em documento de
sindicância, considerava que
a invasão poderia estar relacionada com a busca de informações sobre procedimentos
licitatórios em andamento,
colocando em risco a lisura e
o caráter competitivo dos respectivos procedimentos.
O atual presidente da
Câmara, Professor Jesus, garante que a segurança será
aumentada. “Nós pedimos

FOTO: DIVULGAÇÃO

do aumento do número de
guardas municipais do patrulhamento (rondas) nas áreas
interna e externa do Bosque
Maia, de forma a coibir infrações de todos os gêneros ou
incidentes entre os frequentadores.
Para o secretário de Assuntos para a Segurança Pública, Gilvan Passos, a operação busca garantir mais
tranquilidade aos usuários do
Bosque. “Acredito que com o
aumento do efetivo, poderemos inibir a ação de pessoas
mal-intencionadas para a prática de ilícitos no local, bem
como minimizar as chances
de incidentes”, disse.

DA REDAÇÃO - A Guarda Civil
Municipal (GCM) reforçará
até o domingo (10) seu efetivo no Parque Municipal
Bosque Maia. A medida é necessária em razão do grande
movimento registrado nos últimos finais de semana e também por conta da realização
da terceira edição do Programa Juventude no Parque, que
reunirá centenas de jovens no
sábado (09).
A GCM informa que o
controle dos portões de entrada das avenidas Paulo Faccini e Papa João XXIII será
intensificado, a fim de evitar
ingresso no Parque com drogas e bebidas alcoólicas, além

Canalização do rio Baquirivu
deve ser entregue até julho

um reforço para deixar um
Guarda Civil Municipal no
prédio. Seria um durante o

dia e outro durante a noite
com jornada de 12h cada
um”, explicou.

CEIs devem retomar os trabalhos na próxima semana
PROMOÇÃO

PARA LEITORES DA FOLHA
LEVE ESTE ANÚNCIO

BANHO
CLÍNICA VETERINÁRIA
CIRURGIAS/EXAMES
BANHO E TOSA
RAÇÕES E ACESSÓRIOS
TÁXI DOG
CRECHE/HOTELZINHO
VACÍNAS

GCM reforça segurança no Bosque
Maia neste final de semana

PORTE PEQUENO E MÉDIO

4386-4644
98271-2565
RUA JOSÉ GOMES OTERO - 54 - VILA FÁTIMA

WWW . CLINICAAMIGOFIEL . COM . BR

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investigam o
suposto desvio de R$ 5 bilhões
das contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de
Guarulhos e a que apura se o
ex-prefeito Sebastião Almeida
(PDT) beneficiou uma cooperativa médica em sua gestão
devem se reunir na próxima
semana. A primeira acontece
na terça-feira (12) e a segunda
na quinta-feira (14).
Ambas devem convocar
representantes para prestar
esclarecimentos. A CEI do
Saae passa agora a ser presidida pelo vereador Moreira
(PTB), já que o parlamentar
Professor Jesus, que presidia
a comissão, é o atual presidente da Casa de Leis, não
podendo acumular as duas
funções.

LUCY TAMBORINO - As obras de
canalização de 2,7 quilômetros do rio Baquirivu-Guaçu no
trecho entre a foz do rio até as
proximidades do Parque Cecap, após a rodovia Presidente Dutra, estão previstas para
serem concluídas até julho de
2019. A informação foi confirmada pelo Departamento
de Águas e Energia Elétrica
(DAAE) responsável pela execução das intervenções.
As obras na região que ficou alagada nos recentes temporais que atingiram a cidade
são parte integrante da 1ª Etapa do Parque Várzeas do Tietê
e são previstos investimento
de R$ 52,1 milhões.
A licença de instalação para
a execução desse projeto, emitida no início do ano passado
prevê uma série de condicionantes ao DAAE. Ainda o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental, emitido
pela Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (Cetesb),
prevê plantio compensatório,
em contrapartida a autorização
para supressão de vegetação,
intervenção em Área de Preservação Permanente e corte
de árvores isoladas.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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As intervenções atualmente realizadas são continuidades
do projeto para o rio Baquirivu-Guaçu. Em 2017 o DAAE entregou o desassoreamento de
cinco quilômetros. Os serviços,
que tiveram o investimento de
R$ 3,5 milhões, resultaram na
retirada de 20 mil metros cúbicos de sedimentos depositados
no fundo do canal e 3,6 mil toneladas de lixo depositado nas
margens, combatendo as enchentes nos bairros próximos
ao aeroporto.

www.fmetropolitana.com.br
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Defesa Civil aciona estado de atenção
durante as fortes chuvas do meio de semana
Após a cidade
registrar chuvas acima de 80
milímetros no período das últimas 72 horas, a Coordenadoria
Municipal de Proteção e Defesa
Civil (Compdec) ativou o estado de atenção em Guarulhos na
tarde desta quarta-feira (06). O
primeiro passo foi a convocação emergencial dos representantes de setores que integram
o Plano de Contingência e
SIMPDEC (Sistema Municipal
de Proteção e Defesa Civil). Representantes do Samu; GCM;
Sistema Integrado de Emergência de Guarulhos (Sieg); Saae;
Proguaru; secretarias de Meio
Ambiente, Gestão, Serviços Públicos, Esporte e Lazer.
Durante o momento mais
grave do estado de atenção, os
agentes da Compdec atenderem 11 ocorrências causadas
pelas chuvas persistentes. DianDA REDAÇÃO -

te dos problemas, foi realizado
um levantamento de procedimentos e agilizadas as táticas
de cada órgão para a formação
da força-tarefa de prevenção de
desastres naturais, além de se
definir o acompanhamento e
intervenção em conjunto com
a Secretaria de Serviços Públicos para a ocorrência de rompimento de galeria no Jardim
Dinamarca.
Segundo a agente de Proteção e Defesa Civil, Thalissa

Pontes, o trabalho em conjunto
mostrou a dedicação em salvaguardar as vidas em risco diante
o clima instável. “Nosso encontro foi muito efetivo. Logo após
acionarmos as secretarias, os representantes já estavam a caminho das ocorrências preocupados com a situação e com plano
de ações em mãos. Estamos empenhados diuturnamente para
evitar que guarulhenses sejam
vitimados por essas situações
de risco”, concluiu.

FOTO: SIDNEI BARROS

Prefeitura identifica infiltração de água na rua no Santa Emília que cedeu
A prefeitura identificou uma infiltração de água ao longo da rua Belarmínio Antônio Fraga, no Jardim Santa Emília, que
cedeu após as fortes chuvas que atingiram a cidade na quarta-feira (06). No entanto, ainda não foi possível descobrir a origem.
A força-tarefa mobilizada para atuar na região já iniciou as intervenções emergenciais, como a construção de três diques para
desvios de água, a fim de isolar a área. Houve também a impermeabilização do viário no trecho afetado, numa área de 300 m².
As obras de recuperação preveem ainda a contenção das adutoras da Sabesp que passam pelo local. Em seguida o muro da
empresa será refeito.
Equipes de diferentes áreas da Prefeitura estão trabalhando no local desde o início desta quinta-feira. O prazo para recuperação total da via é de 90 dias. A Sabesp prevê que o abastecimento de água seja restabelecido na madrugada desta sexta-feira.

PROMOÇÃO DE
INAUGURAÇÃO

TODA A LOJA EM ATÉ

10X SEM JUROS
NO CARTÃO DE CRÉDITO

NOVO ENDEREÇO
AV. DR. TIMÓTEO PENTEADO, 1082 - VILA HULDA - GUARULHOS/SP
TEL.: (11) 4970-7878 / 2447-1578
MOTA DECORAÇÕES

(11) 99009 9621
MOTA DECORAÇÕES
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Idosos e pessoas com deficiência têm prazo
estendido para se cadastrar no CadÚnico
A Secretaria do
Desenvolvimento Social do
Estado de São Paulo anuncia
que os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada
(BPC) ganharam novos prazos
para se cadastrar no Cadastro
Único (CadÚnico) do Governo
Federal de acordo com suas
datas de aniversário. O cadastramento pode ser feito através
dos Centros de Referência da
Assistência Social (Cras) e o beneficiário deve levar seu CPF e
de seus familiares, comprovante de renda e de residência.
Guarulhos possui 18.973
beneficiários, mas 7.759 ainda
não se cadastraram no CadÚnico. Estes serão distribuídos
em quatro lotes de convocação para cadastro durante o
ano seguindo os meses de
seus aniversários.
Aqueles que fazem aniversário em janeiro, fevereiro e março (primeiro lote)
devem realizar sua inscrição
no CadÚnico até o dia 31 de
março, sem que haja prejuízo
no pagamento do benefício.
Entretanto, os beneficiários
que receberem a notificação e
não se inscreverem no prazo
estabelecido terão o benefício suspenso a partir do mês

FOTO: MARCIO LINO/PMG

JOÃO DORIA

governador do Estado de São Paulo

DA REDAÇÃO -

Um novo salto para o agronegócio em São Paulo

subsequente. Os outros lotes
são divididos em abril, maio
e junho, com prazo de 30 de
junho; julho, agosto e setembro com data limite 30 de setembro; e outubro, novembro
e dezembro finalizados no dia
31 de dezembro.
Todos os beneficiários não
inscritos estão sendo notificados por carta e por meio da
rede bancária sobre as datas
limite. Caso não receba a carta, mesmo assim deve comparecer ao Cras para regularizar
a situação.
A secretária de estado Célia Parnes destaca o excelente
trabalho dos municípios. “Em
primeiro lugar, queremos reconhecer os esforços dos mu-

nicípios e seus servidores na
busca ativa de beneficiários
para o cadastramento. Graças
a isso, atingimos um grande
número no estado. O prazo
foi dilatado pela segunda vez
e quem não regularizar sua situação e inserir seus dados no
CadÚnico agora, em 2019, ficará sem o benefício”, alertou.
Para receber o benefício é
necessário comprovar a idade
mínima de 65 anos, que o total da renda mensal de toda a
família dividida pelo número
de integrantes seja inferior a
um quarto do salário mínimo
vigente. As pessoas com deficiência, além de confirmar a
renda devem comprovar sua
limitação de desempenho.

PDUI da região Metropolitana de SP será definido em março
DA REDAÇÃO - Ocorreu ontem a reunião do Conselho de Desenvolvimento
da Região Metropolitana
de São Paulo (RMSP),
para discutir o Plano de
Desenvolvimento Urbano
Integrado (PDUI). O grupo definiu que acontecerá em 26 de março uma
última reunião e envio
posterior do Projeto de
Lei ao Legislativo. Também foram apresentados
os moldes de concessão
dos serviços públicos de
transporte coletivo intermunicipal por ônibus
regular da RMSP, pela

ARTIGO

Secretaria de Transportes
Metropolitanos.
O secretário de Desenvolvimento Regional do
Estado, Marcos Vinholi
comandou a reunião, ao
lado do Conselho, que contou com a participação de
32 cidades, prefeitos e representantes. “Temos vários desafios à frente. O
govenador João Doria tem
no municipalismo uma de
suas bandeiras. E através
de um governo e soluções
compartilhadas, em parceria com as cidades das Regiões Metropolitanas, que
iremos planejar e decidir

a melhor a aplicação dos
recursos em favor do bem
comum. A RMSP será o
primeiro PDUI a ser concluído e certamente será
referência para o país
todo”, explicou Vinholi.
O PDUI da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) visa efetuar o
planejamento e a gestão
de todo o território metropolitano, num total de
39 municípios. Ele contém princípios, objetivos
e diretrizes para as ações
de desenvolvimento sustentável e ordenamento
territorial da região.

Nos próximos dez anos, só
atitudes firmes irão atender
necessidades do século 21. É
preciso alimentar uma população maior e mais rica. Em
2030, o planeta deverá ter 8,6
bilhões de habitantes. A classe média global vai crescer e
consumir mais alimentos, especialmente proteínas.
Também é preciso reduzir emissões de poluentes,
conter o aquecimento global
e aumentar a preservação
ambiental. E dados recentes
atestam que não existe melhor resultado que o obtido
pela pesquisa e inovação do
agronegócio brasileiro.
Em quatro décadas, a produtividade nacional de trigo,
arroz, milho, soja e feijão triplicou. Há 50 anos, o Brasil
importava alimentos; agora,
encabeça a produção mundial de soja, café, suco de laranja e açúcar. É líder global
em exportação de carne bovina e de frango.
Com 64 milhões de hectares, a área cultivada no país é
igual às de Espanha e França
somadas. Enquanto países
europeus usam de 45% a 65%
de seu território com agricultura, o Brasil ocupa apenas
7,6%. Os quatro maiores países em área cultivada - Índia,
EUA, China e Rússia -, usam,
cada um, mais que o dobro da
lavoura brasileira.
O agro paulista é o mais
diversificado e tecnológico do
Brasil, respondendo por 20%
do PIB do setor. Além de líder
global em itens como açúcar
e suco de laranja, São Paulo
tem produção relevante de
carne, etanol, café, milho e
produtos de base florestal, o
que mostra a força do empreendedorismo no campo.
Neste mês, zeramos o
ICMS para frutas, verduras
e hortaliças embaladas, em

apoio a cerca de 50 mil produtores. Oferecemos condições para agregar valor e aumentar receita, reconhecendo
a importância do trabalho de
quem limpa, lava e embala
seu produto. O governo apoia
quem inova, empreende e
leva mais qualidade à mesa
dos brasileiros.
O setor agrário também é
o maior responsável pela recuperação de áreas de nascentes e mananciais, além de ampliar a conservação de mata
nativa. Graças aos produtores
rurais, a cobertura vegetal
atinge, hoje, 23% da área do
estado. É possível elevar a
produção agrícola e preservar
o meio ambiente. É assim que
trabalhamos em São Paulo.
O governo vai transformar em realidade o potencial
multiplicador do agronegócio
paulista. Vamos atrair investidores e dar segurança jurídica para plantio, produção e
instalação de agroindústrias
que empreguem brasileiros
de todas as partes.
O novo salto do agronegócio pressupõe marcos jurídicos claros, desburocratização,
previsibilidade e estabilidade,
pilares fortemente abalados
sob a gestão do PT, que colocou a ideologia à frente dos
interesses do país.
Ao eliminar entraves para
investimento estrangeiro, haverá ainda mais crescimento
do já pujante agronegócio
brasileiro. Vamos produzir,
vender e exportar com ousadia, tecnologia e respeito ao
meio ambiente.
Agir com firmeza é vital
para a segurança alimentar
mundial. Nossa agricultura
deve ser vista como modelo
de avanço econômico aliado à
preservação ambiental. O que
o Brasil faz nessas duas áreas,
nenhum país do mundo fez.

www.fmetropolitana.com.br
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Presidente da ACE-Guarulhos, William Paneque é
eleito para comandar região do Alto Tietê da Facesp
William Paneque, presidente da ACE-Guarulhos, é o novo vice-presidente
da
Região
Administrativa 3 – RA3
Metropolitana do Alto Tietê
– da Facesp (Federação das
Associações Comerciais do
Estado de SP). Em eleição realizada ontem, em Mogi das
Cruzes, Paneque venceu por
9 votos a 1 o presidente da
ACE de Poá, Francisco Eudo
Quintino. Desta forma, a entidade guarulhense retoma o
protagonismo na liderança
empresarial da região.
A RA-3 é composta por 12
cidades e só podem votar os
presidentes das associações
comerciais, ou representante indicado por procuração.
Participaram do pleito as
ACs de Guarulhos, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Biritiba
DA REDAÇÃO -

Mirim, Suzano, Mairiporã,
Santa Isabel, Salesópolis,
Guararema e Mogi das Cruzes. Não puderam votar as
entidades de Arujá e Itaquaquecetuba.
Após o pleito, Alencar
Burti, presidente da Facesp
(que congrega as 420 associações comerciais do Estado)
e da Associação Comercial
de São Paulo, ligou para Paneque e o parabenizou pela
vitória. “Ele me disse sobre
a importância de Guarulhos
reassumir a vice-presidência
da região e falou que teremos muito trabalho daqui
para a frente”, disse Paneque. “O resultado representa
a consolidação de uma nova
liderança na região, que prima pela unidade para modificar o ambiente econômico”,
afirmou Burti.

O presidente da ACE de
Ferraz de Vasconcelos, Daniel Balke, vê renovação com
a eleição de Paneque. “Esse
resultado mostra como é
importante para oxigenar a
própria Facesp. Ideias novas
são essenciais para garantir a
perenidade da entidade máxima do Estado”, disse.
Já Tânia Fukusen Varjão,
de Mogi das Cruzes e que está
deixando a vice-presidência
da RA-3, aponta o caminho
que a região deve seguir.
“Acredito ser fundamental
manter a união do grupo.
Assim, todos podemos nos
ajudar”, sinaliza. Quintino,
candidato de Poá, seguiu na
linha. “Os empresários praticaram a democracia”.
Eleito, William Paneque
se mostrou pronto para o
desafio. “Aqui a Facesp vai

FOTO: DIVULGAÇÃO/ACE

encontrar um soldado pronto para lutar as boas batalhas
em defesa da classe empresarial. Vamos nos dedicar
ao máximo para representar
da melhor forma milhares
de empreendedores do Alto
Tietê, replicando o modelo

de gestão vencedor implementado em Guarulhos, empoderando o associado e valorizando a classe produtiva.
O resultado mostrou que as
entidades têm a mesma pauta de desenvolvimento econômico da região”.
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COMPRA

VENDE

CAMINHO DO SOL CHACARA 10.103M² CASA DE 3 CÔMDOS, WC,
VARANDA NA FRENTE,
AREA DE LAZER, CHURRASQUEIRA, FOGÃO A
LENHA, POMAR E RIO
NOS FUNDOS R$280.000
TERRENO PARA
CHACARA 1000M² R$10 MIL DE ENTR. + 20
PARCELAS DE R$1000
CUIABA DO MEIO CHACARA 1000M² - CASA
DE 3 CÔMODOS, WC,
POMAR, R$120.000 ACEITA TROCA POR
CARRO E CASA EM
GUARULHOS

Av. Delfinópolis, 137 - Cidade Seródio - Guarulhos - SP
ALUGA

ÁGUA AZUL CHACARA 1080M² - CASA
DE 2 DORMS, ESC/
REGISTRADA - R$170.000
ÁGUA AZUL TERRENO 1430M² COM
BARRACÃO DE 100M² COM ESC/ - R$130.000
VILA UNIÃO 2 CASAS P/ RENDA
R$130.000 A VISTA RENDE R$1.100, POR
MÊS
BAMBI TERRENO DE 500M²
PLANO C/ ESCRITURA
R$220.000

ÁGUA AZUL TERRENO 5X35 COMERCIAL, EM FRENTE AO
LAGO - SÓ R$70.000

SERODIO TERRENO COMERCIAL
5X25 - CASA DE 2DORMS
- R$240.000

AGUA AZUL TERRENO 2000M² R$150.000

LENIZE CASA DE 2 DORMS + 1
CASA DE 2 CÔMODOS TERRENO 10X25 R$230.000

PONTE ALTA TERRENO 5X25 SÓ R$70.000

ADMINISTRA

ADVOCACIA

SOBERANA CASA DE 3CÔMODOS TERRENO 5X40 - $155.000
ÁGUA AZUL CHACARA 2.261M² - ÓTIMA
LOCALIZAÇÃO - ESC/
REGISTRADA - R$250.000
PONTE ALTA CASA DE 3 CÔMODOS,
WC, 2 VGS - TERRENO
5X25 - $100.000
PONTE ALTASOBRADO DE 2 DORMS, 4
VGS - TERRENO 5X25 R$170.000,
LAVRAS TERRENO 5X25 COM ESC/
- R$55MIL ENT + 61X998,00
ÁGUA AZUL CHACARA 1200M² - CASA
DE 2 DORMS, PISCINA,
CHURRASQUEIRA, A 50
MTS DO ASFALTO R$280.000
CONJUNTO TENDA CASA DE 2FORMS, SALA,
COZ, WC, 1VG - R$130MIL
+ 120X R$250

PONTO
DE VISTA
JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
(55) é professor de
Oratória, palestrante
e escritor

Oito vezes sete:
esse cara sou eu!
Se a memória ainda for minha
amiga, foi na segunda série do antigo Grupo Escolar que eu tive acesso
à taboada dos seis aos nove. Nove
entre dez alunos enroscavam no resultado de ‘oito vezes sete’; precisava pensar, ainda não era automático. Confesso que eu precisei decorar
o número 56.
Anos depois, já adulto, eu ingressei na Ordem Rosacruz – Amorc e

Nos últimos dias, eu fiz importante
análise sobre o que foi realizado e,
também, o que ainda está por vir
me tornei estudante de Misticismo.
Nessa Escola, um dos primeiros livros que conheci foi “Autodomínio
e o Destino com os Ciclos da Vida”.
Por meio dessa leitura, eu descobri
que a vida é feita de ciclos, e que o
aniversário marca o primeiro ciclo
individual de 52 dias. A energia espiritual tende a diminuir nos seis
períodos seguintes.
Na terça-feira, dia 5, eu completei oito ciclos completos de sete
anos. Segundo o livro, nesse tempo

recém-concluído, ‘nota-se tendência mais pronunciada para maior
retraimento das ambições pessoais
ou egoístas, acompanhado de redução gradual da vitalidade e das façanhas físicas, porém compensada
por grande harmonia de natureza
mental e psíquica’.
Aniversário natalício é ótima
oportunidade para pensamentos
sobre o nosso papel aqui no plano
físico. Nos últimos dias, eu fiz importante análise sobre o que foi realizado e, também, o que ainda está
por vir. Como eu resumiria a minha
vida em frase única, como se fosse
um lema? Tarefa difícil. Até que a
amiga Rosmary Gallery, talvez inspirada por seu aniversário natalício
no dia 4, ofereceu-me esta pérola:
“semeador de bons pensamentos e
reflexões”. Gostei! Muito obrigado.
Para fazer valer a adjetivação, eu
vou compartilhar o que eu entendi desta rápida passagem por aqui.
Faça aos outros o bem que você
gostaria de receber, aquilo que nos
acontece não é tão importante quanto a nossa reação ao fato, a boca fala
somente do que está cheio o nosso
coração, o elogio sincero só é possível quando o autor tem dentro de si
as virtudes que admira em outrem,
o sorriso é o melhor cartão de visita.
Gratidão aos meus pais e irmãos,
que me permitiram esse rico aprendizado. Dividir o pão de cada dia,
já a partir da primeira infância,
somente me ensinou o real valor
da instituição cujo sagrado nome é
Família – onde, aliás, devem reinar
absolutos o Amor e a Harmonia.
Começa agora novo e promissor
ciclo...

ANOTE
O cadastro para os servidores que
desejarem participar do Banco de Colaboradores
está aberto permanentemente. O projeto
da Secretaria de Gestão busca encontrar
profissionais da Prefeitura, com formação
acadêmica e experiência, para ministrar
cursos e palestras na Escola de Administração
Pública de Guarulhos (ESAP), contribuindo
assim na formação e desenvolvimento dos
funcionários públicos. Neste momento estão
sendo cadastrados servidores com expertise
em análise de políticas públicas; arbitragem
e mediação; básico de contabilidade pública;
crime contra a administração pública;
desenvolvimento e organização de eventos, entre
outros. O cadastramento deve ser feito mediante
preenchimento do formulário disponível no Portal
do Servidor (http://portaldoservidor.guarulhos.
sp.gov.br/), na aba “ESAP”.

A Prefeitura de Guarulhos realiza neste
sábado (9) seletiva para vagas nas equipes
de masculina e feminina de ginástica
artística. Podem participar meninos e
meninas nascidos entre 2011 e 2014. Os
testes serão realizados a partir das 8h,
no ginásio Bonifácio Cardoso, que fica na
rua Arujá, 372, Vila Tijuco. As inscrições
vão até esta sexta-feira (8), no mesmo
local. Interessados devem comparecer
acompanhados pelos responsáveis, das 8h às
17h, munidos de documento de identificação
original. Os aprovados ingressarão nas
escolinhas de ginástica artística da Prefeitura
e, posteriormente, podem vir a integrar a
equipe principal da cidade que disputa as
principais competições da modalidade, como
os campeonatos Brasileiro e Paulista, Jogos
Regionais, entre outras.
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Pizza: a tradição italiana nos bairros de Guarulhos
Pode ser na
sexta-feira, no sábado ou
para comemorar o aniversário. Uma pizza é sempre
uma boa escolha. E não é a
toa que estudos afirmam que
ela é o prato mais pedido do
mundo. Segundo estimativa
da Associação das Pizzarias
Unidas, um milhão de pizzas
são vendidas por dia em São
Paulo, incluindo suas versões congeladas.
Da Roma dos Césares até os
dias atuais, a pizza conquistou
paladares de todo o mundo e
há 30 anos ganhou um dia só
dela: 10 de julho. Hoje esse é
um setor que fatura R$ 22 bilhões em todo o País e gera cerca de 360 mil empregos.
Não se sabe ao certo se
foi na China ou no Egito. Há
várias histórias sobre como
essa maravilha surgiu entre
os mortais. O pão achatado
levado ao forno – como diziam os antigos – é história

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO -

Primo Piatto
Simples e aconchegante, com um ambiente tranquilo
e agradável. Assim pode ser descrita a Primo Piatto. A
casa é uma especialista em massas com combinações com
variados tipos de molhos. Localização: Avenida Antonio
de Sousa, 54 – Centro. Maiores informações: 2408-2329.

Super Pizza Pan
Com variado cardápio de pizzas doces e salgadas a casa
funciona de domingo a quinta-feira das 18h às 22h30;
sexta-feira e sábado das 18h às 23h30.
Localização: Avenida Salgado Filho, 1.155 – Jardim
Maia. Maiores informações: 2468-1428.

Empórium Pizzas
de mais de quatro mil anos.
Mas no sul da Itália, em Nápoles, há cerca de 300 anos a
pizza já era um prato típico e
de pouco valor, comum entre
os mais humildes daquela região. Sabe-se também que as

primeiras pizzas eram feitas
de banha de porco.
Por isso, a Folha Metropolitana separou os melhores estabelecimentos com diversas opções de pizzas que
valem para qualquer ocasião.

A casa oferece mais de 40 sabores de pizzas, que vai
dos sabores tradicionais como calabresa, frango e portuguesa, até os doces, como chocolate e morango. Opções
vegetarianas também são destaques da casa, a exemplo
dos sabores rúcula com tomate seco e a de brócolis.
Localização: avenida Paulo Faccini, 2.190 – Parque Renato Maia. Maiores informações: 2447-2002/3493-8800.

AUTOS&AFINS
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Detran-SP dá dicas para comprar veículo de leilão
DA REDAÇÃO - Adquirir

veículos
de leilões do Departamento
Estadual de Trânsito de São
Paulo (Detran-SP) é uma boa
oportunidade, mas é preciso
ficar atento às regras para não
ter complicações e dor de cabeça futura. Os pregões têm
edital publicado no site www.
detran.sp.gov.br, onde podem
ser checados o nome do leiloeiro, a empresa do leilão virtual,
o endereço do pátio, horários
de visitação dos veículos, etc.
As mesmas empresas e
leiloeiros podem realizar outros leilões de veículos, como
particulares, judiciais, de bancos, mas apenas as ofertas do
Detran-SP é que podem ser
verificadas no site oficial do
departamento.
Empresas e pátios que estiverem usando irregularmente o nome do Detran-SP para
pregões de veículos devem ser

denunciados à Polícia Civil e
também à Ouvidoria do Detran-SP, no site www.detran.
sp.gov.br. O sigilo é garantido.
Os veículos com direito a
documentação (que podem
voltar a circular nas ruas) só
podem ser adquiridos por
pessoas físicas a partir dos
18 anos. Eles devem se credenciar e informar todos os
dados solicitados. Todas as
dívidas do veículo serão desvinculadas pelo Detran-SP. O
comprador só deve efetuar a
transferência do veículo para
o seu nome, emitindo um
novo documento.
Antes de participar do leilão, o cidadão tem direito de
visitar o veículo no pátio. Ele
também pode verificar a situação cadastral do veículo com
uma simples consulta no portal, além de consultar possíveis vistorias anteriores.

FOTO: ARQUIVO/ANPR

Veículos
Os veículos leiloados são removidos pela Polícia Militar, em perímetro urbano, por
infrações que competem ao Estado fiscalizar, como racha, manobra perigosa, falta de
licenciamento, veículo sem placa ou com a placa ilegível.
Veículos removidos por estacionamento irregular, por exemplo, são de responsabilidade das prefeituras. Aqueles removidos em estradas são de responsabilidade dos órgãos
que atuam em rodovias, como o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Polícia
Rodoviária Federal (PRF). Já os veículos removidos por envolvimento em crimes são de
responsabilidade da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e aqueles com pendências
judiciais competem ao Poder Judiciário.

Venda de carros importados cresce 26,3% em 2018, diz Abeifa
DA REDAÇÃO - A venda de
carros importados cresceu
26,3% em 2018, com o emplacamento de 37,5 mil unidades, informou na semana
passada, a Abeifa, associação
que reúne importadores que
atuam no mercado brasileiro.
O resultado ficou um pouco
abaixo da projeção da Abei-

fa, que esperava atingir 40 mil
carros vendidos.
Além de contar com o aumento da demanda dos consumidores, o segmento contou
com a ajuda do fim de uma barreira do governo à importação
de carros. No fim do ano passado, acabou a cobrança de 30
pontos adicionais no IPI para

quem importasse acima de uma
cota definida pelo governo, por
meio do programa Inovar-Auto,
que expirou em 2018.
No entanto, o presidente da
Abeifa, José Luiz Gandini, afirma que o mercado foi prejudicado pela valorização do dólar,
que encarece os carros.
No último mês de 2018, as

vendas cresceram 2% em relação a dezembro de 2017, para
3,3 mil emplacamentos. Em relação a novembro, houve alta
de 15%.
Para 2019, a expectativa
é de novo crescimento, dessa
vez de 33%, para cerca de 50
mil unidades vendidas.
“Em princípio, nossa pri-

meira projeção pode parecer
otimista demais, diante das
estimativas já anunciadas
pela indústria e pelo setor de
distribuição, na casa de 11%.
Mas estamos considerando a
demanda reprimida de 2018,
ano em que o dólar flutuou
mais próximo de R$ 3,90”,
explicou Gandini.

TEM SEMPRE UMA YAMAHA QUE COMBINA COM SEU ESTILO

FACTOR 150 ED 2019
50% DE ENTRADA
+ 18X DE R$ 417,67

À VISTA R$ 12.600,00

20% DE ENTRADA
+ 36 X DE R$ 351,13

FAZER 150 SED

2019

20% DE ENTRADA
+ 36 X DE R$ 385,20

À VISTA R$ 9.490,00

À VISTA R$ 10.490,00

94222-6099
08/02/2019

CROSSER 150 S

20% DE ENTRADA
+ 36 X DE R$ 412,00

À VISTA R$ 11.450,00

96192-1465

www.fmetropolitana.com.br

Tipo de
pagamento como
o sinal

Instância
superior
da Justiça
eleitoral

Pintor impressionista francês

Rugido,
em inglês

Aceitou
(pop.)
Tipo de
bainha que
oculta a
costura

Diz-se da
casa com
poucos
luxos
Local da
carranca
no barco
viking

Saudação
informal
Orelha,
em inglês

Ç

D
O

PEIXES: Com o seu bom sentimento poderá fazer o máximo pelo romance feliz que poderia ter neste momento.
Surgirão oportunidades muito boas para você.

O

VIRGEM: Faça bom uso da simplicidade neste grande
momento para que o planeta Mercúrio não tome ações
demasiadamente impulsivas.

35

Solução

A

AQUÁRIO: Determinadas variáveis poderão vir a surgir
neste momento, saiba qual a melhor opção para você
escolher.

Moeda
ameaçada
pela crise
de 2011

Sufixo de
"cipriota"

Ã

LEÃO: Você passará por um grande teste de honra do
qual deixará você em uma situação complemente difícil.
Mantenha a paciência.

Home (?),
lance do
beisebol

T
S

CAPRICÓRNIO: Ficar concentrado naquilo que estiver
ligado com o seu trabalho fará o seu signo ficar melhor
condicionado neste momento.

Que tem
um medo
patológico
(fem.)

Pedido de
socorro
em código Morse

M

CÂNCER: Coisas que pareciam destruídas irão fazer com
que você tenha uma maior credibilidade neste momento.
Terá uma grande questão para resolver.

Letra equivalente
ao lambda
grego

"A Rosa
do (?)",
livro de
Drummond

D
E

SAGITÁRIO: Não haverá modificações nos hábitos que
você possui, mas neste momento poderá elevar no
elemento Fogo as suas probabilidades.

Gargalhada
País onde
nasce o rio
Amazonas

Museu da
Imagem e
do Som
(sigla)

E

GÊMEOS: Você poderá conseguir traçar uma meta muito
grande neste momento, tudo dependerá de como irá
reagir a situações mais complicadas.

Albert
Einstein,
físico
alemão

D
U
L
A
O
S
S
E
A

ESCORPIÃO: Você poderá neste momento evidenciar
que não terá força suficiente para modificar aquilo que
lhe enfraquece.

Endereço
no link do
portal da
internet

Reciclagem para
produção
de adubo

Evento que uniria todo o mundo islâmico
contra um inimigo
comum não islâmico

TOURO: O seu pescoço irá sentir uma forte contração
neste momento, lhe trazendo uma incomodação em
alguns momentos da sua vida.

Lucro
obtido em
operação
cambial
(?) do sol:
a "hora
mágica" da
fotografia

Armação
de óculos

Prêmio do
Cinema
dos EUA
Didatas

LIBRA: Você acabará indicando uma maior capacidade
para fazer longas e boas relações de amizade, mas do
planeta Vênus algumas boas energias surgirão para você.

Roentgen
(símbolo)

Praça
da taba
(bras.)

Ácido (?),
composto
orgânico
presente
no sangue
em alta
concentração, nos
casos de
gota

ÁRIES: Você terá alguns momentos que te colocarão em
uma situação complexa. Com um bom senso de percepção precisará aliar-se a novas tendências.

Usa o
apito para
marcar a
falta (fut.)
O amigo
do alheio
Confusão
total

BANCO

HORÓSCOPO

© Revistas COQUETEL

Vasilha Procedimento que
de barro pode salvar a vida do
Conceito portador de leucemia
central da filosofia niilista

Lugar de
degradação moral
(fig.)
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Espaço
para competições
de turfe
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gratuitas, o Shopping Bonsucesso ainda conta com uma
unidade da Marra Fit, academia que oferece serviços
como musculação, funcional,
aulas de dança e lutas. Para
incentivar os moradores da
região, o centro de compras
apresenta um presente especial aos clientes: todos os alunos da academia têm direito
a utilizar o estacionamento
do empreendimento gratuitamente, durante um período de 2h, diariamente.

Expressão artística
tradicional preservada nas brincadeiras
de roda

M
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D
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Quem prefere queimar
calorias ao som de muita
música também pode comemorar. O Shopping Bonsucesso oferece aulas de
Zumba gratuitas às terças e
quintas-feiras, sempre às 9h.
A atividade é inspirada em
ritmos latinos, tornou-se sucesso nas academias do país
todo e além de beneficiar a
saúde dos participantes, cria
interações e novas amizades
entre a população.
Além das aulas fitness

www.coquetel.com.br
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DA REDAÇÃO - Os moradores
de Guarulhos e região possuem mais motivos para praticar um estilo de vida saudável: o Shopping Bonsucesso
reforça em 2019 a oferta de
atividades físicas disponibilizadas ao público sem custo e
com orientação profissional.
As aulas acontecem de segunda a sexta-feira e o público pode escolher entre exercícios tradicionais e dança.
Voltado para todas as
faixas etárias, mas principalmente para a melhor idade,
o projeto Espaço Viver ocorre de segunda a sexta-feira,
das 7h às 8h, e disponibiliza
atividades como caminhada,
alongamento e ginástica. Durante os exercícios os alunos
são acompanhados por um
professor especializado, profissional de saúde da UBS
Dinamarca, que coordena e
auxilia os movimentos.
Participar do projeto é muito fácil: basta o interessado
apresentar o RG e um exame
médico que ateste que ele está
apto para começar. A partir
disso o participante fica livre
para frequentar todas as aulas.

PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS
PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS
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Aulas de zumba e mais atividades físicas
gratuitas animam shopping de Guarulhos

3/ear — run. 4/roar. 5/ocara. 6/fóbica — renoir — rolotê. 11/guerra santa.
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Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.
*Na compra do óculos completo
QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI

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

NEGÓCIOS

www.fmetropolitana.com.br
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Regional Guarulhos do BNI participa da
Semana Internacional do Networking
DA REDAÇÃO - Em

razão da 12ª
edição anual da Semana Internacional do Networking,
que acontece no mundo todo
de 4 a 8 de fevereiro, o BNI
Regional Guarulhos sedia
eventos abertos para profissionais de negócios nos dias
de reunião das três equipes
sediadas na cidade durante
todo o mês. O evento oferece
aos participantes a oportunidade de interagir com outros profissionais enquanto
aprendem os benefícios do
marketing de referência em
seus negócios.
As equipes BNI em Guarulhos se reúnem às quartas
(BNI Sucesso), quintas (BNI
Destak) e sextas-feiras (BNI
Confiança), sempre às 6h45,
no restaurante Adega 33, na
rua Tapajós, 120, no Centro.
Durante os encontros, os
participantes terão a oportu-

FOTO: DIVULGAÇÃO

nidade de conhecer outros
membros da comunidade
empresarial local, trocar
informações e começar a
construir novas relações, enquanto praticam valiosas habilidades em rede.
“A Semana Internacional
do Networking é a melhor
oportunidade que o membro BNI tem de trazer para
a reunião de sua equipe seus
melhores clientes e fornecedores. Assim, eles verão de
perto o quanto o BNI pode
ajudar os empresários a
prosperarem utilizando uma
metodologia
profissional
que cria um fluxo contínuo
de novos negócios”, explica
o diretor da Regional Guarulhos do BNI, Fábio Torres.
O tema de 2019 da Semana Internacional de
Networking é “Um Novo
Mundo de Oportunidades”,

dando continuidade ao tema
da Convenção Global de
2018 do BNI. “É justamente para trabalhar de forma
mais incisiva a mensagem
do tema que decidimos estender as atividades por todo
o mês de fevereiro.”
“Vivemos em um mundo

onde os negócios em todos
os níveis são mais globais
do que nunca. O BNI fornece novas oportunidades
aos membros para expandir
seus negócios e construir novas comunidades em todo o
mundo. Cada vez mais, os
membros realizam negócios

além das fronteiras regionais”, afirma Ivan Misner,
fundador do BNI.
Para receber mais informações sobre este evento, visite www.bniguarulhos.com.
br ou entre em contato pelo
e-mail suporte@bniguarulhos.com.br.

CLASSIFICADOS
EMPREGO
Contrata-se
MOÇAS

MAIORES
,

P/ PRIVÊ

Simpáticas, não precisa ser bonita.
Ganhe muito, horários ﬂexíveis.
Se não trabalhar recebe.

Fornecemos café manhã,
almoço, janta.
.
2093-1177 MT.CARRÃO
2082-2050 CENTRO PENHA

93146-9635 WHATS

97197-2861 WHATS
97268-2789 WHATS

ADMITE-SE
Corretor(a) para venda
e locação na Av. Otávio
Braga de Mesquita, 1559
DOMÉSTICA
C/Referência, que more
próx. Vila Galvão F.:
2212-1132 2ª à 6ª horário
comercial

IMÓVEIS
Sitíos e Chácaras
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

Aluga-se
SALA COMERCIAL
Ótima, reformada. Em
frente a Faculdade de
Medicina. R$ 630, dir. c/
propr. 99901-6804
JD. BELA VISTA
Atrás da Pça. Juscelino K de Oliveira, 1
dorm.,sl,coz.,wc.,lav., s/
gar casal s/ filhos s/animal.
98443-5925

Vende-se
ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644
97380-7685

CASA PRÓX.PRAÇA 8
2 Dorms., sla., coz., wc.,
a. serv., fino acab., gar. 2
autos 180 Mil (11) 955514029 c/ Stéfano.

VENDA DE TERRENO

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

TERRENO PINDAMONHANGABA
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.

APTO. AV. MARTINS JRº
2 Dorms. + deps, aquecedor, 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.

NEGÓCIOS
Oportunidade

COMPRA/VENDA

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

Verificar Condições
Vitoram Corretora de Seguros

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

VEÍCULOS

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

F. 2409-5992
9500-5000

SERVIÇOS
Relax

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644
94745-7749
5583-2905

Parcelamos Todos
os débitos
do seu veículo

ATÉ 12X CARTÃO OU
18X NO CHEQUE

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

v

SAÚDE

ACESSE O SITE

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

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

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

Aluguel de Máquina
RETROESCAVADEIRA
Escav.esteira, Rolo CA 15,
Caminhão basc., Rolo peq.
dinaparc LR 95, Caçamba
Estac. Fs.: 2486-8586/
97138-8449/ 97495-2574
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CURSOS
CURSOS GRATUITOS
Somente material
didático cabeleireiro
manicure,depilação e
Recepçaõ Hospitalar F.:
(11)98666-9809

ANUNCIE AQUI
97380-7685
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