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Disney divulga trailer de 
‘Frozen 2’ que estreia 
em janeiro de 2020

-0,34%
R$ 3,74

+2,27%
98.015

Bolsonaro define idades mínimas 
de 62 e 65 anos na Previdência

Ladrões 
invadem prédio 

da Secretaria 
da Saúde

Pág. 5

Município gerou 
mais de 30 mil 

empregos 
desde 2017

PL quer multa 
de R$ 1,5 mil 

para flanelinhas 
em Guarulhos

Pág. 4

Pág. 6

FOTO: ERNESTO RODRIGUES/ESTADÃO

Segundo o secretário Rogério Marinho idades mínimas para mulheres e homens terão um período de transição 
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Circula em Brasília a no-
tícia de que a ala militar do 
governo Bolsonaro, sempre 
discreta com exceção do vice 
general Mourão, estaria muito 
desconfortável com a reação 
do presidente e o filho Carlos 
diante das acusações contra 
o ministro Chefe da Secreta-
ria Geral da Presidência, Gus-
tavo Bebianno. A participa-
ção de Carlos no episódio só 
fez aumentar a crise iniciada 
com as denúncias publica-
das pela Folha de São Paulo. 
A história do uso de 400 mil 
reais do fundo partidário para 
uma candidata “laranja”, com 
a chancela de Bebianno, pre-
sidente do PSL, o partido de 
Bolsonaro. Acabou tomando 
conta do noticiário do dia no 
lugar de assuntos mais dese-
jados pelo governo, leia-se 
a reforma da previdência, o 
grande acontecimento para 
marcar a volta do presidente 
a Brasília depois de seus lon-
gos dias no hospital em São 
Paulo.

 
Grafites
Escola do bairro dos Pi-

mentas ganha destaque 
no noticiário nacional com 
iniciativa de seus alunos e 
professores em eleger 16 
personalidades para ilustrar 
as paredes das salas de aula. 
São grafites que, deixando 
os muros do colégio ganha-
ram o interior das salas com 
os rostos de figuras impor-
tantes no mundo das artes, 
principalmente literatura que 
marcaram a realidade brasi-
leira. Carlos Drummond de 

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

Andrade, Machado de Assis 
e até o desenhista Mauricio 
de Souza, estão agora grafi-
tados nas paredes de quinze 
salas de aula da Escola Esta-
dual Parque Jurema 3 que 
tem 1.700 alunos distribuí-
dos em três turnos.

A diretora Mariana Valen-
te Gonzaga diz que o grafite 
está muito ligado à realidade 
dos alunos e eles tiveram a 
ideia das pinturas.

Bom saber que a persona-
lidade mais votada pelos es-
tudantes foi o autor de Dom 
Casmurro, cujo grafite orna-
menta agora a parede da sala 
de leitura da escola. Junto 
com a pintura, a frase “A arte 
de viver consiste em tirar o 
maior bem do maior mal”.

 
Ainda a TV Câmara
Alguém proibiu os repór-

teres da TV Câmara de usar 
seus celulares para gravar 
entrevistas com vereadores 
durante as sessões para de-
pois transmiti-las via inter-
net. O recurso vinha sendo 
utilizado há algum tempo 
desde que a emissora se en-
contra desativada por falta 
de equipamento. O antigo 
presidente da Casa, Eduar-
do Soltur (PSB), não reno-
vou o contrato de aluguel 
de microfones e câmeras. 
É provável que o uso de 
equipamento emprestado 
tenha preocupado o atual 
presidente, professor Jesus 
(sem partido). Dizem que a 
legislação proíbe. Seria bom 
que as bancadas se manifes-
tassem...

Rousseff, afirmou: “A democracia em 
uma sociedade livre exige que os go-
vernados saibam o que fazem os go-
vernantes, mesmo quando estes bus-
cam agir protegidos pelas sombras”; 
entretanto, acerca de seu recente 
encontro com a fabricante de armas 
Taurus, mudando complemente de 
opinião ou esquecendo-se que é um 
servidor público, afirmou: “O direi-
to à privacidade, no sentido estrito, 
conduz à pretensão do indivíduo de 
não ser foco de observação de tercei-
ros, de não ter os seus assuntos, in-
formações pessoais e características 
expostas a terceiros ou ao público em 
geral.”

Por estas e outras é que Rui Bar-
bosa continua vivo, merecendo ser 
lembrado: “De tanto ver triunfar as 
nulidades; de tanto ver prosperar a 
desonra, de tanto ver crescer a injus-
tiça. De tanto ver agigantarem-se os 
poderes nas mãos dos maus, o ho-
mem chega a desanimar-se da virtu-
de, a rir-se da honra e a ter vergonha 
de ser honesto.” 

E para aqueles que pretendem ca-
lar a imprensa e seus valores, de boa 
lembrança os pensamentos de Rachel 
de Queiroz, quando deixa claro o avi-
so: “Gosto de palavras na cara. De fra-
ses que doem. De verdade ditas (ben-
ditas!). Sou prática em determinadas 
questões: ou você quer ou não”.

O incomparável Nelson Rodrigues 
lembrava: “Nós, da imprensa, somos 
uns criminosos do adjetivo. Com a 
mais eufórica das irresponsabilida-
des, chamamos de ilustre, de insigne, 
de formidável, qualquer borra-botas”. 
Então, ao trabalho... excelentíssimos.

Quanto as críticas recebidas por 
discordar o pacote anticrime  do Mi-
nistro da Justiça e Segurança Pública 
Sérgio Moro (como se alguém fosse a 
favor do crime!!!), parece-me neces-
sário destacar que o referido projeto 
claramente vulnera as prerrogativas 
da advocacia quanto ao sigilo de co-
municação e, igualmente, viola o di-
reito do condenado ser preso apenas 
após o trânsito em julgado, destacan-
do que o novo governo vem se afas-
tando do princípio da hierarquia das 
leis para impor suas mudanças, quase 
que a força, estruturando legislação 
que tendem ao amparo de eventuais 
abusos de poder, porquanto me pa-
rece preciso e atual o pensamento de 
Anatole France:

“Eu não recearia muito as más leis 
se elas fossem aplicadas por bons juí-
zes. Não há texto de lei que não deixe 
campo à interpretação. A lei é morta. 
O magistrado é vivo. É uma grande 
vantagem que ele tem sobre ela.” 

Aliás, o Ministro Sergio Moro pa-
rece ter aprendido rápido as lições 
de conduta política, pois, em 2016, 
ao divulgar ilegalmente uma conver-
sa da Presidente da República Dilma 

CAUSOS 
E CAUSAS

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

O trabalho tem 
que continuar...
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Guarulhos gerou 30 mil empregos desde 2017 e pretende 
ampliar as vagas através do incentivo fiscal de empresas

Obras pavimenta e recupera vias para facilitar acesso à Dutra

MAYARA NASCIMENTO - Entre 
2017 e o começo deste ano, 
foram gerados 30 mil novos 
empregos em Guarulhos de-
vido ao incentivo fiscal de 
empresas. Somente na ges-
tão do prefeito Guti, 133 in-
centivos foram concedidos, 
recolhendo R$ 27,3 milhões 
de impostos para a cidade.

No evento de homolo-
gação de incentivo fiscal, 
realizado ontem na cede do 
Centro das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Ciesp), 53 
empresas renovaram seu be-
nefício e outras nove recebe-
ram pela primeira vez.

“São bons números, mas 

ainda temos um longo ca-
minho para conseguirmos 
equalizar a demanda de em-
prego na cidade. Temos mui-
tas pessoas desempregadas 
e precisamos de empresas 
sólidas e fortes para gerar 
empregos”, afirmou o prefei-
to Guti.

A prefeitura, por meio 
da Secretaria De Desenvol-
vimento Científico, Econô-
mico, Tecnológico e de Ino-
vação (SDCETI), pretende 
ampliar a lei para gerar mais 
oportunidade de incentivo 
às empresas. Segundo a pas-
ta, as empresas beneficiadas 
são responsáveis por 10.361 

empregos diretos no muni-
cípio e estão instaladas em 
14 bairros distintos de Gua-
rulhos, sendo que 16 delas 
estão em Cumbica e 14 no 
Bonsucesso. 

“Guarulhos precisa se tor-
nar ativa para que novas em-
presas se instalem na cidade. 
Estamos desenvolvendo pro-
jetos para que a cidade se tor-
ne atrativa para vários nichos 
econômicos”, completou.

A Wickbold, empresa 
brasileira de fabricação de 
pães, panetones e alimentos 
em geral, é uma das empre-
sas que chegam a Guarulhos 
para somar.

Prefeitura inicia revitalização dos abrigos de ônibus
DA REDAÇÃO - A Secretaria 
de Transportes e Mobilida-
de Urbana (STMU) iniciou 
neste mês de fevereiro um 
processo de revitalização de 
cerca de 150 abrigos nas pa-
radas de ônibus municipais. 
A previsão de duração dos 
trabalhos é de 90 dias.

A meta estabelecida pelos 
técnicos é de atingir todas as 

CLÍNICA VETERINÁRIA

CIRURGIAS/EXAMES

BANHO E TOSA

RAÇÕES E ACESSÓRIOS

TÁXI DOG

CRECHE/HOTELZINHO

VACÍNAS

WWW.CLINICAAMIGOFIEL.COM.BR

BANHO

 PORTE PEQUENO E MÉDIO

PROMOÇÃO
PARA LEITORES DA FOLHA

LEVE ESTE ANÚNCIO

RUA JOSÉ GOMES OTERO - 54 - VILA FÁTIMA

    4386-4644
98271-2565

DA REDAÇÃO - A prefeitura está 
finalizando as obras de pavi-
mentação e recuperação de 
três vias na Vila Augusta. A in-
tervenção realizada pela Secre-
taria de Obras visa melhorar as 
condições de acesso à rodovia 
Presidente Dutra sentido São 
Paulo, aliviando o trânsito nas 
avenidas Guarulhos e Humber-
to de Alencar Castelo Branco.

Um dos endereços benefi-
ciados é a rua Genaro Vigori-
to que recebeu fresa do pavi-
mento antigo e aplicação de 
nova capa asfáltica. Também 
nesta via, foi realizada recu-
peração de sarjetas, espaço 
entre guia e pavimento que 
integra o sistema de drena-
gem superficial de águas 
pluviais. Esta rua recebe o 

regiões do município. “Nossa 
intenção é dar mais conforto 
ao usuário de transporte co-
letivo tentando, ao máximo 
possível, protegê-lo do sol e 
da chuva”, afirmou o diretor 
de Transportes, Oscar Kaari.

Para conseguir atingir as 
metas estipuladas, as equipes 
de manutenção foram dobra-
das e têm trabalhado, prin-

cipalmente, nos finais de 
semana para não provocar 
transtornos aos passageiros.

“Nosso objetivo é tra-
balhar o máximo que pu-
dermos para propiciar um 
transporte e um trânsito da 
melhor qualidade, na se-
gunda maior cidade do Es-
tado”, afirmou o secretário 
Paulo Carvalho.

trânsito de veículos vindos 
da região da Ponte Grande 
rumo à cidade de São Paulo.

A rua Machado, entre o 
acesso à Dutra e a rua Dona 
Otavia, recebeu cerca de 50 
metros de extensão de pa-
vimentação asfáltica após 
remoção dos blocos do pavi-
mento antigo. A obra no lo-
cal incluiu a correção de um 

antigo ponto de alagamento 
que dificultava o trânsito de 
veículos e pedestres.

Na avenida Leonor, que ter-
mina no acesso à Dutra, tam-
bém está sendo feita a troca 
dos blocos por pavimento as-
fáltico, recuperação da base da 
via e da sarjeta, além de subs-
tituição da tubulação antiga, 
esta última feita pela Sabesp.
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Ladrões invadem prédio da Secretaria da Saúde
LUCY TAMBORINO - O prédio da 
Secretaria da Saúde, no Go-
poúva, foi arrombado às 2h 
de quarta-feira (13) e teve o 
alarme disparado. Com isso, a 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
foi acionada e os agentes deti-
veram um indivíduo. Segundo 
a pasta, os demais fugiram le-
vando quatro caixas de ferra-
mentas e um monitor de com-
putador. O caso foi registrado 
no 2º Distrito Policial.

O problema de vandalismo 
vem ocorrendo já há alguns 
meses e teria começado a se 
intensificar em outubro do 
ano passado. A prefeitura vem 
registrando, em diferentes uni-
dades de atendimento público 
do município, um número alto 
de cortes de cabos de fibra ópti-
ca, o que leva a crer que podem 
ser ações coordenadas de van-
dalismo ou mesmo de sabota-
gem, já que em muitos casos 
nada é furtado. 

O caso mais recente de van-
dalismo nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBSs) ocorreu no 
dia 05 deste mês, na UBS Jacy. 
Após ser efetuado um reparo 
em um cabo de fibra óptica nas 
proximidades da unidade, no 
dia seguinte, o cabo foi cortado 
novamente, segundo a Saúde.

Já na madrugada do dia 05 
de janeiro os cabos de fibra óti-
ca de um poste que dá acesso 
à secretaria foram cortados e 
deixaram a pasta sem comuni-
cação com as unidades médicas 
da cidade, sem acesso à rede e 
implicaram diretamente no 
atendimento à população. Até 
internações de emergência e 
transferências de hospitais fo-
ram prejudicadas. Outros casos 
assim ocorreram, por exemplo, 
em 7 de janeiro, quando o Cen-
tro de Atendimento Psicossocial 
(Caps), localizado bairro do Ma-
cedo, foi invadido e saqueado.

A UBS Belvedere, na região 
do Mikail, teve o quadro de luz 
danificado e os cabos de ener-
gia furtados no dia 13 de janei-
ro. Com a falta de energia elé-

trica, os refrigeradores ficaram 
desligados e as vacinas, insuli-
nas e outros insumos tiveram 
que ser remanejados.

Outro exemplo de vanda-
lismo ocorreu no último dia 
27 de janeiro na região dos 
Pimentas. No local, existe um 
poste por onde passam fios de 
várias empresas, além do cabo 
de fibra óptica da prefeitura, 
no entanto, somente este foi 
cortado. A ação interrompeu o 
fornecimento de internet para 
15 UBSs e outras 29 unidades 
da Secretaria de Educação.

Prefeitura descobre venda ilegal de leite de programa municipal

GCM prende indivíduo furtando objetos de escola municipal

1º 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 - 
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - EDITAL DE NOTIFICA-

ÇÃO DOS CONFINANTES LION TAMMAM e sua mulher MARINA ERNA WEBER 
TAMMAM e de GIUSEPPE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, 
expedido no procedimento administrativo de Retificação de Registro Imobiliário (art.213 da 
lei 6.015/73) requerido por REC LOG 411 S/A. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Oficial 
Delegado do 1º 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, especialmente LION TAMMAM e sua mulher MARINA ERNA 
WEBER TAMMAM e GIUSEPPE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/C LTDA 
que, por requerimento prenotado sob n.298.789 em 01/11/2016, neste Serviço de Registro 
de Imóveis (localizado na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, 
Guarulhos) REC LOG 411 S/A requereu, com fundamento nos incisos I e II do art.213 da 
Lei Federal n.6.015/73 (redação dada pela Lei n.10.931 de 02/08/2004), a RETIFICAÇÃO 
DO REGISTRO do imóvel situado na Avenida Guarulhos, n.57, Bairro de Itapegica, nesta 
cidade, objeto da Matrícula n.72.117, desta Serventia, suprimindo-lhe, inclusive, deficiên-
cias quanto à especialização objetiva, ou seja, para apurar a área do imóvel, inserir 
medidas lineares e atualizar os confrontantes, conforme planta e memorial descritivo que 
integram o procedimento prenotado sob n.298.789. Como o imóvel retificando confronta 
com aqueles que são objetos das matrículas ns.56.690 (de propriedade de LION TAMMAM 
e sua mulher MARINA ERNA WEBER TAMMAM) e 54.206 (de propriedade de GIUSEPPE 
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/C LTDA), o § 2º do art.213, da Lei 
n.6.015/73, exige sua prévia notificação. As diligências efetuadas pelos Oficiais de Títulos 
e Documentos desta Comarca, e pelos 2º, 3º, 5º e 10º Oficiais de Títulos e Documentos de 
São Paulo, objetivando as notificações pessoais, restaram infrutíferas, por não terem sido 
encontrados em nenhum dos endereços, razão pela qual, por este edital, ficam os mesmos 
(LION TAMMAM e sua mulher MARINA ERNA WEBER TAMMAM e GIUSEPPE PARTICI-
PAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/C LTDA), notificados do teor da mencionada 
pretensão retificatória e que, caso queiram, poderão impugná-la (fundamentadamente), 
desde que o façam dentro do prazo de quinze (15) dias contados da primeira publicação, 
sendo que a impugnação deverá ser apresentada (por escrito) diretamente no escritório 
registral localizado no município e comarca de Guarulhos, na Rua Dona Olinda de 
Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, no horário compreendido entre às 9:00 e 16:00 
horas, de segunda a sexta-feira. A ausência de impugnação implicará na anuência tácita à 
pretensão retificatória. Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém 
possa alegar nulidade, o qual será afixado no lugar de costume (no interior do escritório 
registral) e publicado, por duas vezes, em jornal de grande circulação. Guarulhos, 07 de 
fevereiro de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado

LUCY TAMBORINO - Com 19 casos 
de dengue registrados neste 
ano, a Secretaria de Saúde re-
força o trabalho de combate ao 
mosquito transmissor, Aedes 
aegypti. A medida é realizada 
por meio de profissionais de 
Saúde, que estão viAsitando as 
casas, eliminando criadouros e 
orientado a população.

Os agentes de saúde são 
uniformizados, portam cra-
chás e, em caso de dúvida, a 
pessoa pode ligar para o Cen-
tro de Controle de Zoonoses 
(CCZ), no telefone: 2436-3666. 
O combate à dengue está entre 
as 10 prioridades da Organiza-

DA REDAÇÃO - Equipes da pre-
feitura e da Controladoria 
Geral do Município (CGM) 
estão monitorando denún-
cias sobre o comércio ile-
gal do leite distribuído aos 
alunos da rede pública, por 
meio do Programa Leite em 
Casa. Após denúncia anôni-

DA REDAÇÃO - A GCM pren-
deu uma pessoa que tenta-
va furtar equipamentos da 
EPG Dona Benta, na região 
do Jardim São João. A atu-
ação da GCM foi possível 
após denúncia anônima 

ma, registrada CGM, a equipe 
do Departamento de Trans-
parência e Promoção da In-
tegridade da Guarda Civil 
Municipal chegou a um casal, 
morador da região do Vila Al-
zira, no Pimentas, que anun-
ciava a venda do produto em 
um grupo do Facebook, com 

mais de 117 mil pessoas. Os 
filhos do casal, que recebiam 
o benefício, foram cortados 
do programa.

De acordo com os agentes 
da CGM, o casal negociava o 
leite recebido todos os me-
ses, mas tiravam a publica-
ção da página rapidamente.

Com quase 20 casos de dengue Saúde reforça ação de combate

feita à Central de Atendi-
mento.

Os guardas detiveram 
um indivíduo que, após pu-
lar o muro da escola, ten-
tou levar um ventilador e 
um equipamento de áudio. 

Diante do flagrante, o su-
jeito foi encaminhado ao 
7º Distrito Policial, onde 
a autoridade policial ratifi-
cou a voz de prisão e regis-
trou Boletim de Ocorrên-
cia por furto qualificado.

ção Mundial de Saúde (OMS) 
para 2019. Estimativa da OMS 
aponta que 40% de todo o 
mundo está em risco de con-
trair o vírus da dengue, o que 

corresponde a cerca de 390 mi-
lhões de infecções por ano. A 
estratégia da organização para 
controlar a doença visa reduzir 
as mortes em 50% até 2020.
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PL quer multa de R$ 1,5 mil 
para flanelinhas em Guarulhos
LUCY TAMBORINO  - A Câmara 
Municipal aprovou ontem em 
primeira votação o projeto de 
lei que visa estabelecer como 
ato ilícito administrativo a 
coação exercida por guarda-
dores de carros, conhecidos 
como flanelinhas. A multa a 
ser aplicada será R$ 1,5 mil 
de acordo com o texto. Ainda 
em caso de reincidência no 
período de cinco anos, o valor 
da multa será dobrado.

O projeto deverá agora 
passar por segunda votação 
na Casa de Leis e se aprova-
do, deverá ser sancionado 
pelo prefeito Guti.

A punição será realizada 
àqueles que ameaçarem ou 
coagirem, de qualquer forma, 
mesmo que velada, o motorista 
a contratar os seus serviços ou 
dar remuneração. Ou então su-
gerir qualquer espécie de preço 
tabelado ou que não fique à li-
vre escolha do motorista.

O vereador Professor Je-
sus, um dos autores do proje-
to, justificou a necessidade da 

medida alegando que apesar 
de regulamentada a função, 
ainda apresenta problemas.  
“O que vemos na prática é a 
formação de verdadeiras qua-
drilhas, que cometem extor-
sões, obrigando motoristas a 
pagarem valores extorsivos 
para estacionar seu veículo 
em via pública”, pontuou. 

Ainda segundo ele, o PL 
pretende desestimular tais 
práticas. “Colaborando para 
a sensação de segurança ur-
bana da qual a cidade tanto 

necessita”, finalizou. 
A sessão contou também 

com a presença do presidente 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) – Subseção Gua-
rulhos, Eduardo Ferrari, além 
de integrantes da chapa dire-
tora. “O motivo de estarmos 
aqui hoje é primeiramente de 
nos apresentar e dizer que a 
OAB, que a Casa de cidada-
nia, está de portas abertas e 
juntos faremos uma socieda-
de melhor”, disse.

Ferrari também destacou 
a importância do projeto de 
lei que institui o Dia Mu-
nicipal de Defesa das Prer-
rogativas da Advocacia de 
Guarulhense na pauta do 
Legislativo. Este foi sugerido 
devido a uma manifestação 
de 150 advogados que foram 
até a comarca civil da cidade 
e conseguiram o afastamen-
to de magistrada que feria as 
prerrogativas da advocacia, 
de acordo com eles.

Reunião da CEI que investiga supostas irregularidades cometidas por Almeida é cancelada

Câmara recebe evento de valorização 
às forças de segurança

LUCY TAMBORINO - Com prazo 
para encerrar no próximo 
dia 28, a Comissão Espe-
cial de Inquérito (CEI) que 
apura se o ex-prefeito Se-
bastião Almeida (PDT) be-
neficiou uma cooperativa 
médica em sua gestão de-
veria ter se reunido ontem, 
porém o encontro foi can-
celado. A próxima reunião 
deve acontecer na próxima 
quinta-feira (21).
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LUCY TAMBORINO  - O evento de 
solenidade na Câmara Muni-
cipal que homenageou poli-
ciais civis e militares, além de 
outras forças que contribuem 
para segurança pública mar-
cou a noite de quarta-feira 
(13). A ocasião foi organizada 
pela Associação Brasileira das 
Forças Internacionais de Paz 
(ABFIP), com apoio da Associa-
ção de Defesa dos Agentes de 
Segurança Pública (Adeasp). A 
primeira foi representada pela 
atual presidente Walter Mello 
de Vargas e a segunda pelo vi-
ce-presidente Capitão Fernan-
do Fabião. 

A premiação é realizada em 
sinal de reconhecimento dos 
valores militares, espírito de ci-
vismo, preservação da memó-
ria e serviços prestados à pá-
tria. O capitão Fabião destacou 
estar satisfeito com a parceria. 
“As nossas associações têm 
objetivos em comum que é a 
valorização das forças de segu-
rança do Brasil e conseguimos 

trazer isso para Guarulhos, que 
é a cidade onde eu moro e já 
comandei a força tática”, disse. 

O profissional, que entrou 
na Academia de Polícia Militar 
do Barro Branco aos 17 anos, 
vem de uma geração empenha-
da com a segurança pública. 
Seu pai é coronel e seu tio sub-
tenente, ambos aposentados, 
já seu irmão é cabo do Corpo 
de Bombeiros. Ainda alguns 
primos integram a polícia civil 
e a militar. Além dessa atuação 
ele também é presidente do 
Instituto Rister de Educação e 
Socialização (Ires).

Compondo a mesa este-
ve o deputado estadual Jorge 
Wilson, o Coronel Arthur Luis 
Fabião, o vereador de Santo 
André Soldado Carvalho e o 
presidente do PRTB em Gua-
rulhos, Rodrigo Tavares. Além 
do ex-secretário de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana, Giu-
liano Locanto e, o atual secre-
tário adjunto da pasta, Marcio 
José Pontes.

FOTOS: LUCY TAMBORINO

FOTO: DIVULGAÇÃO

Segundo o vereador Mo-
reira (PTB), que preside a 
comissão, o cancelamento 
aconteceu devido à procura-
dora que participaria da reu-
nião não ter sido localizada 
para convocação. “Então se 
a matéria era para ouvir essa 
pessoa, não tinha porque fa-
zer reunião da CEI sem ter o 
que ouvir e discutir”, disse. 

O parlamentar ainda des-
tacou uma possibilidade caso 

não seja possível concluir 
as investigações dentro do 
prazo. “Se a relatoria da CEI 
entender que não consegue, 
nós vamos usar a prerroga-
tiva do Supremo”, explicou. 

Os decretos investiga-
dos pela comissão altera-
ram a base de cálculo do 
Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS-
QN) que só poderia ser al-
terada por lei. 
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Padarias se consolidam como importantes centros 
gastronômicos em Guarulhos
DA REDAÇÃO - O cheiro do pão 
quentinho saindo do forno 
nas primeiras horas da manhã 
é inconfundível para quem 
passa próximo às padarias de 
Guarulhos. Ao longo dos anos, 
elas se reinventaram e, além 
dos tradicionais pães, também 
oferecem opções que vão des-
de o café da manhã até o ha-

ppy hour, além de vários pro-
dutos que buscam atender o 
consumidor nos mais variados 
momentos de consumo, sejam 
estes realizados na loja ou em 
casa. Todas possuem um vasto 
cardápio com sucos, café, lei-
te, chocolate quente e gelado, 
frios (queijos, presuntos, sala-
me, mortadela e peito de peru), 

frutas variadas, bolos gelados, 
bolos secos, pães de queijo, 
mini pães, mini salgados, man-
teiga, cream cheese, salada de 
frutas, cereais, iogurtes, mini 
sonhos, geleias, entre outros. 
Por isso a Folha Metropolitana 
apresenta um roteiro com as 
melhores opções para aprovei-
tar na cidade.

Panificadora Meskita City BreadPadaria Maria Cereja

Padaria Parque Cecap
O cardápio inclui di-

versos tipos de pães e 
doces, como bolos, tor-
tas, sobremesas, além de 
lanches variados, pizzas, 
refeições, entre outros. 
Localização: avenida 
Otávio Braga de Mesqui-
ta, 1.607 – Vila Barros. 
Maiores informações: 
2935.9994.

A Padaria City Bread 
tem uma ótima estrutura. 
Moderna, confortável e 
aconchegante. No cardá-
pio lanches, pizza, pães 
variados, sucos, cafés e 
doces são os destaques. 
Localização: avenida Pau-
lo Faccini, 449 – Mace-
do. Maiores informações: 
2229-0354.

O cardápio conta com 
sanduíches, pães, lanches, 
pizzas, além de diversos 
tipos de bebidas. A concei-
tuada padaria também é 
uma especialista em bolos, 
tortas e diversos tipos de 
doces. Localização: avenida 
Paulo Faccini, 1287, Cen-
tro. Maiores informações: 
2443-2202.

O cheiro de pão quente e café fresco lembram de forma 
inconfundível o ambiente familiar, mas com toda pratici-
dade, conforto e ambiente agradável que só a padaria do 
Parque Cecap pode oferecer. O cardápio conta com vários 
itens como sanduíches, beirutes, lanche de metro, pizzas, 
baguetes recheadas, entre outros itens. Localização: Alame-
da das Vitorias Régias, 74 – Parque Cecap. Maiores infor-
mações: 2408-7075.
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      Nesta terça-feira (12), 14 turmas dos 
cursos profissionalizantes oferecidos pela 
Secretaria do Trabalho foram certificadas em 
cerimônia realizada no Adamastor Centro. 
Durante o evento, cerca de 180 munícipes 
receberam certificados que representam 
o passaporte para o mercado profissional. 
Receberam os certificados os alunos dos 
cursos de antenista, auxiliar de almoxarifado, 
boas práticas de fabricação de indústria 
farmacêutica e cosmética (BPF), colorista 
industrial, estética e imagem pessoal, 
instalador de monitoramento, marketing 
e vendas, montagem e manutenção de 
computadores, operador de injetora, operador 
de rastreamento, porteiro, web design, 
robótica industrial e telhadista.

        A Coordenadoria Municipal de Proteção e 
Defesa Civil (Compdec) reuniu, nesta terça-feira 
(12), cerca de 50 servidores de diversos setores do 
município para participar da palestra sobre riscos 
geológicos, ministrada pelo geólogo e pesquisador 
científico do Instituto Geológico Dr. Jair Santoro. 
Segundo o geólogo, há nove passos que devem 
ser observados para um roteiro de ação, a fim 
de compreender da melhor maneira a ocorrência 
em análise: dados gerais sobre a moradia; 
caracterização do local; concentração de água; 
vegetação no talude ou proximidades; sinais de 
movimentação; tipos de processos de instabilização 
esperados ou já ocorridos; determinação do grau 
de risco; necessidade de remoção de famílias e 
construções do local; e informações extras como o 
desenho ou planta da área.

ANOTE

Na segunda-feira, 
Ricardo Boechat voou 
para a imortalidade.

Ricardo Eugênio Boechat 
(1952-2019) - jornalista argen-
tino que adotou o Brasil como 
sua Pátria – concluiu a missão 
terrena na segunda-feira, dia 11. 
Voou de helicóptero de Campi-
nas (SP), onde palestrou para 
três mil pessoas, com destino 
à imortalidade. Eugênio foi gê-
nio na profissão que abraçou, e 
demonstrou amor pelo público 

como poucos o fizeram até aqui.
Diante de mais este lamentá-

vel episódio no início de um ano 
repleto de notícias estressantes, 
Boechat se tornou o mais recen-
te mestre terreno que doa a sua 
vida a fim de nos ensinar im-
portante lição. A sua partida no 
retorno a Casa, morada futura 
de todos nós, nos ensina como 
é transitória a nossa vida neste 
singelo planeta da Via Láctea. A 
regra é clara, mas a sua compre-
ensão depende da força espiri-
tual de cada um.

“Toca o barco”, dizia Boe-
chat nas manhãs da rádio Band-
News. “Navegar é preciso, viver 

não é preciso”, preconizava o 
poeta português Fernando Pes-
soa (1888-1935). É verdade. A 
vida não obedece à precisão dos 
cálculos matemáticos funda-
mentais para a arte da navega-
ção pelos mares. Viver é aceitar 
tacitamente o imponderável, 
campo no qual a única certeza 
possível é que as situações so-
frerão mudanças. Algumas de-
las, extremamente dolorosas.

A transitoriedade da Vida 
indica que nós estamos aqui 
agora, mas nada garante a nos-
sa presença física no instante 
seguinte. É tão óbvio que ain-
da me causa surpresa perceber 
pessoas a minha volta que se 
apegam a este plano como se 
fossem viver para sempre. O 
apego, de qualquer natureza, é 
destruidor da Luz Divina, pois 
as três últimas letras da pala-
vra são ‘e-g-o’. Quem só pensa 
em si jamais poderá ser feliz, 
visto que a Alegria Verdadeira 
jamais será conquistada indivi-
dualmente. Foi o que nos ensi-
nou Jesus, o Cristo, quando dis-
se “Onde estiverem dois ou três 
reunidos em meu nome, aí es-
tou Eu no meio deles” (Mateus 
18:20). Teria o Mestre se referi-
do também à Família?

Boechat vive. E viverá para 
sempre na memória daqueles 
que reconheciam o seu talento 
de encantar as pessoas. A sua 
matéria-prima era a comunica-
ção eficaz, usando palavras de 
sabedoria que continham por 
vezes a acidez da crítica. Porém, 
ele sempre acalentou em seu 
nobre coração o desejo de ver 
edificada a Nação justa e perfei-
ta com a qual todos nós sonha-
mos. E toca o barco.

O argentino Eugênio e a 
transitoriedade da Vida

PONTO
DE VISTA

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

PRECISA-SE 

COSTUREIRA/GUARULHOS
PARA TRABALHAR COM CAMISETAS

EMPRESA LOCALIZADA EM GUARULHOS

EXPERIÊNCIA COM AS MÁQUINAS OVERLOQUE , 
GALONEIRA OU PONTO CORRENTE  PARA EMPRESA 
DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS .

BENEFÍCIOS: CAFÉ DA MANHÃ, CAFÉ DA TARDE, 
VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE , 
CONVÊNIO MÉDICO, CONVÊNIO ODONTOLOGICO
E PREMIAÇÃO POR PRODUÇÃO.

    HORÁRIO DE TRABALHO: 
      SEG Á SAB – 6H ÀS 14H (CAFÉ DA MANHÃ + BENEFICÍOS) 
       SEG A SAB – 14H ÀS 22H (CAFÉ DA TARDE + BENEFICÍOS)

INTERESSADOS LIGAR NO RH :  
(FALAR COM JÉSSICA)

(11) 2229 1241 /     (11) 9 7450 3971 

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

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

VENDA E LOCAÇÃO WHATSAPP
FONE: 2279-3327 94758-6566

VENDE VENDE VENDE LOCAÇÃO

IMÓVEIS PARA TROCA CASAS
Tenho vários imóveis para 
trocas: Terrenos/ Casas/ 

Sobrados/ Aptos/ Chácaras e 
imóveis na praia. REF: 02.

SOBRADO BELA VISTA 
3 Dorms (1 suíte),sala, coz, 
área de serv, 2 Wcs, 4 vagas 

de garagem, imóvel de 
esquina, ótima localização 

R$500.000 AC apartamento 
como parte de pgto REF :02

TERRENO  BELA VISTA 
20X40, Com docas, próximo 
á Av Otávio Braga, murado, 

R$7.000 REF:02.

APTO MIKAIL 69 M²
2 Dorms, sala, coz, área de 

serviço, wc Garagem 
R$120.000 REF :02 

APTO SÃO JOÃO
2 Dorms, sala, coz, wc, 

lavanderia , 1 vaga 
(reformado) Aceita 

Financiamento R$160.000 
REF: 20.

APTO VL. FÁTIMA 
60 M², 2 Dorms, sala, coz, 
area de serv, wc, garagem 

R$100.000 Entrada+ parcelas 
REF:02.

APTO JD. PARAÍSO
2 Dorms, sala,coz, area de 
serv, wc, garagem, lazer 

completo R$90.000 Entrada+ 
parcelas de R$720,00 REF:02

APTOS BONSUCESSO
2 Dorms, 57 m² R$190.000, 
3 Dorms, 94 m²(Cobertura) 

R$260.000 REF:20

CASAS
TROCA-SE CASA EM 

CAÇAPAVA 
Por casa na praia ( 

Caraguá,São Sebastião ou 
Ubatuba) REF:20

TROCA-SE CASA JD. MONTE 
CARMELO

2 Dorms, sala,coz, wc, 
lavanderia, quintal, 

churrasqueira, 5 vagas de 
garagem POR CASA OU 

SITIO EM EXTREMA –MG 
REF:20.

CASA BOM CLIMA 
Terreno 6x30, 2 Dorms, sala, 

coz, e wc, garagem p/2 
carros e edicula nos fundos 

R$380.000 REF: 20

CASA BONSUCESSO
Terreno 5x25, Com 2 casas 

no quintal, 2 garagem, 2 
comodos e wc alugado, 
ótimo para investimento 

R$140.000 REF: 20.

CASA NA PRAIA 
(CARAGUATATUBA)

3 Dorms, sala,coz, wc, 4 
vagas de garagem, piscina, 
Aceita carro como parte de 
pgto R$330.000 REF:20.

CASA JD. BOM CLIMA
300 M², 3 Dorms (1 suíte) 

sala,coz,wc + edícula de 2 dorms 
com suítes e 1 wc, lavanderia, 

salão de festas com churrasqueira, 
5 vagas R$1.300.000 AC. 

Permuta, dá financiamento REF:20

CASA BELA VISTA 
3 Dorms (1 suíte), sala, coz, 
1 wc, copa, lavanderia, copa, 
1 vaga de garagem R$950,00 

REF:20.

CASA SANTA CLARA 
3 Comodos, 1 dorm,sala,co-

z,wc, grande e lavanderia 
R$660,00 REF :20

CASA JD. ADRIANA 
1 Dorm, sala, coz, wc e 
lavanderia GRANDES 

R$750,00 REF:20.

CASA VILA BARROS 
1 Dorm, sala, coz, area de 

serv, wc + edicula 2 comodos 
e wc + garagem R$1.000 

REF: 02.

CASA BELA VISTA 
2 Dorms (1 suíte), sala, coz, 

área de serv, garagem 
R$1.000 REF:02.

 
CASA VILA FÁTIMA 

3 Dorms (1 suíte) , sala, coz, 
área de serv, quintal garagem 

R$ 1.300 REF: 02.

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

SOBRADOS

APARTAMENTOS

LOCAÇÕES COMERCIAIS

TERRENOS

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

CASAS P/ RENDA VILA 
FLÓRIDA

6X25, 2 casas e 1 salão 
rendendo. Com escritura 

R$220.000 REF : 02.

CASA JD. ACACIO 
2 Dorms,sala, coz, 2 wcs, 

área externa coberta, área de 
serv, salão com churrasquei-

ra 1 vaga de garagem R$ 
1.200,00 REF:02.

CASA JD. BELA VISTA 
1 Dorm, sala, coz, área de 

serv, wc, R$550,00 REF: 02.

CASA VILA FÁTIMA 
2 Cômodos, wc, e garagem 

R$700,00 REF :02.

CASA JD. SÃO FRANCISCO
3 Dorms (1 suíte), sala, coz, 
2 wcs, quintal, 3 vagas de 
garagem  R$ 1.200 REF:02

APTO BELA VISTA 
2 Dorms, sala,coz, area de 

serv, R$850,00 Incluso agua 
REF:02

APTO PRÓX AO CARREFOUR 
DO VL RIO

2 Dorms,sala,wc,lavande-
ria,reformado + garagem 

R$1.000 Cond incluso 
REF:20.

APTO SALGADO FILHO
2 Dorms, sala, cozinha wc, 

área de serv, R$950,00 
(Incluso cond) REF:20.

APTO MIKAIL 
Ao lado do supermercado X, 
2 dorms, sala, coz, área de 

serv, vaga de garagem 
R$890,00 REF:02.

TERRENO PARAÍSO 
10X30, Com  4 casas de 2 

cômodos e wc, R$230.000, 
com R$100.000 de entrada 

REF:02.

TERRENO P/ CHÁCARA
Cabuçu, 1000 m ², cercado 
R$40.000 Ac. Carro como 

parte de pagamento REF : 02.

TERRENO SOBERANA
7X20 em frente ao Comercial 
Esperança R$80.000 REF :02.
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DA REDAÇÃO - A nova geração 
da Lander ABS chega com 
tudo: novo design, mais se-
gurança e mais conforto. E 
sem abrir mão de seu DNA, 
que é a agilidade, economia 
e durabilidade. A maior 
prova disso, é que sua ga-
rantia passa a ser de 4 anos!

O conceito desta nova 
geração surgiu do resultado 
de pesquisas com poten-
ciais clientes da categoria 
sobre as possibilidades de 
melhoria no modelo. E os 
questionamentos que mais 
se destacaram foram: -“E se 
ela tivesse o visual robusto 
da XT660?”; -“E se ela man-
tivesse sua agilidade e DNA 
off road?”; - “E se ela tivesse 
o conforto da Ténéré 250?”.

Foi exatamente para aten-
der a estes questionamentos 
que nasceu a nova Lander ABS.

NOVA

COM CAFÉ
DA MANHÃ

LANÇAMENTO
LADER

LANÇAMENTO
LADER NOVA XTZ LANDER 250 ABS 2019NOVA XTZ LANDER 250 ABS 2019

ABS DE SÉRIE

MOTOR CONSAGRADO 
250CC

DESIGN MARCANTE
FAROL FULL LED COM 

LUZ DE POSIÇÃO
NOVO ASSENTO EM DOIS NIVEIS

ALÇAS DO GARUPA EM ALUMINÍO

LANTERNA
TRASEIRA FULL LED

16/02
das 9h às 10h

Av.Tiradentes, 3003
CENTRO - GUARULHOS/SP

Av.Juscelino Kubitschek, 4597
PIMENTAS - GUARULHOS/SP

2468-8767
94222-6099

2303-5775
96192-1465

O design é inspirado no 
conceito de movimento di-
nâmico, que traz agilidade 
e leveza. É robusto e agres-
sivo, com dianteira mar-
cante e tanque imponen-
te, remetendo à XT660R. 
Essa inspiração na icônica 
big trail fica evidente em 
detalhes como o conjunto 
formado pelo para-lama 
dianteiro, carenagem que 
envolve o farol e os prote-
tores dos amortecedores, e 
também as abas do tanque.

O modelo passou tam-
bém a incorporar quali-
dades de sua irmã Ténéré 
250. Conta agora com um 
confortável assento, em 
dois níveis, mais largo e 
ergonômico, promovendo 
um melhor encaixe do con-
dutor à motocicleta e mais 
eficiência na acomodação 

do garupa, que também 
passa a contar com alças de 
apoio em alumínio. Outra 
qualidade dá-se pela maior 
autonomia do tanque de 

combustível, que aumenta 
sua capacidade de 11 para 
13,6 litros e passa a contar 
com tampa estilo aviação.

As novidades da nova 
Lander ABS não param por 
aí. Ela é equipada com luz 
de posição e tanto a lanter-
na quanto o farol, passam a 
ser em FULL LED, enquan-
to o painel digital está ain-
da mais completo, agora 
com indicadores de consu-
mo médio e instantâneo.

Para quem gosta de en-
carar as estradas, a Yamaha 
criou o Kit Touring para 
nova Lander ABS. Vendido 

na rede de concessionários, 
ele contará com acessórios 
como bagageiro, bauletos 
com duas opções de tama-
nho – 33 e 35 litros –, e ain-
da protetor lateral do motor 
e para-brisa.

A Yamaha Lander ABS 
terá três opções de cores. 
Azul (Competition Blue), 
Branco (Sports White) e 
Preto (Black Eclipse), e es-
tará disponível nos Con-
cessionários Yamaha na se-
gunda quinzena de janeiro 
de 2019. Seu preço compe-
titivo só será divulgado nes-
te período.

Nova geração Yamaha Lander 
ABS chega com tudo



ÁRIES: As tuas emoções com ímpeto ficarão na sua re-
serva de pensamento por causa do planeta Vênus agora. 
Use o seu ânimo para superar o que lhe incomodar.

TOURO: Suas dificuldades tendem a ser obscurecidas 
agora nessa difícil jornada para você. Tudo tende a ser 
complicado para conseguir realizar suas tarefas.

GÊMEOS: Com muitas chances as coisas podem andar 
muito bem para você neste momento da sua vida. Tenha 
muito mais coesão.

CÂNCER: Tudo ficará exatamente onde está no momen-
to, deixe que as coisas normais tragam para você uma 
maior esperança para a sua vida agora. 

LEÃO: Ao ser uma pessoa centralizadora terá uma maior 
dificuldades para trazer em sua direção, o que tanto 
precisa neste grande momento. 

VIRGEM: O que vem acontecendo com o seu dia neste 
momento é que demasiada leveza poderá atingi-lo neste 
momento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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ITH
INCREMENTO
ATENUANTES

ESQTIP
LAMAA

ÇUDE
DI

GRESSÃOD
TE

NISEOGE
C

IAARLEI
ANPIGARR

O

ASABRANCA
OEOLOLS

ECNEVMA
ISAVOCAR
AIDOONU
LIMAD

UARTE

Desenvol-
vimento; 
cresci-
mento 

A fome,
para o

crime de
furto (pl.)

Duração 
do Ramadã
islâmico

Lago
formado

por repre-
samento

Código do
usuário da 
internet
(sigla)

Sequen-
cial

Tipo de
refeição
servida
no spa

Bebida
alcoólica
japonesa

Relativi-
dade (?): 
teoria de
Einstein 

O esporte
das qua-
dras de
saibro

Agência
criada por

Harry
Truman

Outro
nome do
gambá

Sucesso
de Luiz

Gonzaga

Deus dos
ventos
(Mit.)

Praia 
da (?),

balneário
gaúcho

A que in-
dica luto,
no Egito é
o laranja

Atribuir a 
responsa-
bilidade a
si próprio 

Língua se-
melhante 
ao espe-

ranto

Organismo
integrado
por 193
países

Elemento essencial
no ciclo de repro-
dução do parasita

(Zool.)

Abelha,
em inglês

Ganha a
disputa
Tradição
haitiana

Abreviatu-
ra do livro
de Isaías 
Ator que

interpretou
o Josafá
Pereira,

na novela 
"O Outro
Lado do
Paraíso" 

(TV 2017)

A primei-
ra letra

Formiga,
em inglês

Sacerdote
budista

Desvio do
assunto

Regra do
Direito

Elemental
da terra

Habilidade cognitiva
presente em alto

grau nos cães
Cirurgia obstétrica

Pensamento impuro
instilado pelo diabo

(Rel.)
Maranhão (sigla)

Sancionada
Irritação na
garganta
causada

por
secreção

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: Com a sua digna e forte paciência que reina em 
seu peito você estará acima de qualquer situação neste 
momento tão importante. 

ESCORPIÃO: Você poderá determinados problemas que 
acabam por fazer você ficar um pouco mais problemático 
agora. 

SAGITÁRIO: A sua alegria não terá a mesma revigorada 
força de antes, quando você estava em um grande 
caminho. 

CAPRICÓRNIO: Aquele seu ideal tão forte que carrega 
no seu coração terá uma fundamental energia para que 
atinja tudo o que precisar. 

AQUÁRIO: Faça um uso maior daquilo que você pensa 
ser importante para que o planeta Urano melhore esta 
sua atual condição. 

PEIXES: É no componente de Água que você pode en-
carnar as coisas das quais os melhores sentimentos mais 
amorosos possíveis na sua vida.
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DA REDAÇÃO - Depois de mui-
to aguardar, eis que a Dis-
ney divulga uma pílula do 
que será Frozen 2. A ani-
mação, que tem direção de 
Chris Buck e Jennifer Lee, 
está programada para estre-
ar em 2 de janeiro de 2020.

Enquanto a data não che-
ga, vale dar uma olhadinha 
no que virá por aí, curtindo 
o trailer, que mostra as no-

Disney divulga primeiro 
trailer de ‘Frozen 2’, que 
estreia em janeiro de 2020

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

vas aventuras das irmãs Elsa 
e Anna, sem deixar de lado 
os amigos Olaf e Kristoff.

O primeiro longa, que 
estreou em 2013, foi gran-
de sucesso de bilheteria, e 
ganhou um Oscar de me-
lhor filme de animação e 
de canção original, por Let 
It Go, com músicas e letras 
de Kristen Anderson-Lopez 
e Robert Lopez.

Na história, acompa-
nhada por um vendedor de 
gelo, a jovem e destemida 
princesa Anna parte em 
uma jornada por perigosas 
montanhas de gelo na es-
perança de encontrar sua 
irmã, a rainha Elsa, e aca-
bar com a terrível maldição 
de inverno eterno, que está 
provocando o congelamen-
to do reino.
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SERVIÇOS

NEGÓCIOS

Dinheiro

Oportunidade

Relax

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

Aluguel de Máquina

Autos

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

EMP. DE MEDICINA DO 
TRABALHO 
Contrata: Auxiliar de 
Enfermagem do Trabalho 
e Auxiliar Administrativo. 
F: 4964-1222 - CV p/ 
deltamed@deltamed.med.br
MOTORISTA CARRETEIRO 
Transportadora em 
Guarulhos admite, 
Motorista Cat. E, 
experiência comprovada 
em carteira. Comparecer 
munidos de documentos 
(Carteira Profissional e 
Currículo) de 18/02/2019 a 
22/02/2019  das 9h as 12h. 
Rua: Manuel Fernandes 
Garrote, 588, Jardim Novo 
Portugal/Guarulhos.

TAPERA GRANDE 
1000 m². Ótimo local, R$ 
45 Mil. F: 96314-2035

SPIN LT 2014/2014 
Mecânica, 5 lugares.  
Branca , Valor 29.700  F.: 
(11) 95035-6200 Josmar

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

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

MASSAGEM 
com.local  Cris/Laura mass/
finalização.  Infs whats (11) 
99947-6210
CASA CUEVAS, 18 
c/ Lindas gatas Atend. 
das 8:30 as 20hrs.  F: 
2087-2091
KAKAU  MASSAGEM 
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)

SALA COMERCIAL 
Ótima, reformada. Em 
frente a Faculdade de 
Medicina. R$ 630, dir. c/ 
propr. 99901-6804
COND. FLÁVIA FERNANDA 
Vl. Rio. Apto. 2 dorms., 
sla., coz., wc.,lav., gar. Fs.: 
4803-5755/ 97687-4566

CASA RECREIO S. JORGE 
2 dorms., sala, coz. gar. 2 
autos. 40 Mil + parcelas. F.: 
96094-1957/ 2087-4901
GALPÃO JD. S. JOÃO 
130mts², na Avenida . 160 
Mil F.2087-4901/ 96094-
1957

CLASSIFICADOS

Veri�car Condições
Vitoram Corretora de Seguros

Planos a partir 
de R$ 119,10
De 0 a 18 anos

F. 2409-5992
9500-5000

CÔMODOS/ ITAQUERA
Individual, incluso água e 
luz R$ 300,00 
F: 98102-1370 Tim
99369-0616 Claro
94693-1563 Oi
99940-8920 Vivo 

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

94745-7749
5583-2905

SALAS COMERCIAIS
Para Profissionais da Saúde.
Próx. a Guarupass Dir. c/ 
prop. a partir de R$ 1.200,00
F.: 99954-3415 whats.

CASA PRÓX.PRAÇA 8 
2 Dorms., sla., coz., wc., 
a. serv., fino acab., gar. 2 
autos 180 Mil (11) 95551-
4029 c/ Stéfano.
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
TERRENO PRAIA GRANDE 
646 Mts², próx. Cidade 
Ocian, ac. auto 165 Mil F.: 
2466-5691/ 98347-5803
2 TERRENOS 252MTS² CDA. 
Bem localizado, doc ok. O 
Sonho de morar em Porto 
Seguro Pq. Pindorama 
- BA. F.: 4962-6563/ 95406-
3133 c/Andrea.

APTO. JD. MUNIRA 
c/ 42Mts.², 2 dorms., 
Quitado .85 Mil, ac. auto F.: 
2466-5691/ 98347-5803
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.
BOSQUE MAIA TERRENO ! 
10 x 25, Doc Ok 480 Mil , 
Est. Proposta/Imóvel - valor 
. F.: 2382-8300
APTO. AV. MARTINS JRº 
2 Dorms. + deps, aquecedor, 
wc, sac, elevs. Cond. Baixo  
lazer completo, 198 Mil  Doc. 
Ok  F.: 2382-8300
GALPÃO RUA D.TECLA 
a 200Mts.do Shop. Maia  
Ótima localização AT400m²  
AC 554,80m². Inf.98599-
9590
GUARAREMA TERRENO 
1000MTS² 
Lindo terreno plano em 
loteamento fechado, c/ toda 
infraestrutura e pronto p/ 
construir, portaria 24 hs 
e doc. ok. Quero 150 mil 
à vista, aceito auto como 
parte de pagamento. F.: 
(11) 4695.4642.

MASSAGISTA CERTIFICADA 
Roberta Loira, shiatsu e 
mass. tântrica. R$ 150, F.: 
94380-8105 whats.
GORDINHAS QUENTES 
Local discreto infs whatsa. 
F. :96767-2566

FOTO: FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Bolsonaro aprova idade mínima de 65 anos para 
homens e 62 para mulheres na reforma da Previdência
DA REDAÇÃO - O secretário espe-
cial de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia, 
Rogério Marinho, anunciou 
ontem que o presidente Jair 
Bolsonaro “bateu o martelo” 
de que as idades mínimas de 
aposentadoria na proposta de 
reforma da Previdência serão 
de 62 anos para mulheres e 
65 anos para homens, após 
um período de 12 anos de 
transição. Marinho destacou 
que esse foi um meio termo 
encontrado após uma discus-
são de quase duas horas entre 
a equipe econômica e o presi-
dente, no Palácio da Alvorada.

Bolsonaro queria uma ida-
de mínima de 60 anos para 
mulheres e 65 anos para ho-
mens e uma transição mais 
longa. Já a equipe do ministro 
Paulo Guedes defendia idades 
mínimas iguais em 65 anos 

para ambos os gêneros e uma 
transição mais curta, de 10 
anos. Segundo Marinho, os 
detalhes da proposta só serão 
divulgados na próxima quar-
ta-feira (20), quando o texto 
será finalmente enviado ao 
Congresso Nacional. No mes-
mo dia, o presidente Bolsona-
ro fará um pronunciamento à 
Nação para explicar a propos-
ta.

Antes disso, a proposta 
precisa passar por diferentes 
instâncias dentro do governo 
para verificar sua adequação 
jurídica e constitucionalida-
de. É por isso que o secretário 
especial informou que ainda 
pode haver alguma outra mu-
dança na semana que vem, 
caso os órgãos jurídicos do 
governo apontem essa neces-
sidade.

Marinho evitou cravar qual 

General Shopping vende 
sua última parte do 
Internacional Shopping
DA REDAÇÃO  - Na última 
terça-feira (12) o grupo 
General Shopping ven-
deu os 9,8% restante de 
participação do Interna-
cional Shopping Guaru-
lhos. A transação girou 
em torno de R$ 154 mi-
lhões.

No final de 2017, a 
companhia havia acerta-
do a venda de 70% do sho-
pping para a subsidiária 
brasileira do grupo isra-
elense de investimentos 
imobiliários Gazit Globe 
por R$ 937 milhões. 

O Internacional Shop-
ping foi criado em 1998. 
O grupo General Sho-
pping ainda controla o 
Parque Shopping Maia, o 
Shopping Bonsucesso e o 
Shopping Poli.

será o impacto obtido com a 
reforma que foi decidida por 
Bolsonaro. Quando questio-
nado sobre a fala de Guedes 
de que a proposta precisaria 
garantir uma economia de R$ 
1 trilhão, ele respondeu: “Se o 
ministro disse...”

O secretário especial fez 

questão de ressaltar que Bol-
sonaro vinha sendo atualiza-
do constantemente das dis-
cussões em torno da proposta, 
a não ser o tempo em que fi-
cou internado. A reunião de 
hoje ocorre um dia após o pre-
sidente receber alta médica e 
retornar a Brasília.
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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.

*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. 

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 300  
GUARULHOS - TEL:4574-7620

CONHEÇA NOSSA GALERIA COMERCIAL

E CONHEÇA TAMBÉM
NOSSA LANCHONETE

Segunda a Sábado: 08h às 20h
Domingo: 09h às 14h

ACEITAMOS CARTÕES

OFERTAS VÁLIDAS: 15/02 até 17/02/18

ARROZ BLUEVILLE
BRANCO

5KG

FLOCO DE ARROZ
CHOCOLÂNDIA

400G

MASSA C/ OVOS 
ESPAGUETE N°8

PETYBON
500G

MEL WAX GREEN
1,2KG

MOLHO DE TOMATE
SACHÊ TRAD. 

340G
OLÉ

Acém ou Peito Bovino
peça/pedaço

Lombo SuínoCostela Bovina

Frango inteiro
cong. ou resf.
Flamboiã

Pão de Alho 400g
Trad./ Picante

Sta. Massa

Bucho Bovino

Lagarto Bovino

Língua Bovina

MORTADELA 
BAMBINA

REFRIGERANTE
KUAT 2L

BEBIDA LÁCTEA 
SABORES 

BATAVO
180G

IOGURTE NATURAL
PEDAÇOS DE FRUTAS

SABORES 100G
BATAVO

BEBIDA RED NOSE
GUARANÁ C/ AÇAÍ

500ML

PIZZA FAB. PRÓPRIA
MUSS./CALAB./MISTA/PORT.

VINHO TTO COLLINA
DEL SOLE 

SECO/SUAVE
750ML

LASANHA 600G
SABORES SADIA

Coxão Duro
peça ou bife

Mocotó Bovino

MINI BOLO 40G
BAU./CHOC.

STA. EDWIGES

CERVEJA PILSEN
ITAIPAVA

350ML

BRIGADEIRO 1,01KG
MELKEN

OVOMALTINE
FLOCOS 750G

MINI BOLO LIGHT 
STA. EDWIGES

40G

Alcatra Bovina

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

ÁGUA SANITÁRIA
DACLOR

2L

PAPEL HIGIÊNICO FANCY
FOLHA DUPLA 16 ROLOS

cada
0,99

Agora aceitamos: 
Ticket Alimentação 

VR Alimentação

0,99
100g cada

9,99
cada

1,69

kg9 ,99
kg16,99

kg11 ,99

kg6 ,48
kg12,49

kg12,89
kg22,89

kg16,89

kg8 ,99
kg4,99

kg5 ,99
kg5 ,79

cada
3,89

cada
1,49

cada
8,99

cada
1,99

cada

cada

4,29
4,90

a partir de 3 unid. KG
17,90

EXCETO
SÃO VICENTE/

SACOMÃ

cada
1,59

cada
1,79

cada

cada

2,89
3,19

a partir de 2 unid.

cada

cada

15,29

16,99

a partir de 2 unid.

cada
2,19

cada
0,99

cada
9,99

cada
31,99

cada
15,39

cada
12,49


