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Disque-Denúncia Temos que prestigiar o pequeno comerciante, porque 

ele é o termômetro do que acontece nos bairros”, 
William Paneque, presidente da ACE-GuarulhosEuro
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‘Bohemian 
Rhapsody’ é 
o filme mais 
premiado do 
Oscar 2019

Sakamoto bate favorito 
e será 3º brasileiro 

no Brasil Open
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Guti recebe demandas da população 
na 12ª edição do ‘Você na Prefeitura’

Pág. 4

Quase 400 pessoas foram vítimas de 
roubo ou furto de veículos em janeiro
Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que durante o primeiro mês do ano foram registrados 171 roubos 
de veículos além de 196 furtos em Guarulhos; em 2018 foram contabilizados 4.988 crimes do tipo no município Pág. 4

Após eleição das zonais, PSDB Guarulhos escolherá novo presidente em abril
Apesar do registro de furto de urnas, livros de atas e cédulas de votação o número mínimo de votantes foi alcançado e a chapa 1, encabeçada pelo empresário João Thomaz, eleita

Pág. 5
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Câmara vota hoje 
Regime Próprio para 
os servidores públicos 

Pág. 6

Roraima decreta 
estado de calamidade 
pública na saúde

Presidente da ACE-Guarulhos assume 
a região do Alto Tietê da Facesp
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+0,34%
R$ 4,26
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ANIMAIS - Colecionador brasiliense doa 2 mil insetos ao Museu Nacional do Rio de Janeiro
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O ex-juiz agora Ministro 
da Justiça Sergio Moro deu 
ontem uma entrevista escla-
recedora à rádio Jovem Pan. 
Falou bastante, acredito que 
o suficiente, sobre o pacote 
anticrime encaminhado ao 
Congresso. Principalmente 
sobre o caixa dois.

O Ministro, atendendo 
ponderações de alguns par-
lamentares – ele esclareceu 
– decidiu desmembrar o cai-
xa dois do pacote por “moti-
vação estratégica”. Entenda-
-se: facilitar o caminho para a 
aprovação.

Mas, o mais importante 
dessa entrevista foi a confir-
mação de que houve sim um 
“entendimento” com o pre-
sidente Jair Bolsonaro para 
Moro aceitar ser ministro e 
abandonar a carreira na ma-
gistratura.

Foi também claro o ex-
-juiz da Lava-Jato ao se referir 
à questão dos “laranjas” do 
partido do presidente, o PSL, 
focando o caso do ministro 
do turismo Marcelo Álvaro 
Antônio, acusado de partici-
par do esquema de “laranjas” 
em Minas Gerais. “Quando 
fui convidado por Bolsonaro, 
que conversamos: Ninguém 
seria poupado. Se surgissem 
casos de crime no governo, 
isso seria apurado, e, não se-
ria poupado ninguém. E isso 
foi passado para a Policia Fe-
deral. Órgãos de investigação 
têm independência”.

Sergio Moro deixou claro 
que assumiu o cargo nessas 
condições. Mesmo no caso 
dos parentes? Filhos?

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

Essa pergunta não foi fei-
ta, mas acredito que a respos-
ta não seria diferente. Afinal, 
a Polícia Federal, subordinada 
ao Ministro, está orientada a 
“não proteger ninguém”.

 
Em Guarulhos
Não é segredo que o pre-

feito Gustavo Henric Costa, 
o Guti, recebeu a prefeitura 
com sete bilhões e meio de 
reais de dívidas quando assu-
miu. Sete bilhões e meio! Mo-
tivação mais que suficiente 
para instalar aqui uma filial da 
Lava Jato, lembra um jornalis-
ta da cidade que vai mais lon-
ge: “Está faltando pendurar a 
cabeça de alguém no poste.”

Exageros à parte, acho 
também que seria convenien-
te fazer uma investigação pra 
saber onde se gastou tanto. 
Dava pra construir um me-
trô com essa grana toda. Ou, 
pelo menos ajardinar toda a 
cidade investindo em escolas, 
hospitais, saneamento básico, 
que mais? Serviços Públicos!

No entanto, estou saben-
do que, com a quantia obri-
gatória por lei a ser gasta em 
educação e saúde, o que so-
bra é pra pagar os funcioná-
rios. E acabou. A cidade não 
pode investir em mais nada... 
Fatura quatro bilhões e meio 
por ano em impostos, com 
uma dívida de sete e meio 
bilhões que sobe todos os 
meses. Falência total. O en-
graçado nessa história toda 
é que não tem político algum 
interessado em saber onde 
foi parar esse dinheiro todo... 
E aí PT?

guerra no ninho tucano. Na manhã desta se-
gunda-feira, os ânimos estavam mais serenos.

Afinando atos e discursos
Sob a batuta da presidenta, vereadora Ge-

nilda, nesta última sexta-feira, os militantes 
do partido dos Trabalhadores se reuniram na 
sede do sindicato dos Bancários, com o ex-
-prefeito Elói Pietá e com o deputado fede-
ral Alencar Santana para traçar uma linha de 
oposição ao governo Bolsonaro e Guti.

Agora não!
Para Genilda, o candidato a prefeito deverá 

ser escolhido este ano, mas dificilmente será 
no primeiro semestre. A antecipação é um pe-
dido do vereador Edmilson Souza.

Animados
Semana passada flagrei em uma con-

versa bem animada do jovem presidente do 
PSL com vereadores de sua bancada: Sandra 
Major e Serjão. Ambos afirmaram categorica-
mente que não saem da legenda. É esperar 
para conferir.

Debate entre MBL e PSOL
O programa Tribuna Livre vai promover 

um debate dia 13 de março, às 19h, sobre 
Passe Livre e Escola sem Partido entre Ivan 
Canoletto (PSOL) e Lucas Sanches (MBL). A 
intenção é dar visibilidade para duas questões 
bem atuais e importantes para a população. O 
programa será transmitido pelo Fan Page do 
Tribuna Livre, com reprise no canal 12 da Net 
TV e 58.1 sinal digital.

Na Câmara
O secretário adjunto de Cultura, Adalmir 

Abreu assume a vereança por 15 dias no lugar 
do vereador Rafa Zampronio que sai para tra-
tar da saúde.

Pena Eriçadas
As eleições das zonais são marcadas pela 

Nacional, Tucanos estaduais cancelam elei-
ções de Guarulhos; tucanos municipais recla-
mam em Brasília; Tucanos nacionais revogam 
decisão dos tucanos estaduais; tucanos mu-
nicipais fazem as eleições, mas os tucanos 
daqui não se entendem. Xi! Nesta história de 
gente bem emplumada, ainda vai voar muita 
pena.

Deu BO!  
Logo no início das eleições 4 sedes de zo-

nais, 185°, 279°, 278° e 393° teriam sidos “vi-
sitadas” por pessoas que levaram livro ata, 
urnas e cédulas de votação. Apenas em 3 ses-
sões a eleição transcorreu com tranquilidade. 
Fotos foram tiradas de pelo menos uma pes-
soa levando uma das urnas. Um boletim de 
ocorrência foi lavrado.

Não foi a primeira vez!
Segundo Richard Alberto, membro do 

Diretório local, não é a primeira vez que o 
diretório municipal é destituído. Foram pelo 
menos duas destituições por iniciativa da es-
tadual e uma a pedido dos Tucanos Guarus. 
Mas como em todo jogo de cartas marcadas, 
sempre pode surgir surpresas!

O conciliador
Com a experiência política acumulada em 

seus sete mandatos de vereador, Geraldo 
Celestino vem conseguindo tirar o clima de 

DIRETO 
E RETO

ROBERTO SAMUEL 
tblcomunicacao@gmail.com
www.facebook.com/
tribuna.robertosamuel
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‘Você na Prefeitura’ recebe 
demandas dos guarulhenses

Projeto de corredor de ônibus entre 
o ABC e Guarulhos entra em revisão

DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
e membros do governo rece-
beram, no último sábado (23), 
demandas dos moradores do 
Jardim Maria Dirce, Jurema 
e Vila Paraíso, durante a 12° 
edição do programa “Você na 
Prefeitura”, realizada no CEU 
Paraíso. A iniciativa tem como 
objetivo descentralizar o aten-
dimento e fomentar a parti-
cipação popular no desenvol-
vimento e implementação de 
medidas em prol do progresso 
da cidade.

“Sempre defendemos a 
construção de soluções em 
conjunto com os moradores, 
pois são eles que realmente 
sentem e enfrentam as dificul-
dades no dia a dia. Esse mode-
lo tem apresentado resultados 
muito significativos, especial-

DA REDAÇÃO - Após ser eleito 
no último dia 7 de fevereiro, o 
presidente da ACE-Guarulhos, 
William Paneque, tomou posse 
nesta segunda-feira (25), como 
novo vice-presidente da Região 
Administrativa 3 (Região do 
Alto Tietê), da Facesp – Federa-
ção das Associações Comerciais 
do Estado de São Paulo.

A assembleia geral que re-
ferendou o guarulhense à fren-
te da RA3 aconteceu na sede 
da Associação Comercial de 
São Paulo. Além de Paneque, 
outros 19 líderes comerciais as-
sumiram as vice-presidências 
no Estado, juntamente com a 
nova diretoria executiva da Fa-
cesp. Na RA3, Paneque vai li-
derar as cidades de Guarulhos, 
Arujá, Mairiporã, Santa Isabel, 
Mogi das Cruzes, Itaquaquece-
tuba, Suzano, Ferraz de Vas-
concelos, Salesópolis, Biritiba 
Mirim, Guararema e Poá.

mente na resolução de deman-
das”, afirmou Guti.

Cerca de 180 pessoas pas-
saram pelo Você na Prefeitura. 
Desde sua criação, o programa 
já atendeu cerca de 2 mil ci-
dadãos e passou pelo Jardim. 
Santa Francisca, Cumbica, 

A entidade que congrega 
todas as associações comerciais 
do Estado vai ser comandada 
por Alfredo Cotait, também 
empossado nesta segunda, e 
que assume no lugar de Alen-
car Burti. “Tenham certeza que 
vamos desenvolver um man-
dato de união e valorização 
de cada associação comercial. 
Vou visitar cada sede”, disse 
Cotait em seu discurso.

Durante sua fala de sauda-
ção à nova gestão da Facesp, 
Paneque reforçou a necessida-
de de valorizar a capilaridade 
dos pequenos negócios. “Te-
mos que prestigiar o pequeno 
comerciante, porque ele é o 
termômetro do que acontece 
nos bairros. Temos de oferecer 
soluções a esse empreendedor, 
buscando parcerias para que 
ele tenha segurança para gerir 
seu negócio”, afirmou Pane-
que. 

Ponte Alta, Bambi, Cidade So-
berana e Vila Paraíso. “Vamos 
continuar fomentando a inte-
ração popular nas decisões ad-
ministrativas, além de buscar a 
desburocratização e descentra-
lização dos serviços públicos”, 
completou o prefeito.

William Paneque assume 
oficialmente a RA3 da Facesp

Roubo de veículo cresce 5% na cidade
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TEL.: (11) 9.9948-2389
UNIDADES SANTANA E GUARULHOS

LUCY TAMBORINO - O registro de 
roubo de veículos em Guaru-
lhos cresceu 5% em janeiro. 
De 162 no ano passado para 
171 neste primeiro mês deste 
ano. Os dados são das estatís-
ticas de criminalidade do Es-
tado de São Paulo, divulgadas 
ontem pela Secretaria da Se-
gurança Pública (SSP). 

Já os casos de furto de ve-
ículo, ou seja, quando o auto-
móvel é levado quando estacio-
nado sem a presença da vítima, 
diminuíram. No primeiro mês 
deste ano foi registrado queda 
de 13% das ocorrências, saindo 
de 226 furtos no ano passado 
para 196 neste ano. Em todo 

LUCY TAMBORINO  - A obra para 
o corredor Perimetral Leste, 
que corta Guarulhos, está em 
revisão. A informação foi con-
firmada pelo presidente da 
Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos (EMTU), 
Marco Antonio Assalve. 

Sem previsão de obras, o 
projeto prevê a ligação de 22,1 
Km entre dois importantes 
polos industriais da Região 
Metropolitana de São Paulo: o 
ABC e a cidade Guarulhos. Se 
o empreendimento fosse cons-

truído, atenderia a uma área 
onde estão concentrados mais 
de 1,5 milhão de habitantes.

O BRT Perimetral Leste li-
garia dois grandes corredores 
de ônibus: o Corredor ABD 
(São Mateus – Jabaquara) e o 
Corredor Metropolitano Gua-
rulhos – São Paulo.

Apesar da revisão, existe 
um projeto concorrente. Se-
gundo Assalve, a Companhia 
Paulista de Trens Metropolita-
nos (CPTM) apresentou a Li-
nha 14-Ônix que prevê um ve-

ículo leve sobre trilhos (VLT) 
praticamente com a mesma 
origem-destino do corredor de 
ônibus. A EMTU estima que 
175 mil usuários seriam trans-
portados diariamente pelo eixo 
de transporte.

ano passado foram registrados 
2.057 roubos e 2.931 furtos de 
veículos. 

Outro dado divulgado é 
o aumento de tentativa de 
homicídio. Os índices mais 
do que dobraram de um ano 
para o outro. Em janeiro de 
2018 foram registrados cinco 
casos, já no mesmo período 
deste ano 11. Apesar disso, 
o número de vítimas de ho-
micídio, quando há intenção 
de matar, registrou queda, 
passando de 12 casos no ano 
passado para 10 neste ano.  

Registros de estupro de 
vulnerável também caíram, 
representando 42% a menos. 

De 21 casos em janeiro do 
ano passado, esse ano foram 
12. Estupro geral apresentou 
dois casos a menos este ano, 
de sete casos para cinco.
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Após eleição das zonais, PSDB Guarulhos 
escolherá novo presidente em abril
LUCY TAMBORINO - Com regis-
tro de furto de urnas, livros 
de atas e cédulas de votação, 
aconteceu neste domingo (24) 
a eleição das zonais do diretó-
rio municipal do PSDB. Apesar 
do ocorrido, o número mínimo 
de votantes foi alcançado e a 
chapa 1, encabeçada pelo em-
presário João Thomaz, eleita. 
Concorreram também ao plei-
to a chapa 2, encabeçada pelo 
vereador Lauri Rocha. A ocor-
rência do fato foi registrada no 
1º Distrito Policial.

Com a eleição da chapa 1, 
os delegados que a integram e 
o atual diretório municipal do 
partido, devem escolher em 
abril a nova composição do 
diretório e da executiva. Essa 
última será composta, dentre 
outros cargos, pelo presidente 
do PSDB de Guarulhos. 

Segundo Thomaz o sumiço 
dos itens e demais ocorridos 

LUCY TAMBORINO - A Câma-
ra Municipal vota hoje o 
projeto de lei do Regime 
Próprio. Para isso, estão 
previstas sessões extraor-
dinárias. O texto deve ser 
aprovado em duas vota-
ções na casa e se aprova-
do, segue para sanção do 
prefeito Guti. A economia 
esperada é de aproximada-
mente R$ 200 milhões anu-
ais, conforme o vereador 
líder do governo, Eduardo 
Carneiro.

 A proposta visa à trans-
posição do regime celetista 
para o regime estatutário 
dos servidores públicos, 
com também de instituir 
o regime de previdência 
complementar. 

O prefeito Guti desta-
cou que o projeto é contrá-
rio ao enviado pelo gover-
no anterior. “Esse Regime 
Próprio é diferente porque 

no pleito de domingo vai con-
tra os ideais do partido.  “Foi 
um desrespeito aos filiados 
do partido que foram votar. 
Nós acreditamos na política 
da democracia, da verdade e 
transparência e não da trucu-
lência”, criticou. Já o vereador 
Lauri Rocha descartou seu en-
volvimento no ocorrido.  “Eu 
não sei de nada. O partido vai 
se reunir e vai soltar uma nota 

foi construído junto com 
vocês, dialogamos bastante 
em diversas reuniões para 
que pudéssemos traduzir 
no melhor texto de lei”, 
disse em vídeo direcionado 
aos servidores públicos. 

Guti também mencio-
nou que reinvindicações 
como o quinquênio e a sex-
ta parte foram atendidas, 
além de o novo projeto in-
cluir mais servidores. “A 
linha de corte que era de 
oito anos passa a ser cinco, 
chegando ao limite máxi-
mo que conseguimos avan-
çar”, explicou. 

O projeto também pro-
cura a redução de encargos 
patronais que, somados, 
representam cerca de 30% 
sobre a folha de pagamen-
to, assim otimizando recur-
sos destinados à execução 
de programas e políticas 
públicas.

oficial”, disse. 
A eleição das zonais, antes 

suspensas pela Comissão Exe-
cutiva Estadual, aconteceram 
após o presidente da Comissão 
Executiva Nacional do PSDB 
e ex-governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, acatar o pe-
dido de recurso do atual pre-
sidente municipal do partido, 
Marco Iannoni, e manter as 
eleições da sigla em Guarulhos.

Câmara vota hoje projeto Regime 
Próprio para os servidores
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Roraima decreta estado de 
calamidade pública na saúde

Atos lembram um mês do rompimento 
da barragem da Vale em Brumadinho

DA REDAÇÃO - O governador de 
Roraima, Antonio Denarium, 
assinou decreto de calami-
dade pública na saúde, a ser 
publicado ontem no Diário 
Oficial do estado, segundo a 
assessoria de imprensa do go-
verno.

A decisão foi motivada 
pelo agravamento dos confli-
tos na fronteira com a Vene-
zuela, o que elevou o número 
de atendimentos no Hospital 
Geral de Roraima (HGR), prin-
cipal unidade da rede e a úni-
ca a realizar procedimentos de 
alta complexidade.

Por meio de nota, o governo 
de Roraima informou que, nas 
últimas 36 horas, 18 pacientes 
venezuelanos em estado grave 
foram atendidos no hospital. 
Destes, 13 precisaram passar 
por procedimento cirúrgico, 
sobrecarregando as unidades 

DA REDAÇÃO - O Instituto Bu-
tantan vai doar à Venezue-
la um milhão de doses de 
vacina contra a gripe e 1,7 
mil frascos de soro contra 
picadas de serpente e ara-
nhas. O objetivo, segundo o 
governo paulista, “é ajudar 
a população da Venezuela 
no momento em que o país 
enfrenta uma grave crise 
política e humanitária”.

O anúncio foi feito no sá-
bado (23) pelo governador de 
São Paulo, João Doria, duran-
te uma cerimônia que mar-

DA REDAÇÃO - Atos em dife-
rentes cidades do Brasil lem-
braram ontem um mês do 
rompimento da barragem 
da Mina Córrego do Feijão, 
da Vale, em Brumadinho 
(MG). O maior deles ocorreu 
no centro de Brumadinho, 
na região metropolitana de 
Belo Horizonte. Parentes e 
amigos das vítimas, além 
de moradores do município, 
fizeram uma caminhada se-
guida de uma homenagem 
às vítimas da tragédia.

Após uma rápida ceri-
mônia em homenagem aos 
bombeiros, policiais, mi-
litares e voluntários que 
participam dos trabalhados 
de busca às vítimas do de-
sastre, centenas de pessoas 
vestindo roupas brancas e 
portando balões, faixas e 
cartazes caminharam até a 
ponte sobre o Rio Paraope-
ba, atingido por toneladas 

de terapia intensiva, o setor de 
trauma e a ocupação de leitos.

“Já estávamos com situ-
ação crítica no setor da saú-
de em Roraima. A partir dos 
conflitos na Venezuela, esse 
problema se agravou”, disse o 
governador.

Com a publicação do decre-

cou a ampliação e a moder-
nização da fábrica de vacina 
contra a gripe do Butantan.

Segundo ele, as doações 
serão destinadas principal-
mente para os moradores 
da fronteira da Venezuela 
com o Brasil. “Em abril, fa-
remos a doação de 1 milhão 
de doses de vacina contra a 
gripe igualmente para pro-
teger a população na região 
da fronteira. Essas vacinas 
vão atender tanto a comu-
nidade brasileira como a ve-
nezuelana”, disse.

de resíduos tóxicos de mine-
ração.

Na entrada da ponte des-
truída, músicos da banda ins-
trumental de Brumadinho 
executaram o hino nacional 
e líderes religiosos oraram 
em memória das vítimas. 
Por volta de 12h30, perto do 
horário em que a barragem 
da Vale se rompeu no dia 25 
de janeiro, um helicóptero 
lançou pétalas de rosas sobre 
o Rio Paraopeba.

Segundo o balanço que 
a Defesa Civil de Minas Ge-
rais divulgou no domingo 
(24) à noite, o número de 
mortos na tragédia já chega 
a 176. E 134 pessoas conti-
nuam desaparecidas. Além 
disso, as águas do Paraope-
ba continuam turvas em ra-
zão da contaminação pelos 
rejeitos da mineradora, que 
tenta conter o avanço da 
poluição.

to, o governo espera ter mais 
facilidade em compras emer-
genciais de medicamentos e 
de materiais médico-hospita-
lares. O estado analisa ainda 
a possibilidade de contratação 
de leitos hospitalares privados 
para deixar como retaguarda, 
caso haja necessidade.

DA REDAÇÃO - A situação na 
fronteira do Brasil com a Ve-
nezuela foi assunto de reunião 
ontem, no Palácio do Planalto, 

Butantan vai doar 1 milhão de 
doses de vacina para a Venezuela

Bolsonaro e Forças Armadas avaliam 
situação na fronteira com Venezuela

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

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

entre o presidente Jair Bolso-
naro, o ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo e Silva, e os 
quatro comandantes das For-

ças Armadas.
O encontro ocorreu após 

um fim de semana de tensão 
e conflitos em Pacaraima, Ro-
raima, na fronteira do Brasil 
com a Venezuela, e a tentativa 
frustrada de envio de ajuda hu-
manitária do governo federal 
ao país vizinho, que enfrenta 
crise de abastecimento.

Ao deixar o Palácio do Pla-
nalto, o chefe de Logística e 
Mobilização do Exército, ge-
neral Laerte de Souza Santos, 
disse que a ajuda humanitária 
do Brasil prossegue na fron-
teira, por meio da Operação 
Acolhida. Além de Azevedo, 
estiveram na reunião os co-
mandantes da Marinha, almi-
rante Ilques Barbosa Júnior; do 
Exército, general Edson Leal 
Pujol; da Aeronáutica, tenente-
-brigadeiro Antonio Carlos 
Moretti Bermudez; e do Esta-
do-Maior Conjunto das Forças 
Armadas, interino, almirante 
Cláudio Portugal de Viveiros.
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LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
conta hoje com 180 áreas 
verdes adotadas pela ini-
ciativa privada. São praças, 
canteiros e jardins disponi-
bilizados através do progra-
ma “Adote Uma Área Verde” 
que com a cessão faz as em-
presas associarem o nome à 
questão ambiental, obtendo 
o reconhecimento da comu-
nidade através do retorno 
publicitário.

Entre as áreas, a Praça 
Dona Leônidas P. Figueiredo, 
na Vila São João, foi adotada 
pelo Colégio Geometria. Pro-
fessores e alunos participam 
do trabalho de revitalizar o 
local, com ações como lim-
peza e plantio de mudas de 
flores. Os bancos também re-
ceberam uma nova pintura. 

Guarulhos possui 180 áreas verdes 
adotadas pela iniciativa privada

A ideia surgiu após um 
professor coordenador suge-
rir a diretora que os alunos 
frequentassem ambientes 
fora da sala de aula. “Nós es-

tamos conscientizando os es-
tudantes em relação ao meio 
ambiente. Infelizmente aqui 
no Brasil não é como lá fora 
que as pessoas não jogam 

lixo no chão”, explicou a di-
retora da instituição, Adria-
ne Soguino Yamamato. 

De acordo com ela, os 
pais dos alunos ainda têm 

comentado que a praça está 
mais movimentada. Apesar 
da adoção pelo Colégio Geo-
metria, Adriane diz que toda 
ajuda é bem-vinda, comer-
ciantes da região também 
tem se empenhado na ação. 
A intenção da escola é mover 
a todos em busca da cons-
cientização. 

A única regra para que 
empresas adotem uma área 
verde, conforme estabele-
cido no site da prefeitura, é 
que esta se responsabilize 
pelo trabalho contínuo de 
conservação e manutenção 
do local. Para informações e 
adesões, a Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente dispo-
nibiliza o telefone 2475-9859 
e o e-mail adote@guarulhos.
sp.gov.br.
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Todos os homens 
são mortais

Não existe pessoa minima-
mente informada, que nos últi-
mos dias não tenha comentado a 
avalanche de incidentes gravíssi-
mos que se abateu sobre o Bra-
sil. De Brumadinho a morte de 
Ricardo Boechat, passando pelo 
fogo que ceifou a vida de 10 me-
ninos, os incidentes têm pecu-
liaridades similares, pois todos, 
sem exceção, aconteceram por 

conta de negligência e descaso 
com a vida humana.  

No caso da barragem, depois 
da avalanche de lama que soter-
rou centenas de pessoas, veio à 
tona que a notícia de que a mi-
neradora sabia que o colapso de 
esvaziamento era de alto risco 
e não fez nada para evitar. Os 
jovens atletas estavam jogados 
numa caixa de fósforo e os dire-
tores do Flamengo sabiam que 
o espaço era inadequado.  O aci-
dente que matou um dos jorna-
listas mais importantes da mídia 
nacional, poderia ter sido evita-
do se o helicóptero tivesse passa-
do por uma inspeção mais apu-

rada, pois a aeronave deu defeito 
em pleno ar.

As grandes tragédias acon-
tecem desde o princípio da hu-
manidade e nunca deixarão de 
existir. Evitáveis ou não, elas 
fazem parte da vida. Ninguém 
está imune de sofrer um trágico 
acidente, ou de estar numa praia 
maravilhosa e ser engolido por 
uma grande onda, ou ir para o 
hotel mais lindo do mundo e ser 
vítima de um atentado terroris-
ta, mas daí se achar imortal já 
é um pouco demais. Falo isso, 
porque nos últimos dias circu-
lou nas redes sociais diversos 
comentários de pessoas zomban-
do destas tragédias, distribuindo 
abertamente palavras pesadas e 
desumanas.

Tudo isso me faz lembrar o 
livro da escritora Simone de Be-
auvoir, “Todos os Homens são 
Mortais”, sobre a história de um 
rei poderoso, que desejou a imor-
talidade e a conquistou. Com o 
passar dos anos ele, como Ser 
Imortal, manteve-se jovem, mas 
passa a assistir a morte dos seus 
familiares e acontecimentos his-
tóricos catastróficos, fatos que 
o arrasam por dentro, fazendo 
com que deseje morrer, o que ele 
não consegue. 

A mensagem deste livro é cla-
ra, não existe imortalidade. Seja 
quem for, tenha o dinheiro que 
tiver, o poder que tiver, todos 
nós, sem exceção, vamos partir 
um dia, de uma forma ou de ou-
tra, já que morrer é o nosso des-
tino inexorável. A passagem de 
uma pessoa, deve ser honrada e 
não compete a ninguém trans-
formar a morte alheia numa pia-
da. A fala é livre, mas o luto é 
sagrado em todas as religiões e 
deve ser respeitado.

Ninguém está imune de sofrer um 
trágico acidente, ou de estar numa 
praia maravilhosa e ser engolido

      As pré-conferências dos Direitos da 
Pessoa Idosa de Guarulhos foram encerradas 
nesta quinta-feira (21) no Centro de 
Referência Especializado da Assistência 
Social (Creas) Sítio dos Morros. Ao todo foram 
realizados três encontros promovidos pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa (CMDPI) com apoio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS). 
O objetivo da iniciativa é a preparação da 
população para a 6ª Conferência dos Direitos 
da Pessoa Idosa de Guarulhos – 2019 “Os 
desafios de envelhecer no século XXI e o 
papel das Políticas Públicas”, marcada para os 
dias 26 e 27 de março, no Salão de Artes do 
Adamastor Centro.

      A partir do dia 11 de março, na semana em 
que se comemora o Dia Mundial do Consumidor, 
as pessoas cadastradas no Programa da Nota 
Fiscal Paulista que tiveram sua senha bloqueada 
no sistema não precisam mais ir até o Posto 
Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo. Elas poderão fazer o desbloqueio em 
uma das unidades do Procon Guarulhos. Para o 
consumidor realizar o desbloqueio da senha, ele 
deve comparecer a uma das unidades do Procon, 
munido de original e cópia simples do RG e CPF 
e preencher o requerimento de desbloqueio de 
senha, que poderá ser impresso através do link: 
https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/cadastroCat/
SolicitacaoCadastroFormularioDesbloqueio.aspx 
ou diretamente no Procon.

ANOTE

PONTO
DE VISTA

CRISTINA VEREDA 
Jornalista pós-graduada 
em Teoria da Comunicação
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Imóveis econômicos impulsionaram o setor 
imobiliário em 2018, aponta Secovi-SP
DA REDAÇÃO - De acordo com 
dados da Embraesp (Empresa 
Brasileira de Estudos de Pa-
trimônio) apresentados pelo 
Secovi-SP, durante coletiva de 
imprensa, os lançamentos na 
cidade de São Paulo totaliza-
ram 32,8 mil unidades residen-
ciais em 2018, volume 4,0% 
superior às 31,4 mil unidades 
lançadas em 2017. O resultado 
manteve o ritmo de recupera-
ção iniciado nos últimos meses 
de 2018 e superou a média his-
tórica de 30 mil unidades por 
ano na capital paulista.

Nos lançamentos de 2018, 
65% das unidades foram de 
2 dormitórios, 62% possuíam 
área útil menor do que 45 m² 
e 51% tinham preço total de 
até R$ 240 mil. As característi-
cas que predominaram foram, 
principalmente, de imóveis 
econômicos enquadrados no 

programa Minha Casa, Minha 
Vida.

Comercialização – Em 
2018, a Pesquisa do Merca-
do Imobiliário do Secovi-
-SP (PMI) registrou 29,9 mil 
unidades residenciais novas 
comercializadas na cidade 
de São Paulo. O montante é 
27,0% superior às 23,6 mil 
unidades vendidas em 2017 

e acima da média histórica de 
27,6 mil vendas anuais.

Durante o ano passado, foi 
mantido o comportamento de 
vendas de imóveis econômi-
cos registrado no ano anterior. 
Do total comercializado, 63% 
foram unidades de 2 dormitó-
rios, 60% tinham menos de 45 
m² de área útil e 47% preço de 
até R$ 240 mil.

VENDA VENDA VENDA
APTO – JD VILA GALVÃO 

– R$ 175.000 (VAGO) -

REF 04

2 - DORMTS, SALA 2 MABS, 

COZ, LAV, 1VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO VILA MILTON –

R$ 205.000 (VAGO) – 

REF 04 - 2 - DORMTS, 

SALA 2 AMBS, COZ, LAV, 1 

VAGA, COM ELEVADOR

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL II – 
R$ 270.000 (VAGA) –

REF 12
2 – DORMTS, SALA 2 

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

A/C – FINAN/FGTS

APTO – TRAV TIMOTEO 

(PICANÇO) –R$ 155.000

1 DORMTS, SALA, COZ, 1 

VAGA, E QUINTAL 

A/C – FINANC/FGTS

CASA – CONTINENTAL III

1 DORMT, SALA, COZ, 

R$ 600.00

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

1 VAGA
R$ 1.000 INCLUSO –

 IPTU / COND

APTO – PROX SONDA – 

VILA RIO – R$ 180.000 

– REF - 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COND BAIXO

A/C – FINAC/FGTS

ESTAMOS 
COMPRANDO 

APARTAMENTO OU 
CASA NA REGIÃO 
DE GUARULHOS, 

MESMO FINANCIADO, 
PAGAMOS ÓTIMO 

PREÇO, LIGUE E TIRE 
SUAS DÚVIDAS.

APTO – GOPOUVA – 

R$ 165.000 – REF 04

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINAC/FGTS

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

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

AREA DE LAZE.
A/C – FINAC/FGTS

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

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

ELEVADOR
OTIMA LOCALIZAÇÃO.

+ - PARCELAS DE R$ 1.800 

APTO – COCAIA  FATTO 

FARIA LIMA – R$ 215.000 
– REF 02

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

PORT 24 HORAS 
AREA DE LAZER CPMPLETA.

A/C – FINAC/FGTS

COMPRA

LOCAÇÃO

Para 2019, a expectativa é de que a agenda macroeconômica 
do governo possa tramitar dentro do previsto, a fim de acelerar 
o crescimento econômico do País. Para tanto, é preciso que al-
gumas pautas caminhem e sejam efetivadas, como a aprovação 
da reforma da Previdência, o equilíbrio das contas públicas, a 
desburocratização e a geração de novos postos de trabalho, den-
tre outras.

No que concerne ao setor imobiliário, merecem atenção te-
mas como a limitação de recursos do FGTS (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço) para novos financiamentos para produ-
ção e aquisição de imóveis, bem como a dificuldade em viabili-
zar novos projetos habitacionais em razão dos altos preços dos 
terrenos.

Mesmo com um cenário econômico positivo e perspectivas 
de desenvolvimento sustentado, as dúvidas em função da re-
dução do orçamento do FGTS e a falta de calibragem na Lei 
de Zoneamento na cidade de São Paulo são fatores que dificul-
tam uma previsão sobre a extensão do crescimento do mercado 
imobiliário em São Paulo. A expectativa inicial para 2019 é de 
estabilidade frente aos resultados de 2018, tanto em lançamen-
tos como vendas. Porém, em valores, estima-se um crescimento 
do VGV (Valor Global de Vendas) em torno de 10%.

Expectativas para 2019 



ÁRIES: Com um dia cheio de discussões poderá ter 
problemas por causa da sua personalidade um pouco 
mais forte. 

TOURO: Uma grande força que advém do núcleo da sua 
constelação fará com que você possa seguir de forma 
mais entusiasmada. 

GÊMEOS: Tente não ficar agindo como alguém que fala 
sem parar e sem pensar nas consequências. Você irá 
possuir muitos ganhos durante todo este grande dia.

CÂNCER: Determinadas intermitências estão fazendo 
com você algumas coisas muito boas, tente refletir de 
forma um pouco mais séria. 

LEÃO: Uma vida constantemente recheada de atrações 
irá lhe proporcionar um grande bem-estar. O Sol tende a 
lhe comunicar bons sinais.

VIRGEM: O planeta Netuno irá lhe repassar coisas muito 
boas e, que fazem você se tornar uma pessoa mais 
incandescida neste momento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 33

Notícia de
destaque
no jornal

Desejo
intenso no 
ganancioso

Auguste
Comte,
filósofo
francês 

Crustáceo
de carne
apreciada

Receio do
time no 

Z-4 
(fut.)

Período
fértil das
fêmeas

Unidade 
Astronô-

mica
(sigla) 

Material 
termoplás-

tico de
garrafas

Tipo de
quarto de

hotéis

(?) de fo-
me, tipo de
prostesto
de Gandhi

Máquina
que regis-
tra o voto
eleitoral

 
Cordilheira
do Monte
Branco

Recuo de
revólver
quando

disparado

Cifra 
equivalente
à nota dó

(Mús.)

Estado 
da lagoa

Mirim
(sigla) 

(?)-lei: foi 
substituí-
do pela
medida

provisória

Grudou

"(?) Salve
o Rei", no-
vela com
Rômulo
Estrela 1.000, em

algarismos
romanos
Lança-
mentos 

da bola à
cesta, no
basquete

Sede do
governo
holandês

Cada
etapa do 
Brasilei-
rão (fut.)

Árvore
símbolo
do Brasil

Tartamudo

A "arte"
da aranha

Depravação

Sintoma
cuja cons-
tância po-
de indicar 
tuberculose

Pedaço
pequeno
de pão

Lori Sin-
ger, atriz

Condição comprova-
da com a chamada
em sala
de aula

Cantora de
"Mulher" País caribenhoDesgosto

"Long",
em LP
Estou
(pop.)

Refúgio

Grito de
dor

Alternativa dos turistas para
visitar lugares sem depender

de táxis

São ultrapassados
por piadas racistas

ou ma-
chistas

AML
ELBARAMALHO
SIRINGAC

MICOBIÇA

MIGALHATÃ
TOSSECIO
ESTEIAD
SUITEIPE

RODADAGREVE

OURNATI
HAIAGAC

SUEDCOLOU
MAOIPL
ODECRETO

ARREMESSOS

3/pet. 4/haia. 5/alpes — haiti.

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

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

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

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

LIBRA: Você tende a perceber melhor as ondas que fa-
vorecem o relaxamento do seu temperamento e o alheio. 
Tente contrair mais pensamentos positivos.

ESCORPIÃO: Tende a sentir que as coisas no campo das 
emoções estão mexendo bastante com você, assim você 
deixará os seus sentimentos mais aflorados. 

SAGITÁRIO: Para que consiga realizar as coisas com 
eficácia, necessitará aumentar a sua produtividade com 
bastante organização. 

CAPRICÓRNIO: O satélite Lua só tende a lhe ajudar neste 
momento da sua vida. Terá dificuldades para lidar com 
determinadas situações.

AQUÁRIO: Cairá de forma significativa o seu desem-
penho neste momento, o planeta Marte tende a ser um 
forte aliado neste dia. 

PEIXES: O seu sistema autoimune fará algo extremamen-
te bom para você, assim poderá ser ativo com as suas 
tarefas mais importantes.
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DA REDAÇÃO - O filme “Green 
Book: O Guia”, do diretor 
Peter Farrelly, foi escolhido 
como o Melhor Filme na ce-
rimônia do Oscar 2019, reali-
zada na noite deste domingo 
(24), em Los Angeles.

A obra concorreu a cin-
co categorias, e venceu em 
três: além de Melhor Filme, 
faturou as estatuetas de Me-
lhor Ator Coadjuvante, com 
Mahershala Ali, e de Melhor 
Roteiro Adaptado.

Embora tenha vencido a 
principal categoria do Oscar 
2019, o filme não foi o mais 
premiado da noite. A honra 
coube a “Bohemian Rhap-
sody”, a biografia da banda 
britânica de rock Queen, que 
venceu em quatro catego-
rias: Melhor Montagem, Me-
lhor Edição de Som, Melhor 
Mixagem de Som e Melhor 
Ator, com Rami Malek.

Assim como “Green Book: 
O Guia”, “Roma” e “Pantera 
Negra” também conquista-
ram três estatuetas. O filme 
mexicano conquistou os prê-
mios de Melhor Diretor (Al-
fonso Cuarón), Melhor Filme 
Estrangeiro e Melhor Foto-
grafia. Já “Pantera Negra” 

‘Green Book’ é o melhor filme no Oscar 2019; 
‘Bohemian Rhapsody’, o mais premiado

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

foi escolhido como Melhor 
Figurino, Melhor Design de 
Produção e Melhor Trilha 
Sonora.

O prêmio de Melhor Ma-
quiagem foi para “Vice”, que 
conta a história do ex-vice-
-presidente dos Estados Uni-
dos Dick Cheney. Já “Roma” 
levou a estatueta de Melhor 
Fotografia. O prêmio de 
Efeitos Visuais foi para “O 
Primeiro Homem”, sobre o 
astronauta Neil Armstrong.

A favorita Lady Gaga con-
quistou o Oscar 2019 de Me-

lhor Canção Original, com 
“Shallow”, do filme “Nasce 
Uma Estrela”. Além de ter 
composto e ser a intérprete 
da música, Gaga também é 
a protagonista do filme, ao 
lado de Bradley Cooper (que 
também dirige a obra). 

A britânica Olivia Col-
man, de 45 anos, ganhou 
o prêmio de Melhor Atriz 
como protagonista de “A 
Favorita”, do grego Yorgos 
Lanthimos, interpretando 
uma perturbada rainha in-
glesa do século XVIII.
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Contrata-se

Aluga-se

Autos

Sítios e Chácaras

Vende-se
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SERVIÇOS

NEGÓCIOS

PUBLICIDADE LEGAL

Oportunidade

Relax

Aluguel de Máquina

Convênios

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

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

AUXILIAR DE 
ESTOQUE
p/ Loja de 
Materiais para 
Construção, 
entregar Cv. 
Avenida Bom 
Clima, nº 38 h/c.c/ 
Sr. Carlos.

CONTRATA-SE

ABANDONO DE EMPREGO 
Sr. DEIVI ALTIER GOMES DE LIMA- CTPS 22748 - 
série 344 - SP
Esgotados nossos recursos de localização e 
tendo em vista encontrar-se em local não 
sabido, convidamos o Sr. DEIVI ALTIER GOMES 
DE LIMA, portador da CTPS 22748 - série 344 - 
SP, a comparecer ao seu local de trabalho, a �m 
de retornar ao emprego ou justi�car as faltas 
desde 08 de janeiro de 2019, dentro do prazo 
de 24hs a partir desta publicação, isso não 
ocorrendo, estaremos considerando rescindido 
automaticamente o contrato de trabalho, nos 
termos do art. 482 da CLT. Informamos ainda 
que tentamos o envio de telegrama por três 
vezes sem sucesso. 
Orbital Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo 
Ltda. – CNPJ 05.007.113/0001-32
Rod. Hélio Smidt, s/n – Mezanino ASA B – 
Guarulhos - SP

CASA  JD. BELA VISTA 
2 Comôdos R$ 290,00 p/
solteiro/casal s/ filhos F.: 
2403-2664/ 98211-6398
GALPÃO CUMBICA 
600MTS² 
ao Lado Rod. Dutra . F. : 
99912-0368
GALPÃO INDUSTRIAL 
em Bonsucesso  Área total 
- 1.200,00m²  A.construída 
- 1.000,00m²  Energia - 
trifásico. F. 99912-0368

REPRESA NAZARÉ PTA. 
Terreno 28.000 m², 
frente p/ Represa. Preço 
a Combinar. Terreno 
1.000mts² c/ casa. F: 2231-
0777/ 99935-6619 Vivo

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

VENDO CONVÊNIOS 
Todos os Tipos, c/preços 
especiais. Faça uma 
cotação. Atendendo todos 
os dias.  F.: 98516-2206/ 
99494-9370...

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

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)

VDO. ATACADO DE AGUA 
Jd. Munhoz.  F.: 2382-1157/ 
2382-1167
VENDE-SE CAFETERIA 
Ótimo local há 5 a.,oport.
de investir é comp. do 
ponto,C Guarulhos abaixou 
pra vender $ 79.Mil,talvez 
ac. proposta.c/ Jackson 
96960 5804

CASA E SOBRADO 
Paraventi, c/ escritura .195 
Mil. F.: 2806-6665 c/ Silva.
APTO. AV. MARTINS JRº 
2 Dorms. + deps, 
aquecedor, wc, sac, 
elevs. Cond. Baixo  lazer 
completo, 198 Mil  Doc. Ok  
F.: 2382-8300
SOBRADO  STA  MENA 
Junto Av. Suplicy, 3 dorms., 
1 opcional + deps., 2 wcs., 
gar p/ 2 autos Doc. oK. 
345 Mil . Est. Prop. F.: 
2382-8300.

EMP. DE MEDICINA DO 
TRABALHO 
Contrata: Auxiliar de 
Enfermagem do Trabalho 
e Auxiliar Administrativo. 
F: 4964-1222 - CV p/ 
deltamed@deltamed.
med.br
GAROTAS P/ PRIVÊS 
Maiores. Diurno e Noturno.
Ótimos Ganhos  Fs.: 
95965-5384/ 96551-1858

94745-7749
5583-290511 4210-1371

FALE COM 
NOSSA REDAÇÃO

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

A MM. Juiza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, 
Dra. Adriana Porto Mendes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ ENIO FAVELA, 
CPF 154.517.678-74, que lhe foi proposta uma ação de PROCEDIMENTO COMUM 
por parte de CONDOMÍNIO MAIS GUARULHOS, objetivando a condenação da ré ao 
pagamento das despesas condominiais vencidas entre 10/09/2015 a 10/10/2015 
perfazendo a quantia de R$2.716,75 (Dois mil, setecentos e dezesseis reais e setenta 
e cinco centavos) acrescida de multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês, correção 
monetária, na forma dos artigos 1.336, § 1º e 389 do Código Civil, despesas condomi-
niais que se vencerem no curso do processo até a satisfação da obrigação, custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Guarulhos, aos 15 de fevereiro de 2019

Edital

ADMITE-SE 
Ajudante Geral e½ 
Oficial Mecânico de Ar 
Condicionado. Com CNH. 
CV via whats (11)94335-
9912ou Email: rh1@
adannaar.com.br
DOMÉSTICA 
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 
2212-1132  2ª à 6ª horário 
comercial

APTO CECAP 
REFORMADO 
3 dorms., 230 Mil aceita 
financiamento. F.: 98919-
5686
SOBRADO  3 DORMS. 
Edicula, próx. Otávio Braga  
R$ 320 Mil aceito financ. F.: 
98919-5686
APTO PRÓX. SHOP.  SONDA 
2 Dorms., 1 vaga., Financ.  
R$ 180.000,00  F.:  97303-
8610/2451-6511
APTO. PICANÇO 
2 Dorms., 1 vaga, Financ.   
R$ 225.000,00  F.:  97303-
8610/2451-6511
CASA PQ. CONTINENTAL I 
2 Dorms.,1 Vaga, Financ.  
R$ 310.000,00 F.:  97303-
8610/2451-6511
SOBRADO  ITAPOÃ 
2 Dorms., 1 vaga R$ 
220.000,00 F.:  97303-
8610/2451-6511
IMÓVEL P/RENDA 
PICANÇO 
5 Casas (4 garagens ) 
Terreno 280.00Mt²  R$ 
450.000,00 F.: 97303-
8610/2451-6511
APTO VAGO MACEDO 
3 dorms., 1 vaga. R$ 320 
Mil. Facilito Pagto. F.: 
99912-0368.
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

A Maggion Industrias de Pneus e Máquinas LTDA, 
esta recebendo currículos  para Bombeiro 
Industrial e Auxiliar de Limpeza, currículos de 
PNE’s também serão aceitos. 
E-mail: selecao@maggion.com.br 

MECÂNICO AR 
CONDICIONADO 
Residente grande  S.Paulo 
ABC paulista, c/ exp. em 
CHILLER, SELF, VRF 
e FANCOIL, c/ CNH c/ 
disp.de horário. Sal. à 
combinar + aj.de custo 
p/refeição, enviar Cv p/ 
vagasobras.2015@gmail.
com email de autorização 
de publicação

HIROMI ISSEI 20A. 
Kirey,daigakusai.
denwa:990257977 selfie no 
Whatsapp

DA REDAÇÃO - O tenista Pe-
dro Sakamoto será o ter-
ceiro brasileiro na chave 
principal do Brasil Open, 
torneio de nível ATP 250 
que teve início em São 
Paulo ontem, no Ginásio 
do Ibirapuera. Ele garantiu 
sua vaga na chave ao furar 
o qualifying neste domin-
go (24).

Para tanto, precisou 
vencer sua segunda parti-
da na fase qualificatória. O 
triunfo foi sobre o argen-
tino Carlos Berlocq, 140º 
colocado e principal favo-
rito do quali, por 2 sets a 
0, com parciais de 7/6 (7/4) 
6/4.

Sakamoto bate favorito, fura quali 
e será 3º brasileiro no Brasil Open FO
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Atual 388º colocado, o 
tenista de 25 anos vai dis-
putar pela primeira vez um 
jogo numa chave principal 
de um torneio de nível 
ATP. Ele fará sua estreia 
hoje, diante do espanhol 
Jaume Munar, atual 66º do 
ranking e sexto cabeça de 
chave da competição pau-
listana.

“É um momento mui-
to importante, muito fe-
liz por conseguir jogar o 
meu melhor tênis. Estou 
mais feliz ainda por ser 
dentro de casa, em São 
Paulo. Agora é curtir esse 
momento, mas com foco, 
querendo mais”, comentou 

Sakamoto.
Ele se junta aos compa-

triotas Thiago Monteiro e 
Thiago Wild, garantidos 
anteriormente por meio 
de convites. Sakamoto 
fará sua estreia na terça-
-feira, diante do espanhol 
Jaume Munar, atual 66º 
do ranking e sexto cabeça 
de chave da competição 
paulistana. “Não dá pra 
escolher adversário nesse 
nível, é sentar com equipe 
técnica e ir para o jogo”, 
disse o brasileiro.

Nenhum brasileiro en-
trou em quadra nesta se-
gunda, primeiro dia de 
ações na competição.
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