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6,5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

EuroDólar

-0,30%
98.604

Bovespa

Sabemos da qualidade dos serviços prestados pelo São Luiz 
e temos a certeza de que será uma grande conquista para a 
população de Guarulhos”, Guti, prefeito de Guarulhos

+0,53%
R$ 4,34

Prefeitura e Rede D’Or anunciam a 
construção de hospital em Guarulhos
FOTO: PAULO UEMURA/PMG

Novo Hospital São Luiz será construído na confluência das avenidas Tiradentes e Paulo Faccini, numa área ao lado 
do Bosque Maia, com investimentos de R$ 455 milhões; obra tem a previsão de ser entregue em 30 meses Pág. 5

Cidade registrou 
400 quedas de 
árvores neste ano

Pág. 6

FOTO: LUCY TAMBORINO

Doria anuncia indenização de R$ 100 mil a 
famílias de mortos em escola em Suzano
Pág. 7Pág. 6

Força Tarefa da prefeitura distribui diversos
suprimentos aos atingidos pelas chuvas 
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+0,91%
R$ 3,84
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ANIMAIS - O Museu Nacional do Rio de Janeiro recebeu a doação de uma coleção de mais de 2 mil espécimes de borboletas
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Oportunismo barato. Não 
há outra definição para o 
que se seguiu ontem logo 
após da tragédia de Suzano 
ter chegado às telas de TV 
do Brasil inteiro. Primeiro, o 
oportunismo político. Rastei-
ro mesmo. Depois se espa-
lhou na cobertura realizada 
pelas redes de televisão.

Vamos à política, aliada a 
demagogia.

Até o ex-presidente Lula, 
do retiro forçado de Curitiba, 
se manifestou, talvez com 
mensagem escrita por al-
gum dos seguidores petistas 
do lado de fora, apresentan-
do “aqueles que cultivam o 
ódio e o medo” como res-
ponsáveis pelo massacre na 
escola Professor Raul Brasil. 
Antes, Dilma Rousseff já ti-
nha ido pelo mesmo cami-
nho. Nenhum dos dois lem-
brou, no entanto, a tragédia 
de Realengo, na zona oeste 
do Rio que, em pleno gover-
no petista, custou a vida de 
onze crianças, estudantes 
entre dez e catorze anos.  

Aconteceu no dia sete 
de abril de 2011, uma quin-
ta feira. O assassino era um 
rapaz de 23 anos. Ele matou 
os onze e se suicidou em 
seguida. Não me lembro de 
alguém culpando o partido 
da senhora Dilma, a presi-
denta. E, pelo menos que eu 
saiba, não existia esse “clima 
de ódio” que o partido dela 
julga ter sido o inspirador do 
atentado de Suzano.

Desta vez, a direita tam-
bém se manifestou. O sena-
dor Major Olímpio, do PSL 

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

de São Paulo, achou opor-
tuno dizer que o atentado 
poderia ter sido evitado se 
alguém ali, professor ou fun-
cionário da escola, portasse 
uma arma pra defender as 
vítimas.

O presidente Bolsonaro 
foi mais cauteloso: “presto 
minhas condolências aos 
familiares das vítimas do 
desumano atentado”. “Uma 
monstruosidade e covardia 
sem tamanho”, completou. 
Mesmo assim, a Folha de 
São Paulo destacou em tom 
crítico, já em sua primeira 
página, que a mensagem só 
veio seis horas depois da tra-
gédia. Eu pergunto: e daí?

 
Cobertura, TV e rádio
O oportunismo também 

apareceu nas coberturas, 
principalmente das emisso-
ras de TV. O atentado provo-
cou uma avalanche de fatos e 
imagens poucas vezes vista. 
Valeu de tudo. Tão logo surgi-
ram as primeiras informações 
a repórter do SBT, esbaforida, 
anunciava, ao vivo e em tom 
triunfante, ter sido “a primeira 
a chegar”. A guerra começou 
diante da percepção de que 
os pontos do ibope subiam. 
As imagens, quanto mais cru-
éis, quanto mais impactantes, 
mais pontos. Uma regra que 
valeu pra todas, Globo, SBT, 
Record e Band. Faltou cuida-
do, respeito.

Gostei mais da cobertu-
ra das emissoras de rádio. 
Foram mais discretas. Mais 
eficientes. Destaque para a 
Jovem Pan e CBN.

domésticos e silvestres são inestimáveis, eis 
que somos surpreendidos por nova tragédia, 
agora vitimando pessoas que deveriam estar 
protegidas pelo Estado, dentro de uma escola 
pública, local onde tudo o que não se poderia 
esperar era justamente o ataque criminoso de 
psicopatas. 

Estamos vivendo um triste momento de 
cultura à violência, cujo apego ao revide de 
qualquer embate ou suposta ameaça pare-
ce necessário para a sociedade atual, onde 
a tragédia em si e suas marcas deixam de 
ser importantes para justificar uma simples 
promessa de campanha eleitoral, como se é 
percebido e lamentado pelas afirmações de 
um senador da República, no caso o Major 
Olímpio (PSL-SP) que ousou dizer que “se os 
professores estivessem armados, e se os ser-
ventes estivessem armados, essa tragédia de 
Suzano teria sido evitada...”. 

Ora, professores e serventes não são pa-
gos para duelar e, no caso, a simples pre-
sença de seguranças na escola e, fora dela, 
uma atuação policial mais efetiva, com ron-
das próprias e qualificadas, ao menos inibi-
ria ações deste tipo.

Não sabemos o que levou dois jovens, 
um de 17 e outro de 25 anos, ex-alunos da-
quela escola estadual de Suzano, a come-
ter tão horroroso ato de repulsa social, cuja 
ação resultou na morte, além deles dois, de 
8 pessoas escolhidas à esmo, sem motiva-
ção alguma, ocasião em que qualquer pes-
soa poderia ser morta, qualquer um de nós, 
bastando apenas que estivesse naquele lo-
cal, naquele momento.

Verdade seja dita: é tempo de repensar va-
lores e princípios morais e religiosos, é tempo 
de reeducar toda uma geração que se desa-
pegou da própria humanidade, é tempo de 
exigir um Estado de Direito que efetivamente 
garanta a vida em sociedade.

Não me lembro de começar um ano com 
tantas desgraças acontecendo pelo Brasil a 
fora. Não se trata dos inevitáveis confrontos 
entre policiais e marginais ou de chacinas de 
justiceiros e milicianos com os quais nos acos-
tumamos, cujos fatos noticiados atingem de 
morte a própria sociedade, que incrédula e 
impotente diante de um Estado omisso pas-
sou enfrentar com naturalidade as chacinas 
do cotidiano.

Estamos assistindo de forma passiva au-
mentar o número das vítimas de feminicídio, 
e já chegamos a triste marca de mais de 200 
crimes consumados somente neste início de 
ano que nem chegou à metade do terceiro 
mês. Há algo muito errado acontecendo com 
o brasileiro que antes avesso à violência agora 
encontra justificativas para este tipo de crime, 
como se a punição à mulher resolvesse uma 
relação destruída pelos ciúmes, pelo machis-
mo ou seja lá pelo que for, agindo com des-
prezo a vida humana, como se a brutalidade 
fizesse parte da programação do noticiário.  

E quando ainda pensávamos em superar 
a tragédia de Brumadinho, cujo rompimento 
da barragem devastou muito além da cida-
de e daquela região mineira, provocando a 
morte de mais de 200 pessoas com outras 
110 desaparecidas, números aproximados, 
onde a perda ambiental e a morte de animais 

CAUSOS 
E CAUSAS

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

Não podemos nos 
acostumar às tragédias
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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: 15/03 até 17/03/19

BEBIDA RED NOSE
GUARANÁ C/ AÇAÍ

500ML

FLOCO DE ARROZ
CHOCOLÂNDIA

400G

GELO CUBO 5KG
POLLUS

Picanha Fatiada 
à vácuo

Bisteca Suína

Costela Bovina

Frango Inteiro
Resfriado - 

A D’ORO

Barriga SuínaRabada Bovina

Coxão Duro Bovino
pç. à vácuo / bife

MORTADELA BOLOGNA
CERATTI

MINI BOLO BAU./CHOC.
STA. EDWIGES

40G

NÉCTAR ALIANÇA
SABORES

200ML

CERVEJA PURO MALTE
CACILDES

350ML

COCO RALADO 1KG
ÚMIDO E ADOÇADO

DUCOCO

REFRIGERANTE FANTA
LARANJA / UVA

2L

MINI BOLO LIGHT
STA. EDWIGES

40G

DOCE DE LEITE 
ALISPEC

1,01KG

Cupim Bovino

Sobrecoxa de Frango
A D’ORO

REQUEIJÃO 200G
TRAD./LIGHT

TIROLEZ

COBERTURA GOTAS TOP
AO LEITE 2,1KG

HARALD

CHOC. BARRA MELKEN AO LEITE
2,100KG

Acém Bovino
pça. / pedaço

Contra Filé 
pç. à vácuo / bife

Filé de Coxa de Frango
A D’ORO

PAPEL HIGIÊNICO FANCY
FOLHA DUPLA

16 ROLOS

PAPEL TOALHA 2 UNID
SORELLA

LAVA ROUPA EM PÓ
OMO MULTIAÇÃO

1KG

Agora aceitamos: 
Ticket Alimentação 

VR Alimentação

kg9 ,98

cada

cada

4,29
4,90

a partir de 3 unid.

kg18,98

EXCETO
SACOMÃ

cada
3,99 0,49

cada

cada
5,49

kg19,69
kg12,79

cada

cada

39,90

47,90

a partir de 6 unid.

cada
1,49

cada
1,19

cada
3,19

2,39
100g

0,99
cada

cada
6,99

cada
6,99

cada
15,99

cada
2,99

kg13,89

kg4,89
kg7 ,29

kg4,79SUPER 
OFERTA kg8 ,78

a partir de 3 unid.a partir de 2 unid. a partir de 2 unid.

9,2916,99 30,90

9,9917,89 33,90

cadacada cada

cadacada cada

kg14,98
kg11,99

kg15,89

A MAIOR E MELHOR PÁSCOA DO BRASILA MAIOR E MELHOR PÁSCOA DO BRASIL

FAÇA CURSOS DE OVOS DE PÁSCOA
no Centro Culinário da Chocolândia!

Ganhe até 300% de lucro!
Retire sua programação na loja

ou acesse www.chocolandia.com.br

FAÇA CURSOS DE OVOS DE PÁSCOA
no Centro Culinário da Chocolândia!

Ganhe até 300% de lucro!
Retire sua programação na loja

ou acesse www.chocolandia.com.br
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FOTOS: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - A Câmara 
manteve ontem o veto à lei 
que institui gratificação de 
desempenho em atividade 
operacional destinada con-
dutores de ambulâncias do 
Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu). 

O vereador líder do go-
verno, Eduardo Carneiro, 
afirmou em que o projeto é 
inconstitucional. “A Casa é 
política e a prerrogativa de 
fazer uma reinvindicação de 
uma classe não é só através 

de projeto de lei”, afirmou 
ele que explicou que a apro-
vação da lei não seria garan-
tia da gratificação.

No relatório apresentado 
a CCJ reafirma a inconsti-
tucionalidade apresentada 
concluindo que o projeto 
apresenta vício de iniciativa, 
extrapolando a competência 
legislativa parlamentar, e 
invadindo o eixo de atribui-
ções pertencentes exclusiva-
mente ao Chefe do Executivo 
Municipal.

Vereadores recebem técnicos da 
SDU para discutir o Plano Diretor 
LUCY TAMBORINO - Os vereado-
res da Comissão de Desenvol-
vimento Urbano e Desenvol-
vimento Econômico (Dude) 
receberam ontem representan-
tes da Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano (SDU) para 
tratar do Plano Diretor da cida-
de, vencido desde 2014. O in-
tuito do encontro foi preparar 
os parlamentares para a audi-
ência pública que deve aconte-
cer na Casa de Leis no próximo 
dia 27.

Gabriel Arruda, diretor do 
Departamento de Gestão Ur-
bana, destacou a importância 
da aprovação do PL. “São ins-
trumentos urbanísticos que se-
rão regulamentados na Lei de 
Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo e a função deles é orde-
nar a cidade, o crescimento e o 
uso dos imóveis fazendo que a 
cidade cresça com qualidade a 
partir da infraestrutura que ela 

Câmara mantém veto de lei que 
pretendia estabelecer gratificação 
a condutores de ambulâncias 

possui”, disse. Cada Plano Dire-
tor tem vigência de 10 anos. 

Dentre alguns diferenciais 
da lei em relação a anterior, o 
diretor destacou instrumentos 
urbanísticos que vão ser apli-
cados como o IPTU progressi-
vo, podendo chegar até 15%. 
Este será cobrado após cinco 
anos de proprietários que não 
derem uma ocupação específi-
ca para área. “A função não é 
sobretaxar e sim forçar o pro-
prietário dar uso para área”, 

destacou Arruda. A medida faz 
parte da função social da pro-
priedade. 

Ainda, respeito às normas 
constitucionais e aos parâme-
tros adotados pelos municípios 
vizinhos no uso do solo, gestão 
democrática e maior sustenta-
bilidade urbana são algumas 
das características no texto re-
visado. “O Plano Diretor não é 
punitivo, mas orientativo”, de-
finiu a coordenadora de políti-
cas públicas, Helena Werneck.
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DA REDAÇÃO - O Hospital São 
Luiz terá uma unidade em 
Guarulhos. O anúncio foi fei-
to ontem ao prefeito Guti e 
ao secretário de Desenvolvi-
mento Urbano, Jorge Taiar, 
pelos diretores da Rede 
D´Or, Rodrigo Gavina e Ro-
berto Albanese, durante reu-
nião no Paço Municipal, no 
Bom Clima. De acordo com 
os diretores, o novo hospital 
será construído na confluên-
cia das avenidas Tiradentes e 
Paulo Faccini, numa área ao 
lado do Bosque Maia, região 
central, com investimentos 
de R$ 455 milhões. 

O projeto de implanta-
ção do Hospital São Luiz em 
Guarulhos prevê 50 mil me-
tros quadrados de área cons-
truída. A obra tem a previsão 
de ser entregue em 30 meses. 
A Rede D´Or prevê geração 

de 3 mil empregos diretos 
durante a fase de construção 
e outros 2,6 mil a partir da 
inauguração na operação da 
unidade hospitalar. “Iremos 
construir em Guarulhos um 
dos mais modernos hospi-
tais de nossa rede do Brasil”, 
explicou Gavina. 

Guti agradeceu a chegada 
do novo empreendimento e 
pelo fato da Rede D´Or esco-
lher a cidade para implantar 
uma nova unidade hospitalar 
de ponta. “Sabemos da quali-
dade dos serviços prestados 
pelo São Luiz e temos a cer-
teza de que será uma grande 
conquista para a população de 
Guarulhos”, afirmou. Ele es-
pera que os empreendedores 
agilizem os processos para a 
aprovação do projeto junto às 
pastas municipais para que a 
obra possa ser iniciada o mais 

Prefeitura e Rede D’Or anunciam a construção 
do Hospital São Luiz na cidade de Guarulhos DA REDAÇÃO - Na tarde de on-

tem, na sede da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Ur-
bana, (STMU), foi realizada 
reunião do Conselho Munici-
pal de Transportes e Trânsito 
para o gerenciamento e forma-
ção do Plano de Mobilidade 
Urbana de Guarulhos.

Essa é uma lei federal que 
obriga os municípios com mais 
de 20 mil habitantes elabora-
rem documento. A cidade que 
não tiver o plano de mobilida-
de fica impedida de contratar 
recursos federais para investir 
na área. 

O planejamento previsto é 
de 10 anos de mobilidade ur-
bana, que vai servir como ins-
trumento de desenvolvimento 
urbano relacionado ao desloca-
mento de pessoas e bens pela 
cidade. Não se trata apenas de 
cuidar do trânsito, mas, sim, 
de todas as opções viárias que 
uma cidade comporta.

Conselho de Transportes e 
Trânsito se reúne para discutir 
Plano de Mobilidade Urbana

breve possível. “Temos a con-
vicção do potencial de Guaru-
lhos e a certeza de que a cida-
de tem muito a ganhar com 
a chegada do Hospital São 
Luiz”, completou Albanese. 

A Rede D’Or São Luiz está 
presente no Rio de Janeiro, 
São Paulo, Distrito Federal, 

AV. DR. TIMÓTEO PENTEADO, 1082 - VILA HULDA - GUARULHOS/SP ( AO LADO DO BANCO BRADESCO)
TEL.: (11) 2447-1578 (11) 99009 9621NOVO ENDEREÇONOVO ENDEREÇO
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TUDO PARA DECORAR O SEU 
LAR VOCÊ ENCONTRA AQUI

Últimos dias de promoção

TAPETES E CORTINAS PRONTAS E SOB MEDIDA -
 ALMOFADAS - PERSIANAS - PAPEL DE PAREDE - MANTAS

3x2,60 m3x2,60 m

Pernambuco, Maranhão e 
Bahia, onde mantêm 5,6 mil 
leitos. São 3,5 milhões aten-
dimentos de emergência por 
ano, 229,8 mil cirurgias, 30,3 
mil partos, 401,2 mil inter-
nações. Ao todo, mantém 46 
mil colaboradores e 87 mil 
médicos.
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DA REDAÇÃO - O Procon Gua-
rulhos realizou no ano passa-
do um total de 99.669 aten-
dimentos, sendo que 70.583 
atendimentos se referem a 
orientações diversas. Um total 
de 12.447 atendimentos foram 
prestados pelo Disque Denún-
cia 151 e outras 11.150 dizem 
respeito a aberturas de pro-
cessos (Carta de Informação 
Preliminar). Também foram 
realizadas 5.489 audiências 
conciliatórias; além de opera-
ções em toda a cidade sobre 
educação de consumo, pales-
tras e ações de fiscalização nos 
estabelecimentos comerciais.

Em comemoração ao Dia 
Internacional do Consumidor, 
a prefeitura lança o novo site 
do Procon Guarulhos (procon.
guarulhos.sp.gov.br), com uma 
nova plataforma online -  o 
Procon Digital. Dessa forma, 
os consumidores ganham mais 

uma ferramenta para formali-
zar reclamações. O Procon Di-
gital vai tornar o atendimento 
ao consumidor muito mais 
rápido, sem que ele precise se 
deslocar até uma unidade. Com 
a nova ferramenta, a população 
terá maior economia de tempo 
e sem custos com cópias e cor-
reios, o que também agilizará 
o trâmite do processo adminis-
trativo.

No novo site as pessoas vão 

Procon Guarulhos realizou quase 100 
mil atendimentos no ano passado

DA REDAÇÃO - Uma força tarefa 
da prefeitura distribuiu ontem 
cestas básicas, garrafas de água 
e colchões às famílias atingidas 
pelas fortes chuvas dos últimos 
dias, nas Vilas Barros e Any. A 
Secretaria de Desenvolvimento 
e Assistência Social disponibili-
zou uma equipe para cadastrar 
as vítimas no Cadastro Único 
de Programas Sociais Bolsa 
Família e, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade e do 
Departamento de Segurança 
Alimentar e Inclusão Social, fo-
ram distribuídas cestas básicas 
e garrafas de água às famílias. 

Na Vila Barros, as fortes 
chuvas dos últimos dias pro-
vocaram inundação em 27 ca-
sas localizadas na rua Marcelo 
Francisco, cujos quintais fazem 
fundo para um córrego que 
transbordou. Por meio da Pro-
guaru, a prefeitura já adotou 
medidas para aliviar a situação 
da população.

LUCY TAMBORINO - Com as fortes 
chuvas que atingiram a cidade 
desde o início do ano, Guaru-
lhos registrou 400 quedas de 
árvores desde janeiro. Em me-
nos de três meses, o número de 
árvores caídas ultrapassou todo 
o ano passado. As quedas de ár-
vores registraram um aumento 
de mais 300% em relação aos 
12 meses de 2018, quando a 
cidade registrou 83 quedas. 
Em 2017 os índices foram pa-
recidos com 85 árvores caídas, 
duas a mais que em 2018. 

Ainda no final de janeiro 
uma árvore foi responsável 
pela morte de Eduardo Gomes 
da Silva, de 45 anos, que estava 
dentro de um carro. O homem 
havia parado o veículo na rua 
Uruaçu, no Jardim Pinhal, 
próximo a uma árvore para 
esperar a chuva passar. Esta 
caiu matando Silva, levando ao 
chão a fiação e postes que esta-
vam próximos.

Força Tarefa distribui 
suprimentos aos 
atingidos pelas chuvas

Município registra 
mais que o triplo 
de árvores caídas 

encontrar informações de pres-
tação de serviço público, maté-
rias e dicas do direito do consu-
midor, ranking das empresas 
com mais reclamações, notícias 
e ações do órgão no município; 
além de poder fazer o cadastro 
da Nota Fiscal Paulista e blo-
queio de telemarketing. O site 
já conta com mais de 340 em-
presas cadastradas, entre ban-
cos, seguradoras, operadoras 
de telefonias, entre outras.

Av. Paulo Faccini, 1769 - Bosque Maia
Fone: 4574-7463

Não cobramos a
taxa de 10% da mesa
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DA REDAÇÃO - O governo paulis-
ta criou um comitê executivo 
para viabilizar o pagamento de 
indenização aos familiares das 
vítimas do atentado ocorrido 

na Escola Estadual Professor 
Raul Brasil, em Suzano, na 
Grande São Paulo. O governa-
dor do estado, João Doria, disse 
que o valor da indenização será 

Doria diz que indenizações podem chegar a R$ 100 mil por família

DA REDAÇÃO - Com o objetivo de garantir a segurança dos alunos das escolas da rede munici-
pal, a prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, reforça diversas ações preventivas de 
combate à violência, para proteção dos estudantes e profissionais das unidades escolares, 
fortalecendo os vínculos entre escola, comunidade e as polícias civil e militar.

Dentre as ações que serão implementadas estão a capacitação para os controladores de 
acesso (CA’s) das escolas, com orientação de maior atenção e responsabilidade no controle 
de entrada das unidades, onde apenas pais e responsáveis, pessoas autorizadas e identi-
ficadas terão acesso. Além disso, todas as escolas receberão documento com as devidas 
orientações sobre autorização da entrada de pessoas externas, contratação de vigilância 
e, para o segundo semestre, monitoramento por câmeras nas unidades para intensificar a 
segurança nesses locais. A Secretaria de Educação também atua em parceria com a Secre-
taria para Assuntos de Segurança Pública com diversos programas.

Prefeitura reforça ações preventivas de combate 
à violência nas escolas da rede municipal

forneriapresidente.com.br

(11) 2421-6663 · (11) 2422-0099 · (11) 2422-1010 · (11) 2422-6440
Av. Pres. H. de A. Castelo Branco, 2151 (Anel Viário) - Vl. Augusta, Guarulhos - SP
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definido pela Procuradoria-Ge-
ral de São Paulo e deve ser de 
aproximadamente R$ 100 mil 
para cada família. Segundo 
Doria, a indenização deve ser 
paga em até 30 dias. “Até 15 
de abril o pagamento será feito 
às famílias dos cinco jovens e 
das duas auxiliares de ensino 
da Escola Raul Brasil, em Su-
zano.”

O comitê executivo será 
formado por integrantes da 
Procuradoria-Geral do Estado, 
as secretarias da Educação, Se-
gurança Pública e Assistência 
Social, além de membros da 
Defensoria Pública.

O comitê será oficializado 
por um decreto, a ser publica-
do hoje, no Diário Oficial. O 
texto prevê que o grupo deter-

mine, no prazo máximo de 30 
dias, os valores que serão pa-
gos pelo governo estadual aos 
familiares das vítimas.

Serão indenizadas as famí-
lias dos cinco alunos e duas 
funcionárias mortos dentro da 
escola, por ser um ambiente 
público, de responsabilidade 
da Secretaria de Educação.
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      A Secretaria da Fazenda promove até sexta-
feira (15), o curso sobre Retenção na Fonte de 
Tributos e Contribuições Sociais de Bens e Serviços 
(IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS). Voltada para 
atualização do conhecimento dos servidores da 
Pasta, a formação é ministrada pelo professor 
universitário e especialista em legislação tributária, 
Marcos César Carneiro da Mota, numa iniciativa 
da ABOP - Associação Brasileira de Orçamento 
Público. Durante toda essa semana serão 
abordados temas como a introdução ao estudo 
da Legislação Tributária (municipal, estadual 
e federal); base de cálculo sobre prestadores; 
serviços sujeitos à retenção e casos especiais de 
recolhimento; incidências, segurados, base de 
cálculo e alíquotas INSS sobre serviços prestados; 
inovações na retenção do INSS; responsabilidade 
solidária na substituição tributária; domicílio 
fiscal; cuidados especiais no preenchimento dos 
documentos contábeis, entre outros. Marcos Cesar 
Carneiro da Mota é bacharel em Ciências Contábeis 
e Direito, pós-graduado em Finanças Públicas e 
Direito Tributário, auditor independente, diretor 
presidente da APTC - Auditoria Planejamento 
Tributário e Consultoria Ltda e instrutor dos grupos 
IOB, CRC/DF e OAB/DF.

      O secretário de Gestão de Guarulhos, Adam 
Akihiro Kubo, formalizou na terça-feira (12), 
o interesse do município na adesão ao fundo 
multipatrocinado da Fundação de Previdência 
Complementar do Estado de São Paulo 
(Prevcom). O protocolo de intenção, ratificado 
pelo presidente da entidade, Carlos Henrique 
Flory, permite à Fundação deflagrar o processo 
de elaboração do convênio que viabilizará 
a implantação do benefício da previdência 
complementar para os servidores. “A parceria 
com Guarulhos é de extrema importância para a 
Prevcom. Trata-se da maior cidade do Estado de 
São Paulo depois da Capital e, com cerca de 1,3 
milhão de habitantes, é o 13º maior município do 
País”, afirmou o presidente Carlos Flory. “Este 
acordo possibilita à prefeitura adotar o regime de 
previdência complementar com custos reduzidos 
e traz um potencial significativo de crescimento 
ao nosso plano multipatrocinado”. Esta projeção 
está relacionada à medida implementada pelo 
município que acaba de realizar a transposição 
de 13 mil funcionários vinculados à Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) para o regime 
estatutário e, deste total, cerca de 5 mil ganham 
salários acima do teto do INSS de R$ 5.839,45. 

ANOTE

O Procon Guarulhos tem atuado 
energicamente contra os maus 
fornecedores

A importância do 
dia 15 de março na 
relação de consumo

O Direito do Consumidor foi 
criado em 1962, pelo então presi-
dente norte-americano John Kenne-
dy, que apesar de considerar todos 
como consumidores em algum mo-
mento, percebeu a fragilidade na re-
lação de consumo. Naquela época já 
existia uma série de direitos funda-
mentais dos consumidores que de-
veriam ser respeitados como direito 

à saúde, à segurança, à informação e 
o direito de ser ouvido e de escolha.

No Brasil, o grande marco do di-
reito do consumidor se deu com o 
advento da Constituição Federal de 
1988, quando se determinou que o 
Congresso Nacional, a partir da pro-
mulgação da Constituição, elaboras-
se o Código de Defesa do Consumi-

dor, o que veio a acontecer em 11 de 
setembro de 1990.

O Dia Internacional do Direito 
do Consumidor reforça a impor-
tância de se garantir os direitos de 
todo consumidor, uma vez que ele 
é vulnerável em relação ao mercado 
de consumo, pois quem detém o co-
nhecimento técnico da produção e 
do serviço é o fornecedor. Dessa for-
ma, a balança acaba pendendo para 
o lado mais forte, por isso a neces-
sidade da existência de um código 
que trate desses direitos.

O Procon Guarulhos tem atuado 
energicamente contra os maus for-
necedores, que apesar de notifica-
dos, ainda assim, teimam em man-
ter uma postura contrária à lei. O 
balanço de atendimentos e soluções 
das reclamações dos consumidores 
do ano passado mostra 74% de solu-
ção das demandas, chegando a 90% 
nos casos emergenciais, como por 
exemplo, os que envolvem saúde.

Em 2018 foram realizados quase 
100 mil atendimentos aos consumi-
dores, incluindo orientações diver-
sas, atendimentos prestados pelo 
Disque Denúncia 151, aberturas de 
processos e audiências conciliató-
rias; além de operações em toda a 
cidade sobre educação de consumo, 
palestras e ações de fiscalização nos 
estabelecimentos comerciais. Há 
muito que avançar, pois apesar do 
Brasil adotar o Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor, ainda há 
empresas que não respeitam os con-
sumidores.

PONTO
DE VISTA

VERA GOMES
coordenadora de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
(Procon) da Prefeitura 
de Guarulhos

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 94783-1669

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 
4 Dorms, 2 escritórios, sala, 

coz e 2 Wcs, R$410.000 
REF: 20.

JD TRIUNFO (NOVO)
Sobrado 2 Dorms,sala,coz, 
wc e 2 vagas R$360.000 AC 

financiamento REF:20.

APTO JD. PARAÍSO
2 Dorms, sala,coz, area de 

serv,wc, garagem lazer 
completo R$80.000 de 
entrada + parcelas de 

R$750,00 REF:02.

APTO MIKAIL
2 Dorms,sala,coz,wc, sacada 

+vaga R$110.000 REF:02

APTO VL. FÁTIMA 70 M²
2 Dorms,sala,coz,2 
wcs,sacada,+VAGA 
R$235.000 REF:20

CASAS
CASA ITANHAÉM 
(Vende ou Troca)

 10X25, 3 dorms,4 vagas, 
piscina, DOC OK R$280.000 

REF: DANIEL. 

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 P/ RENDA 
PRÓX Á VL. FLÓRIDA

2 Casas + salão já alugados, 
com escritura, R$220.000 

REF: 02

5  CASAS P/ RENDA
Terreno (10x25) R$ 400,000 

(Aceita Permuta)
REF :DANIEL..

CASA BONSUCESSO
Terreno 5x25, Com 2 casas 

no quintal , 2 vagas de 
garagem, 2 cômodos 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 

pagamento R$330.000 
REF:20

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS TERRENOS
2 CASAS PIMENTAS

Terreno 10x25, 3 Cômodos e 
6 Cômodos R$ 260.000 

Aceita carro como parte de 
pagamento e imóvel de 

menor valor REF : DANIEL 

CASA PRAIA (MONGAGUÁ)
10X25, 250 M² 3 Dorms 

(1suíte), sala,copa,cozinha, 3 
wcs, área de serv,ar 

condicionado, churrasqueira, 
piscina, 4 vagas de garagem 

R$200.000 Aceita carro como 
parte de pgto REF:02.

CASAS PARA RENDA
07 Casas no Terreno( 

10X25)RENDA, R$ 5,300 – 
VALOR 530,000 REF/DANIEL

SOBRADOS

APARTAMENTOS

LOCAÇÕES COMERCIAISLOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C 

R$5.000 REF :DANIEL

TERRENO 2.000M² PROX A 
OTÁVIO BRAGA DE 

MESQUITA
Murado, plano, excelente 

localização para 
estacionamento lava rápido 

etc. R$7.000 REF:02.

GALPÃO PRÓX ÁO 
AEROPORTO

Galpão com elevador de 
carga 1.000 m² 

consulte-nos REF:DANIEL.

TERRENO 10x30
 JD. BELA VISTA

Com 2 casas R$400.000 
REF:02.

INDUSTRIAIS
GALPÃO COM RENDA 

4.000 M² terreno, 4.300 M² 
de AC Consulte-nos 

REF: DANIEL 

GALPÃO CUMBICA
250m² c/renda- 

R$500.000- REF:DANIEL

GALPÃO CUMBICA 
500 M² R$5.000,00 

REF: DANIEL 

APTO VILA BARROS
1 Dorm,sala,coz,área de serv, 

wc R$600,00 REF:02.

APTO CONTINENTAL V
2 Dorms, sala,coz,wc, 

lavanderia, inteira e externa 
R$880,00 REF:20.

CASA JD. ADRIANA 
Dorm, sala, coz, wc e 

lavanderia GRANDES + vaga 
de garagem R$750,00 

REF:20.

APTO SALGADO FILHO
2dorms, sala ,cozinha,wc,Á-

rea de serv,R$950,00(Incluso 
Condomínio), REF:20.

CASA SANTOS DUMONT
2 Dorms,sala,cozinha,área 
de serv, 2 wcs, garagem, 

salão R$900,00 Ótima 
localização REF:02.

CASA SANTA CLARA 
3 Cômodos, 1 dorm, 
sala,coz, wc grande e 
lavanderia R$660,00 

REF:20.

CASA VL. FLÓRIDA 
2 Dorms, sala, coz, wc, 

area de serv e garagem R$ 
1.200 REF:02.
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FOTO: DIVULGAÇÃO/YAMAHA

DA REDAÇÃO - A Yamaha 
MT-09 evoluiu e está 
mais incrível do que 
nunca. A segunda gera-
ção do modelo ícone da 
Série Master of Torque, 
responsável por inaugu-
rar no Brasil o conceito 
Dark Side of Japan, ga-
nhou várias novidades 
que a tornaram ainda 
mais eficiente, bonita e 
emocionante! 

A nova MT-09 2020 
tem um design animal. O 
novo conjunto óptico for-
mado por dois faróis du-
plos em LED, as maiores 

tomadas de ar junto ao 
tanque de combustível e 
as carenagens de prote-
ção do radiador, na qual 
agora são fixados os pis-
cas dianteiros, deixaram 
seu visual ainda mais ar-
rojado e musculoso. 

Na traseira, as mu-
danças também são fa-
cilmente perceptíveis 
com a nova lanterna com 
efeito 3D em LED e o ar-
rojado para-lama junto à 
roda que é fixado dire-
tamente na balança da 
suspensão, que também 
tem a função de suporte 

Nova Yamaha MT-09 incrível para 
quem vê, monstra para quem pilota 

da placa. 
Para poder curtir ain-

da mais toda sua esporti-
vidade e domar o torque 
brutal de seu destemido 
motor de 3 cilindros, a 
nova MT-09 2020 tam-
bém vem equipada com 
controle de tração, sis-
tema “Quick Shift”, que 
permite trocas de mar-
chas ainda mais rápidas, 
e embreagem deslizan-
te do tipo “Slip Clutch”, 
que possibilita reduções 
de marcha mais bruscas 
sem risco do travamento 
da roda traseira. 

NOVA

VENHA CONHECER

LANÇAMENTO
LANDER

LANÇAMENTO
LANDER 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 NÍVEIS

ALÇAS DO GARUPA EM ALUMINÍO

LANTERNA
TRASEIRA FULL LED

Av.Tiradentes, 3003
CENTRO - GUARULHOS/SP

Av.Juscelino Kubitschek, 4597
PIMENTAS - GUARULHOS/SP

2468-8767
94222-6099

2303-5775
96192-1465

Para tornar a nova MT-09 uma máquina divertida, mas 
ao mesmo tempo segura, a Yamaha deu atenção especial 
em vários detalhes que fizeram da nova MT-09 uma má-
quina mais fácil de controlar. 

Seu quadro inteiramente em alumínio é leve, compacto 
e sua geometria privilegia a agilidade na pilotagem. Tam-
bém conta a favor de sua ciclística, o baixo peso em ordem 
de marcha de 193 kg e a forma na qual ele é distribuído. 
Além das massas estarem concentradas na parte de baixo 
da motocicleta, o que a torna rápida nas mudanças de di-
reção, sua distribuição do peso entre os dois eixos tem a 
ótima proporção de 50.2% por 49.8%, ou seja, 97 kg para 
o dianteiro, e 96 kg para o traseiro. Outras novidades na 
nova MT-09 que também garantem maior controle na pilo-
tagem, presentes em motos de competição como a M1 de 
Valentino Rossi e Maverick Viñales, são a embreagem des-
lizante, ou “Slip Clutch”, e o controle eletrônico de tração.

Torque brutal 
A MT-09 é uma motocicleta completa e bem concebida em todos os detalhes. Seu 

motor é capaz de gerar um monstruoso torque de 8,92 kgf.m. Além disso, ela é leve, com 
peso em ordem de marchas de apenas 193 quilos, que dividido pelos 115 cv do motor, 
gera a ótima relação peso e potência de 1,67 quilo por cv. 

Foi justamente por todas essas características e qualidades, que o piloto Yamaha Ra-
cing Rafael Paschoalin, conhecido como o “maior domador de MTs do mundo”, escolheu 
a MT-09 para enfrentar em 2018, as 156 curvas de Pikes Peak, uma difícil e perigosa 
corrida de montanha que acontece há mais de 100 anos no Colorado, Estados Unidos. 
Paschoalin e a MT-09 conquistaram a terceira colocação na categoria middle weight! 

O motor de três cilindros da MT-09, cujo ronco é uma verdadeira música aos ouvidos, 
também impressiona por sua concepção. Do tipo DOHC, com dois comandos, 12 válvulas 
e arrefecimento a líquido, ele foi batizado pela Yamaha com a sigla CP3, que significa 
Crossplane 3, uma alusão ao número de cilindros e à tecnologia Crossplane nele empre-
gado – a mesma utilizada na Yamaha M1 do multicampeão de MotoGP, Valentino Rossi. 

Essa tecnologia permite não só um baixo nível de vibração, como principalmente por 
entregar o torque e potência de forma linear e progressiva, permitindo assim que todo o 
potencial do motor seja mais facilmente explorado. 

Controle total



ÁRIES: Notará que há muitas mudanças no modo como 
as coisas vem acontecendo na sua vida, precisará ter um 
pouco mais de foco. 

TOURO: Tenha todas as suas coisas muito bem organiza-
das, para agir sem indiferença. Agir de forma mais firme 
é o que te fará muito bem neste dia. 

GÊMEOS: Em Marte você tende a receber muitas coisas 
para lhe auxiliar neste momento tão marcante para 
você. 

CÂNCER: O que vem acontecendo dentro da sua família 
neste momento será fundamental para você seguir em 
frente.

LEÃO: As coisas das quais você pode valorizar tran-
quilamente se encontram no campo da moral. Tende a 
melhorar sua reputação com as pessoas mais próximas. 

VIRGEM: Tudo tende a ficar dentro da melhor forma pos-
sível onde você teria uma grande chance de demonstrar 
todas as suas virtudes.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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MA
ZEROAÇUCAR

XINTOISTA
IROVAD
BGRAFI

CITARDEIC
ACAROFOBIA

ILUSARI
OHSSEIS
NODOASGL
IMDCTAI

USPOLERV
TENSIONAR
ARUVAPE
SUPLENTES

Documen-
to lavrado

após a 
assembleia

Moléculas 
eliminadas
com anti-
oxidantes

Seguidor 
de religião
politeísta
japonesa
(?) e vir,
direito

básico do
cidadão

Steffi (?),
ex-tenista

alemã

Gás 
essencial à
combustão
(símbolo)

(?)
amarela,
doença
tropical

Referir; 
mencionar

Poda
realizada 

em árvores

Anfíbio
anuro da
Amazônia

(bras.)

Aline
Dias,
atriz

mineira

Órgão da
polícia ci-
vil paulista

(sigla)

Medo
mórbido 

de contrair
sarna

Número de
jogadores
do time
de vôlei

Rio
estreito e
navegável
(Amaz.)

Lograda;
enganada

Daniela
Mercury,
cantora

brasileira

Inclinação
de terreno
para cima

São
removidas
pelo tira-
manchas

Gugu Libe-
rato, apre-
sentador

de TV
Centro

produtivo
da ciência
brasileira

Máximo
Divisor
Comum
(Mat.)

(?) chi
chuan,

arte
marcial

(?) "King"
Cole,

cantor 
de jazz 

Distender
(músculo)

Produz o
som das
cordas
vocais

"Protocol",
em IP

(Inform.)
Macaco, 
em inglês

Integram o
banco de
reservas

(fut.)

Maior país
andino

Brado em
touradas

Vale do (?), região
de Minas Gerais

Berrado; vociferado
(fig.)

Estado do Centro-
Oeste criado em 1977
Desejo de quem vai a

show de humor

A dieta
sem car-
boidratos

Aqueles que têm a
compul-

são de se
expor

3/ape — aru — usp. 4/deic — graf.

LIBRA: Você pode vir a demonstrar alguns elementos 
emocionais mais conturbados com toda essa agitação. 
Pode vir a ter problemas ante aquilo tudo que você fala. 

ESCORPIÃO: A sua percepção ficará um pouco mais 
conturbada nesta fase da sua vida e sendo assim poderá 
ter senso crítico. 

SAGITÁRIO: As grandes reflexões podem fazer você ir 
além daquilo que esperava neste momento da sua vida. 
Pensamentos ruins podem trazer problemas para você.

CAPRICÓRNIO: Suas prioridades ficarão concentradas 
em demasia no seu trabalho, afastando as possibilidades 
emocionais. 

AQUÁRIO: Você irá identificar todas as possibilidades 
que existem no ambiente familiar. O planeta Marte irá 
trazer uma grande possibilidade de superar problemas.

PEIXES: Eventuais movimentos tendem a lhe causar 
problemas de ordem bem mais complicada. Tende a agir 
com atos de deselegância nesta sua atual jornada.
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DA REDAÇÃO - Neste domingo 
(17) o Rancho Sertanejo co-
memorará o 13º aniversário 
em grande estilo, com um 
show da dupla Teodoro e 
Sampaio e mais de 20 comi-
tivas cozinhando o melhor da 
comida tropeira, 20 atrações 
entre diversos cantores da 
cidade abrindo o show. Um 
evento familiar para toda a 
família com início às 11h e 
almoço servido às 13h.

O Rancho Sertanejo é 
uma empresa especializada 
em eventos aos finais de se-
mana com o intuito de levar 
entretenimento ao público 
da região. A casa de show 
mais conceituada de Guaru-
lhos começou suas ativida-
des em maio de 2005. Ad-
ministrada por uma família 
disposta a dar seu melhor 
para que a mesma seja a casa 
mais respeitada da cidade, 
trazendo música e diversão a 
todos, trabalhando aos finais 
de semana com música de 
qualidade e preços acessíveis 
e uma grande divulgação de 
seus shows e eventos.

A empresa conta com uma 

Rancho Sertanejo recebe 
dupla ‘Teodoro e Sampaio’

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

enorme bagagem, pois há 13 
anos no ramo obteve reformas 
e ampliações para melhorar o 
atendimento ao público, re-
alizando com muito sucesso 
grandes shows onde trouxe-
ram muitos artistas renome-
ados no meio do sertanejo, 
forró, funk, rock e outros. Atu-
almente conta com um espaço 
para atender no máximo duas 
mil pessoas em três ambien-
tes, contendo três bares, seis 
caixas, três bilheterias, uma 
pista de dança, camarotes, dois 

palcos, área de fumantes, esta-
cionamento com manobristas, 
uma equipe de seguranças trei-
nados para manter a ordem e a 
segurança de todos, e também 
conta com funcionários treina-
dos para melhor atender. 

O Rancho Sertanejo fica 
localizado na avenida Guaru-
lhos, 2212, Vila Augusta. Maio-
res informações: 2425-5584 ou 
no WhatsApp 11 98450-2455 
e e-mail: rancho.sertanejho@
hotamil.com ou site ranchoser-
tanejocms.com.br

Regularização de Imóveis e 
Documentação imobiliária,

Assessoria Jurídica para 
Imobiliárias e Corretores,

Orientação e assistência sobre 
o ramo Jurídico - Imobiliário.

(11) 4970-4736/     9 4315-3583
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IMÓVEIS CURSOS

Contrata-se Aluga-se

Vende-se

Sítos e Chácaras

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

Aluguel de Máquina

Relax

VEÍCULOS

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

Veri�car Condições
Vitoram Corretora de Seguros

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

F. 2409-5992
9500-5000

OP. TELEMARKETING 
Vendas de suprimentos de 
Informática, c/ exp.  Fixo 
R$ 1.395,00 + comissão. 
enviar Cv. p/ contato@
marketingcartuchos.com.br
DOMÉSTICA 
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 
2212-1132  2ª à 6ª horário 
comercial
BOSCH CAR SERVICE 
Admite Vendedor, Ax. 
vendas , Alinhador, 
Mecânico, Tec. Injenção. 
Sexo masc.  c/ exp. CV. 
P/ e-mail comercial@
automaxcentroautomotivo.
com.br
ESPAÇO GANESHA 
Admite moças p/ 
massagem. Ótimo amb. 
de trabalho pgto. diário F.: 
4574-3423/ 99277-1334 
whats.

APTO V. ROSÁLIA 
1 dorm.,sla., coz., wc. gar/
moto F.: 99519-6508 whats.
CASA CENTRO GRU 
1 dorm., sl, coz., wc, s/gar 
R$ 650,  F. 2443-1513 h/c

LINDO APTO. AV. 
MARTINS JRº 
2 Dorms. + deps, 
aquecedor, wc, sac, 
elevs. Cond. Baixo  lazer 
completo, 198 Mil  Doc. Ok  
F.: 2382-8300

CAMBUI CASA 
200.mts² c/ 5 comodos, 140 
Mil 50% facilitado, a vista 
só 95 Mil Aceita FGTS. 
20.000Mts² c/nascente, 110 
Mil,. Rod. F.Dias 150km SP. 
F. 96215-6802

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

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685 ANUNCIE AQUI

97380-7685

CLASSIFICADOS

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

MASSOTERAPIA 
A Nova Sensação de 
Guarulhos. Equipe treinada 
p/ melhor atende.lo s. 
Venha relaxar..agende 
seu horário tel 4574.3923/ 
99277-1334 whats.
BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
SAYURI NISSEI 19A. 
Legittima, Linda e 
Universitária. F. 96613-
0558 c/ foto no whats.

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac, Bobcat. Fs.: 
2486-8586/ 97138-8449/ 
94159-7731

Bem localizado, próx. a 
diversas opções de serv. e 
comércios, como padaria, 
mercado, açougue, farm., 
shopping, c/ fácil acesso às 
principais vias de acesso e 
rod. por transporte público. 
Conta c/ segurança e 
conforto no empreendimento 
e completa infra. no entorno. 
Rua Roberto 116 - Santa 

Mena-  Trav. Av. Suplicy 
Whatsapp (11) 981625700 

Agende sua visita . 

VENDO PRÉDIO 
COMERCIAL R$598 MIL

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
ARRENDA-SE 
alvará de Taxi em 
Guarulhos. F.: 2441-9535.

PQ. RIVIERA 
Lançamentos em 
Bomsucesso, p/ Familia 
c/ renda de R$ 1.600, a 
R$ 1.900. F.: 99947-2225. 
Minha Casa/ Minha Vida.
TERRENO 450MTS² 
c/ 2 comodos, c/ imposto. 
Cabuçu 40 Mil,  entrada 20 
Mil. F.: 2404-2620
CASAS  P/RENDA 6X25 
Junto ao Extra  Av. Faria 
Lima R$ 250 Mil  F.:2382-
8300

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 293MTS² 
c/casa antiga de 153mts.
área construída localizado 
no Jardim Stª Mena 450.Mil  
F.95029- 2396.
JD. MARIA DIRCE 
2 moradias / excel. local 
/ 168 mil ac. 100 entrada 
+ parc. F.:   98204 3992 
Dir. prop.
OPORTUNIDADE 
Terreno Pres. Dutra 10x25. 
Doc. Ok. R$ 230.Mil. 
F.:  98204-3992 whats / 
4804-6663
SOBRADO  STA  MENA 
Junto Av. Suplicy, 3 dorms., 
1 opcional + deps., 2 wcs., 
gar p/ 2 autos Doc. oK. 
325 Mil . Est. Prop. F.: 
2382-8300.

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Atualmente há 
uma maior preocupação em 
fazer uma alimentação sau-
dável, de forma que propor-
cione saúde, energia, leveza, 

Alimentação natural ganha cada vez mais adeptos em Guarulhos

2 Marias Nutrição Saudável

Suco Bagaço

Nação Verde

Seletti

A 2Marias Nutrição Saudável promove o hábito da alimentação saudável e orgânica 
através de produtos práticos, saborosos e orgânicos. Com um cardápio variado, o restau-
rante oferece opções de pratos com carne, frango, peixe, vegetarianos, vegano, sopas, cal-
dos, além de pizzas integrais. Há, ainda, opções low carb, sem leite, sem glúten, saladas, 
sucos e especiais para as crianças. Localização: avenida Doutor Renato de Andrade Maia, 
292 – Maia. Maiores informações: 2656-3003

A alimentação natural é a grande tendência do futuro. Por isso, o Suco Bagaço foca a 
alimentação natural aliada com muito sabor. Dessa forma, o local disponibiliza diversas 
opções para os clientes. Além de sucos, sucos verdes o cardápio conta, ainda, com saladas, 
saladas de frutas, lanches naturais, açaí, iogurtes, entre outros. Localização: Internacional 
Shopping Guarulhos, rodovia Presidente Dutra, Saída 225 - Vila Itapegica. Maiores infor-
mações: 0800 772 6996.

Criada em 2010, a rede de franquias Nação Verde é especializada em produtos natu-
rais, integrais, orgânicos e ecológicos. Com temperos leves e alimentos saudáveis, o local 
oferece uma variedade de produtos, incluindo refeições que podem ser consumidas na 
loja a qualquer outra ou para viagem. Uma das opções de almoço é o filé mignon com ce-
bola, abobrinha assada com queijo mussarela sem lactose e molho de tomate caseiro com 
acompanhamento de arroz integral. Localização: rua Jaiminho, 51 – Jardim Maia. Maiores 
informações:2229-1611 ou 94747-0636.

O cardápio oferece opções ricas em vitaminas que me-
lhoram as defesas do corpo, proteínas que fazem bem aos 
músculos, carboidratos que aumentam a disposição, mine-
rais que fazem bem aos ossos, Ômega 3 para o coração e fi-
bras que fazem bem à forma física. São receitas exclusivas 
desenvolvidas por uma equipe de chefs e nutricionistas. 
Os pratos são preparados na hora, temperados essencial-
mente com óleo de canola, azeite, sal marinho e ervas. Lo-
calização: avenida Bartholomeu de Carlos, 230 – Loja LUC 
4026A – Jardim Flor da Montanha. Maiores informações: 
2485-1062.

vitalidade, beleza e bem-es-
tar. Essa preocupação vem 
impulsionando os restauran-
tes que apostaram nesse seg-
mento que vem crescendo 

a cada dia. Por isso, a Folha 
Metropolitana selecionou lu-
gares em Guarulhos onde é 
possível apreciar uma refei-
ção saudável e de qualidade.



|    Sexta-feira, 15 de março de 201912 www.fmetropolitana.com.br


