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Patrulha Maria da Penha 
conduz mais um 
agressor ao DP

Guti assina acordo para 
capacitação em esporte 

adaptado
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Esta parceria será um instrumento importante 
para impulsionar o esporte paralímpico no 
município ”, Guti, prefeito de Guarulhos
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Educação deve entregar 
3 CEUs até o final do ano
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Cultura prevê ‘Cine na Praça’ em 
10 regiões a partir de abril 

Saúde abre concurso público para 
selecionar 26 profissionais
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Aeroporto de
 Cumbica já gerou 

mais de R$ 7 
bilhões em 

outorgas 

As unidades localizadas no Itapegica, Continental e Bonsucesso devem ser concluídas nos próximos meses; 
segundo o secretário da pasta, Paulo Cesar Matheus da Silva, duas novas creches também serão entregues
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MEMORIA - Ato ‘Amanhecer por Marielle e Anderson’ na escadaria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 
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Não há notícia alguma no 
portal da Câmara de Vere-
adores na internet. Mas tem 
algo acontecendo ali que é 
de extrema importância e o 
público precisa saber. O Pro-
motor Público de Guarulhos, 
Cláudio Sergio Alves Rodri-
gues, entrou com uma ação 
civil pública contra o Muni-
cípio e, por consequência, 
a Câmara Municipal, reque-
rendo “procedimentos con-
cretos para sanar a questão 
pendente” do prédio da an-
tiga Tapetes Lourdes, na Vila 
Augusta, comprado em 2016 
para abrigar o poder Legisla-
tivo. O preço pago pelo povo 
de Guarulhos foi de 14 mi-
lhões e 800 mil reais. O pré-
dio, apesar de amplo e bem 
localizado, estava em péssi-
mas condições, precisando 
urgentemente de uma refor-
ma geral para ser utilizado.  

 
Quatrocentos mil
A princípio, a compra da 

velha fábrica de tapetes se 
mostrou positiva pois no fi-
nal representaria uma eco-
nomia considerável para os 
cofres públicos. Segundo 
informa o promotor Rodri-
gues no processo, a Câmara 
paga um aluguel mensal de 
quatrocentos mil reais todos 
os meses pelo prédio da rua 
João Gonçalves. E tão logo 
a mudança para a Vila Au-
gusta fosse efetivada, o Mu-
nicípio usaria esse dinheiro 
para outros fins. Só que o 
tempo passou e a mudança 
pretendida não aconteceu. 
O prédio não recebeu a re-

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

forma e se encontra aban-
donado.

O presidente da Câmara, 
Professor Jesus, revelou há 
poucos dias numa entrevis-
ta, que pretende resolver o 
problema no final do ano 
que vem. Beleza. Coinci-
de com o final do mandato 
dele. Isso indica, aqui entre 
nós, que o assunto pode ser 
empurrado com a barriga. E 
a solução fica para o próxi-
mo presidente.

A estratégia, se é que 
existiu, furou. O Ministério 
Público está de olho na his-
tória.

Tem um outro detalhe: 
em maio termina o contrato 
de locação, este dos qua-
trocentos mil. O proprietá-
rio quer renovar por mais 
dois anos. É uma belíssima 
grana. Quatrocentos mil, 
segundo o promotor. Pou-
co mais de trezentos mil, 
segundo a administração 
legislativa.

A ação corre na 1ª Vara 
da Fazenda de Guarulhos. 
Basicamente requer “proce-
dimentos concretos” para o 
assunto ser resolvido mos-
trando preocupação com 
a “inércia do legislativo”. 
O Juiz Rodrigo de Aguirre 
Camargo atendeu o Minis-
tério Público, com exceção 
de uma multa diária de mil 
reais para os responsáveis 
enquanto não se resolvesse 
o problema. A questão da 
multa ficou pendente. Não 
se sabe como os vereadores 
reagirão diante dos fatos. 
Hoje tem sessão...

proporá vetar o projeto. Quando o projeto volta 
à Câmara, os parlamentares pedirão a derrubada 
do veto, ocasionando, segundo Carneiro, um des-
gaste desnecessário. A saída seria uma indicação.

De mão cheia
De mansinho os partidos políticos de Gua-

rulhos estão se articulando: os tucanos estão 
mudando de penas. Quando isso ocorre eles fi-
cam mudos, sem cantar. Toninho Magalhaes, ex-
-vereador, saiu da presidência estadual do PTC, 
mas manteve a presidência municipal e continua 
membro do PTC nacional. O Podemos encampou 
o PHS, o PSDC virou DC e por aí vai.

Preparando o ninho
No dia 14 de abril deve ser realizada as elei-

ções internas do PSDB de Guarulhos. O plenário 
da Câmara deve ser requisitado para o evento dos 
Tucanos. Extraoficialmente existem dois nomes 
disputando a cadeira de presidente: o vereador 
Lauri Rocha e o empresário João Thomaz. Apesar 
das apostas contrárias, o barco tem seguido o ca-
minho da democracia.

Escassez de legenda
Segundo o presidente municipal do PPS, Ra-

bih Khalil, quem teve mais de 3000 votos nas 
últimas eleições e está sem partido, terá sérias 
dificuldades para arrumar um cantinho em uma 
legenda. O PPS, por exemplo, tem como plano 
abrigar candidatos que obtiveram no máximo 
2500 votos nas últimas eleições. Rabih destaca 
que em 2016 ele era presidente do PMDB e seu 
grupo conquistou duas cadeiras, elegendo Carol 
Ribeiro com pouco mais de 2200 votos.

Lá vem o trem!
Ah! Raul Seixas será um nome muito lembra-

do. O sujeito profetizou; muitas coisas já aconte-
ceram, outras virão com o trem! Quem vai chorar, 
quem vai sorrir. Quem vai entrar?

De mãos dadas
Na tarde deste domingo, a vereadora Sandra 

(PSL) e seu esposo, o agora ex-deputado Gileno 
Gomes (PROS), prestigiaram a semifinal da Copa 
Barbosa de Futebol no estádio Cicero Miranda, 
na Vila Galvão. Bem falante, Gileno frisa que, em-
bora não tenha sido reeleito, ele não está “morto” 
politicamente. Está firme e forte.

Casal símbolo da cidade!
Enquanto o jogo rolava no campo, em uma 

roda de amigos, Gileno comentou sobre a pos-
sibilidade de sua esposa, Sandra disputar mais 
uma eleição em 2020 e ele sair candidato a vice-
-prefeito ou até a prefeito. Ele não falou em qual 
partido sairia. Atualmente ele preside o PROS em 
Guarulhos.

Hamam e Tom
O secretário de Esporte, Rogerio Hamam, 

também marcou presença na final da Copa Bar-
bosa e já pensa em outras competições. O pro-
fessor Tom, atual diretor de esportes explicou 
que nesta copa participaram as equipes da divi-
são Ouro e divisão Prata, totalizando 44 clubes. 
Na próxima Copa, também participará a divisão 
Bronze com 72 equipes já inscritas.

Inconstitucionalissimamente
A apresentação de projetos de lei inconstitu-

cionais na Câmara da cidade pelos vereadores 
tem preocupado bastante o líder do Governo, 
vereador Eduardo Carneiro (PSB), pois a equi-
pe técnica/jurídica do governo invariavelmente 

DIRETO 
E RETO

ROBERTO SAMUEL 
tblcomunicacao@gmail.com
www.facebook.com/
tribuna.robertosamuel
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Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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DA REDAÇÃO - A Prefeitura de 
Guarulhos lança hoje a 5ª 
edição do Caderno Econô-
mico, publicação desenvol-
vida pela Secretaria de De-

Lançamento da 5ª edição do Caderno 
Econômico de Guarulhos acontece hoje

Prefeitura abre concurso público para profissionais da Saúde

Guti assina acordo com Comitê Paralímpico 
Brasileiro para capacitação em esporte adaptado

CEUs Itapegica, Continental e Bonsucesso 
devem ser entregues até o final do ano 

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 IMOBILIÁ-
RIO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS CONFINANTES JOÃO ANTONIO 
PINHEIRO, JOSÉ ANTONIO PINHEIRO, LUIZ ANASTÁCIO BARBOSA, 

BENEDICTA MARIA LUZ, GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO e ISMAEL IGNÁCIO DE MOURA 
NEGRINI, expedido no procedimento administrativo de Retificação de Registro Imobiliário (art.213 da lei 
6.015/73) requerido por FRANCISCO MASSANORI IZUMI e sua mulher NEUZA IZUMI; CARLOS 
IZUMI e sua mulher LUIZA IZUMI; MASAKAZU WATANABE e sua mulher AMÉLIA WATANABE; 
ROSA IZUMI; PAULO IZUMI e sua mulher ALICE AKIMI TAKANO IZUMI; OSVALDO IZUMI e sua 
mulher LUIZA KEIKO IZUMI. 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 JOÃO 
ANTONIO PINHEIRO, JOSÉ ANTONIO PINHEIRO, LUIZ ANASTÁCIO BARBOSA, BENEDICTA 
MARIA LUZ, GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO e ISMAEL IGNÁCIO DE MOURA NEGRINI que, 
por requerimento prenotado sob n.280.098 em 11/06/2015, neste Serviço de Registro de Imóveis 
(localizado na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, Guarulhos) FRANCISCO 
MASSANORI IZUMI e sua mulher NEUZA IZUMI; CARLOS IZUMI e sua mulher LUIZA IZUMI; 
MASAKAZU WATANABE e sua mulher AMÉLIA WATANABE; ROSA IZUMI; PAULO IZUMI e sua 
mulher ALICE AKIMI TAKANO IZUMI; OSVALDO IZUMI e sua mulher LUIZA KEIKO IZUMI 
requereram, 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 Estrada de 
Rodagem, Chácara da Fonte, Água da Casa Branca, Bairro de Bom Sucesso, nesta cidade, objeto da 
Matrícula n.30.418, desta Serventia, suprimindo-lhe, inclusive, deficiências 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.280.098. Como o 
imóvel retificando confronta com aquele que é objeto das Transcrições ns.42.560 e 42.562 (de 
propriedade de JOÃO ANTONIO PINHEIRO, JOSÉ ANTONIO PINHEIRO, LUIZ ANASTÁCIO 
BARBOSA, BENEDICTA MARIA LUZ, GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO e ISMAEL IGNÁCIO DE 
MOURA NEGRINI), o § 2º do art.213, da Lei n.6.015/73, exige sua prévia notificação. As diligências 
efetuadas pelo Oficial de Títulos e Documentos desta Comarca, e pelo 1º Oficial de Títulos e Documen-
tos 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 (JOÃO 
ANTONIO PINHEIRO, JOSÉ ANTONIO PINHEIRO, LUIZ ANASTÁCIO BARBOSA, BENEDICTA 
MARIA LUZ, GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO e ISMAEL IGNÁCIO DE MOURA NEGRINI), 
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, 28 de fevereiro de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado

DA REDAÇÃO - Nesta segunda-
-feira (18), o prefeito Guti, 
assinou junto ao Comitê Para-
límpico Brasileiro um acordo 
para capacitação de cerca de 
300 profissionais de Educa-
ção Física da Rede Municipal 
de Ensino e da Secretaria de 
Esportes e Lazer, em esportes 
adaptados. 

“Esta parceria será um 
instrumento importante para 
impulsionar o esporte para-
límpico no município e, fu-
turamente, tornar Guarulhos 
uma referência no assunto. É 
uma iniciativa pioneira que 
coloca nossa cidade como 
uma das primeiras no Estado 
a ter professores preparados 
para trabalhar nesta área. Te-
nho certeza de que é só o co-

LUCY TAMBORINO - Os Centros 
Educacionais Unificados (CEU) 
Itapegica, Continental e Bon-
sucesso devem ser entregues 
até o final deste ano. Segundo 
o secretário da Educação, Pau-
lo Cesar Matheus da Silva, as 
intervenções estão com 99%, 
79% e 63%, respectivamente, 
realizadas até o momento. Já o 
CEU São Domingos deverá ser 
concluído em 2020.

Em entrevista à Folha Me-
tropolitana, Silva ainda des-
tacou que, além dessas obras, 
duas creches na Nova Vila Car-
mela e Vila Galvão também 
serão entregues, possibilitando 
um total de três mil novas va-
gas. “Eu pretendo, ainda, inves-

DA REDAÇÃO - Na última sexta-feira (15), a prefeitura publicou no Diário Oficial do Município, 
o edital de abertura para selecionar 26 profissionais da Saúde de diferentes especialidades, 
que preencherão vagas abertas na Atenção Básica, Urgência e Emergência e em alguns cen-
tros de especialidades da cidade. Maiores informações no site da prefeitura.

As vagas, que podem aumentar conforme necessidade do município, são para cirurgião 
dentista, educador físico, enfermeiro, enfermeiro da família, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
nutricionista, psicológo, assistente social, terapêuta ocupacional, farmacêutico e médico ve-
terinário. As jornadas de trabalho variam entre 20, 30 e 40 horas, assim como os salários, que 
vão de R$ 3.240,11 a R$ 6.108,31, dependendo do cargo e carga horária.

meço de muitas outras ações 
que faremos em conjunto 
com o CPB “, disse o prefeito.

No primeiro momento, os 
professores de Educação Fí-
sica receberão um curso gra-
tuito de Educação à Distância 
sobre o Movimento Paralím-
pico, que já está disponível na 
plataforma da entidade. Pos-
teriormente, participarão de 
uma vivência esportiva que 
será realizada no próprio Cen-
tro de Treinamento, com data 
prevista para o dia 24 de abril.

“Nossa ideia é detectar 
uma ou duas modalidades 
Paralímpicas, fazer de Guaru-
lhos referência e, quem sabe, 
em breve, ter vários atletas 
medalhistas saindo daqui”, 
comentou Rogério Hamam.
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senvolvimento Cientifico, 
Econômico, Tecnológico e 
Inovação (SDCETI), com o 
objetivo de traçar o cenário 
da economia da cidade, para 

que o empreendedor inter-
prete melhor o potencial e 
as oportunidades oferecidas 
pelo município.

Nessa edição, há infor-
mações sobre o mercado de 
trabalho entre os anos de 
2012 e 2019, que apontam 
para a estabilidade dos nú-
meros e a superação do pior 
momento neste setor.

Conforme consta no ca-
derno econômico, a econo-
mia de Guarulhos segue na 
12ª posição nacional. Com-
pletam essa edição informa-
ções sobre o Aeroporto de 
Guarulhos, o Centro de In-
teligência do Turismo e do 
Departamento de Ciência, 
Tecnologia e Inovação.

tir nas unidades conveniadas”, 
destacou o secretário.

O transporte para crianças 
da rede municipal também 
deve ter expansão em número 

de vagas oferecidas, passando 
de 11 mil para cerca de 14 mil 
vagas. Já o número de trans-
porte adaptado deve passar de 
40 para 80 disponíveis.

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: SIDNEI BARROS



Terça-feira, 19 de março de 2019    | 5www.fmetropolitana.com.br
Ú
LT

IM
AS

 U
N
ID

AD
ES



6 Terça-feira, 19 de março de 2019
CIDADE www.fmetropolitana.com.br

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

FO
TO

: D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

/P
M

G

LUCY TAMBORINO - O GRU 
Airport – Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo, em 
Cumbica, garantiu ao gover-
no federal uma arrecadação 
de R$ 7,3 bilhões em outor-
gas desde 2013, segundo 
dados da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac). Os 
valores foram pagos pela 
concessionária responsável 
pela administração. 

O montante é resultado 
de R$ 5,8 bilhões de ou-
torga fixa, mais de R$ 900 
mil de variáveis e quase 
R$ 570 milhões mensal. Só 
nesse ano já foram pagos 
mais de R$ 66 milhões de 

outorgas mensais ao go-
verno federal, sendo que, a 
outorga fixa e variável ain-
da está para vencer.  Só no 
ano passado foram pagos 
R$ 821,3 milhões. 

Já em todo Brasil os 
aeroportos que já foram 
leiloados e estão sobre ad-
ministração da iniciativa 
privadas geraram um total 
de R$ 16,9 bilhões desde 
2013 até fevereiro de 2019. 
O valor equivale a cerca de 
um terço do montante total 
de R$ 49,2 bilhões previsto 
pelos contratos em paga-
mento de outorga ao longo 
dos períodos de concessão.

Aeroporto de Guarulhos já 
gerou mais de R$ 7 bilhões 
em outorgas desde 2013

Patrulha Maria da Penha conduz 
mais um agressor ao 7º DP

Cidade receberá ‘Cine na Praça’ em abril 

Intervenção da Sabesp interrompe o abastecimento no Pimentas

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

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

DA REDAÇÃO - A Equipe Maria 
da Penha da GCM conduziu 
no último sábado (16), até o 
7º Distrito Policial - no Jardim 
Cumbica, um indivíduo de 37 
anos para registro de Boletim 
de Ocorrência por agressão, 
ameaça e descumprimento 
de medida protetiva a sua 
ex-companheira, e também 
por resistência, uma vez que 
desobedeceu a ordem de con-
dução ao DP. O rapaz ficou 
detido para ser encaminhado 
à audiência de custódia no 
Tribunal de Justiça.

DA REDAÇÃO - Com o objeti-
vo de melhorar o abasteci-
mento em toda a região do 
Pimentas, a Companhia de 
Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo (Sabesp) 
irá realizar uma intervenção 
na casa de bombas do bair-
ro hoje. Por este motivo, 44 
bairros terão o fornecimen-
to de água interrompido en-
tre 8h e 16h. 

No sábado, os guardas 
foram até a residência da ví-
tima, de 35 anos que mora 
com a filha do casal, de cinco 
anos, para entrevista e fisca-
lização da medida protetiva, 
concedida pelo juiz. No local, 
a equipe se deparou com o 
autor em flagrante descum-
primento da medida.

A vítima, que é auxiliar de 
contabilidade, possui medida 
protetiva há um ano, quando 
registrou boletim de ocorrên-
cia na Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM).

A intervenção programa-
da é uma das etapas necessá-
rias para acabar com o rodí-
zio de água na região.

Os bairros são Água Chata; 
Cidades Maria Dirce, Parque 
Alvorada, Parque Brasília e 
Tupinambá; Conjunto Marcos 
Freire; Granja Eliana; Jardins 
Albertina, Angélica, Angélica 
II, Ansalca, Arujá, Bela Vis-
ta, Carvalho, Carvalho Novo, 

Centenário, dos Pimentas, 
Ferrão, Guilherme, Guilhermi-
no, Leblon, Maria Dirce, Mon-
te Alegre, Normandia, Nova 
Canaã, Nova Cidade, das Oli-
vas, Oliveira, Rodolpho, San-
ta Maria e Silvestre; Parques 
das Nações, Jandaia, Jandaia I, 
Jandaia II, Jurema, Maria He-
lena e São Miguel; Sítio São 
Francisco; e Vilas Alzira, Itaí, 
Izabel, Paraíso e Real.

LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
receberá o projeto “Cine na 
Praça”, que levará cinema 
em área aberta em dez pra-
ças da cidade. A primeira 
exibição deve acontecer em 
abril no Jardim Cidade Ara-
cília. A medida é uma parce-
ria com a iniciativa privada, 

sem custos para prefeitura.
“Um projeto como esse 

tem o potencial de descen-
tralização de cultura, de levar 
ações para espaços que nós 
não temos equipamento. Essa 
foi a nossa preocupação”, ex-
plicou Vitor Souza, secretário 
de Cultura em entrevista à 

Folha Metropolitana. Outras 
regiões como Água Chata, Ci-
dade Soberana, Parque Con-
tinental I e Mikail também 
devem receber sessões. 

Souza ainda negocia a 
exibição de filmes de produ-
ções locais. “A nossa expec-
tativa é que antes de cada 
exibição consigamos mos-
trar filmes do dia a dia da 
cidade”, pontua. 

No comando da pasta há 
dois meses, o secretário afir-
ma que está mapeando as 
ações que já acontecem. En-
tre as ações realizadas estão à 
definição de pontos que deve-
rão ter atividades frequentes, 
como a Biblioteca Monteiro 
Lobato, o Centro Permanente 
de Exposições de Arte Pro-
fessor José Ismael, além dos 
Teatros Padre Bento, Nelson 
Rodrigues e Adamastor.

FOTO: LUCY TAMBORINO
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     Já estão abertas as inscrições para o 
Cursinho Preparatório do ENEM, realizado 
pela Subsecretaria da Juventude, em 
parceria com a Faculdade Academus. Serão 
disponibilizadas 60 vagas, 30 para o período 
da manhã e 30 para a noite. O curso é 
gratuito e destinado a jovens de 15 anos a 
29 anos. As inscrições devem ser realizadas 
presencialmente na Casa do Jovem, que fica 
na rua Nadir, 1.995, Gopoúva. É necessário 
levar RG, CPF e um comprovante de 
residência. As aulas serão realizadas das 9h 
às 11h e das 19h às 21h, todas as segundas-
feiras e terão início no dia 1º de abril, com 
término no dia 24 de junho. As disciplinas 
oferecidas serão português, redação e 
matemática. Os participantes receberão 
apostilas durante o curso.

      A Controladoria Geral do Município (CGM) 
realizará na próxima quinta-feira (21), a partir das 
18h30, no auditório da Secretaria de Educação, 
audiência pública, com o intuito de apresentar ações 
desenvolvidas em 2018. A atividade será aberta 
ao público em geral. A iniciativa tem por objetivo 
atender a agenda estabelecida para o Programa 
Pacto – Transparência, Integridade e Participação, 
do Governo Federal, firmado em outubro de 2018 
entre a CGM e a Controladoria Geral da União (CGU). 
O Programa Pacto do Ministério da Transparência 
é uma ação de cooperação institucional entre 
a CGU e outros entes federativos no âmbito do 
Programa de Fortalecimento da Gestão Pública 
e busca o aprimoramento de ações locais para 
detectar e prevenir práticas de corrupção, visando 
a transparência, anticorrupção e integridade entre 
serviço público e população. 

ANOTE

Em dois meses de nova gestão, 
zeramos o ICMS de até 18% sobre 
os produtos hortifrutigranjeiros

Menos impostos, 
mais empregos

A carga tributária do Brasil é in-
compatível com a necessidade nacio-
nal de crescer, gerar empregos e dar 
oportunidades reais de desenvolvi-
mento para a população. O peso e a 
irracionalidade do sistema tributário 
destroem a competitividade de todos 
os setores da atividade econômica e 
das exportações brasileiras.

Segundo relatório anual da Re-
ceita Federal, a carga tributária bruta 

em 2017 atingiu 32,43% do PIB. Foi 
a maior em quatro anos, com alta de 
0,43% sobre 2016.

Em 2016, nas Américas, só os cuba-
nos pagaram mais impostos (42% do 
PIB) ao governo de Havana, que é 
oficialmente socialista, organizado e 
governado segundo o modelo mar-
xista-leninista. Nos países da OCDE 
(Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico), a carga 
média ficou em 34%. Para os cidadãos 
do Chile, único país sul-americano que 
participa do clube das nações mais de-
senvolvidas, 20%. Para os norte-ameri-
canos, 26%.

O Brasil não é apenas o país em 
que empresas gastam mais tempo para 
cumprir as regras do Fisco. Também 
é o que menos devolve, em benefícios 
reais aos cidadãos, o montante que arre-
cada. A indignação com a má qualidade 
dos serviços públicos, contrastada com 
o peso dos impostos, foi a semente da 
onda de protestos que varreu o país em 
2013 e mudou a nossa história.

Simplificação e reduzir impostos 
são medidas tão necessárias quanto 
a reforma da Previdência. Em Davos, 
durante o Fórum Econômico Mundial, 
aplaudimos a proposta do ministro 
Paulo Guedes de baixar a tributação 
das empresas de 34% para 15% e ta-
xar dividendos e juros sobre capital 
próprio para compensar a perda de re-
ceita, que será apenas inicial. Quando 
mais gente produz, mais se vende. A 
atividade econômica cresce, mais fa-
mílias são incluídas no mercado con-
sumidor. E o Estado arrecada mais. É o 
círculo virtuoso.

É o que já estamos fazendo em São 
Paulo. Em dois meses de nova gestão, 
zeramos o ICMS de até 18% sobre os 
produtos hortifrutigranjeiros e baixa-
mos a alíquota do mesmo imposto, 
de 25% para 12%, sobre querosene de 
aviação. São exemplos claros de como 
a redução de impostos e a desburocra-
tização podem fomentar a atividade 
econômica.

São Paulo pretende repetir ações 
dessa natureza em vários setores da 
atividade econômica. Com menos 
burocracia, menos impostos, mais 
motivação para produtores e distribui-
dores, geramos mais crescimento, em-
prego e renda. Ao fazer isso, geramos 
mais arrecadação e desenvolvimento. 
E, assim, o Estado pode cumprir tam-
bém o seu papel de indutor do desen-
volvimento social – em São Paulo e no 
Brasil.

PONTO
DE VISTA

JOÃO DORIA
Governador de São Paulo

VENDA VENDA VENDA
APTO – JD VILA GALVÃO 

– R$ 175.000 (VAGO) -

REF 04

2 - DORMTS, SALA 2 MABS, 

COZ, LAV, 1VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO VILA MILTON –

R$ 205.000 (VAGO) – 

REF 04 - 2 - DORMTS, 

SALA 2 AMBS, COZ, LAV, 1 

VAGA, COM ELEVADOR

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL II – 
R$ 270.000 (VAGA) –

REF 12
2 – DORMTS, SALA 2 

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

A/C – FINAN/FGTS

APTO – TRAV TIMOTEO 

(PICANÇO) –R$ 155.000

1 DORMTS, SALA, COZ, 1 

VAGA, E QUINTAL 

A/C – FINANC/FGTS

CASA – CONTINENTAL III

1 DORMT, SALA, COZ, 

R$ 600.00

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

1 VAGA
R$ 1.000 INCLUSO –

 IPTU / COND

APTO – PROX SONDA – 

VILA RIO – R$ 180.000 

– REF - 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COND BAIXO

A/C – FINAC/FGTS

ESTAMOS 
COMPRANDO 

APARTAMENTO OU 
CASA NA REGIÃO 
DE GUARULHOS, 

MESMO FINANCIADO, 
PAGAMOS ÓTIMO 

PREÇO, LIGUE E TIRE 
SUAS DÚVIDAS.

APTO – GOPOUVA – 

R$ 165.000 – REF 04

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINAC/FGTS

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

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

AREA DE LAZE.
A/C – FINAC/FGTS

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

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

ELEVADOR
OTIMA LOCALIZAÇÃO.

+ - PARCELAS DE R$ 1.800 

APTO – COCAIA  FATTO 

FARIA LIMA – R$ 215.000 
– REF 02

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

PORT 24 HORAS 
AREA DE LAZER CPMPLETA.

A/C – FINAC/FGTS

COMPRA

LOCAÇÃO

Rua Italiana, 282 - Vila Endres - Guarulhos/SP - CEP: 07043-050

VAI AO POUPA TEMPO?
ECONOMIZE E ESTACIONE AO LADO 

DO SHOPPING INTERNACIONAL

VAI AO POUPA TEMPO?
ECONOMIZE E ESTACIONE AO LADO 

DO SHOPPING INTERNACIONAL

PREÇO ÚNICO
O DIA TODO

R$7,00R$7,00

ESTACIONE AO 
LADO DO SHOPPING

ESTACIONE AO 
LADO DO SHOPPING



9IMÓVEIS
Terça-feira, 19 de março de 2019

www.fmetropolitana.com.br

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL/ANTONIO MILENA

DA REDAÇÃO - Se você e sua fa-
mília tem uma casa de praia, 
podem deixar ela sempre 
com um toque especial e tirar 
aquela aparência monótona 
de casa de veraneio sem graça. 
Mas, afinal, como fazer isso 
sem muitas complicações? 
Para te ajudar nesta tarefa, 
a Casa Compartilhada listou 
seis ideias bem úteis de deco-
ração para você aplicar na sua 
casa de praia e ficar a cara do 
verão.
1 - Muitas cores: Dias na praia 
devem ser alegres e as cores 
na casa devem refletir essa ale-
gria. Cores vibrantes vão ser 
um incentivo à diversão. Ex-
perimente azul nas paredes, 
amarelo nas portas e janelas, 
e um rosa vibrante nos vasos.
2 - Reutilize objetos: Dê novos 
usos aos objetos antigos. Pa-
nelas podem virar pendentes 
e assim por diante.
3 - Pinte as cadeiras de madei-
ra: Ao recuperar os móveis, 
como cadeira, mesas e outras 

em madeira, aproveite para 
pintar em cores que remetam 
ao mar, como azul e o verde.
4 - Faça um jardim à beira da 
piscina: Um jardim ao lado da 
piscina vai contribuir para ele 
ficar mais fresco e bonito.
5 - Decore com artesanato lo-
cal: É natural encontrar aque-
las lojinhas de artesanato nas 

Seis ideias de decoração para sua casa de praia
DA REDAÇÃO - O Índice Geral 
de Preços – Mercado (IGP-
-M), usado no reajuste dos 
contratos de aluguel, regis-
trou inflação de 0,71% na 
primeira prévia de março. 
A taxa é superior ao 0,2% de 
fevereiro deste ano. Com o 
resultado, o IGP-M acumula 
taxa de inflação de 7,68% em 
12 meses, segundo a Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV).

A alta da taxa na prévia 
de fevereiro para a prévia de 
março foi provocada pelos 

praias que são charmosas e 
dão um toque único. Aprovei-
te desse recurso e as utilize na 
decoração.
6 - Uma rede para relaxar: Re-
des para dormir são marcas 
registradas de casas na praia, 
pois são ideais para aproveitar 
o vento litorâneo e tirar aque-
la soneca.

preços no atacado e no va-
rejo. O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo, que avalia 
o atacado, subiu de 0,22% 
em fevereiro para 0,9

% em março. O Índice 
de Preços ao Consumidor, 
que avalia o varejo, passou 
de 0,14% para 0,47% no pe-
ríodo.

A inflação do Índice Na-
cional de Custo da Constru-
ção caiu de 0,25% na prévia 
de fevereiro para 0,02% na 
prévia de março.

Índice que reajusta aluguel acumula 
taxa de mais de 7% em 12 meses



ÁRIES: Aposte de verdade no amor da sua família, pois 
é aí que encontrará um grande e um novo caminho para 
evoluir.

TOURO: Aquilo que você argui com tanta devoção será 
muito bom para as suas opiniões. Ocorre que você tende 
a não conseguir focar o bastante em coisas importantes.

GÊMEOS: Determinadas ações que você pode vir a ter 
neste momento tendem a dificultar o seu crescimento. 
Haverá oportunidades para você no dinheiro.

CÂNCER: As suas opções neste dia ficarão reduzidas no 
campo do amor, mas isto lhe deixará um pouco mais 
incomodado neste dia.

LEÃO: O seu sentimento de segurança ficará bem mais 
ativo neste dia para que consiga aquilo que tanto deseja. 
Netuno mostrará disposição para enfrentar dificuldades.

VIRGEM: Você irá causar uma boa impressão naqueles 
que te cercam e querem tanto o seu bem neste dia, pode 
ter certeza.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 70

Constru-
ção de
portos

"O Tronco
do (?)",
de José 

de Alencar

Título da
dívida
pública
(Econ.)

Destino
do animal
no mata-

douro

Condição
da água
no solo 

de Marte
Unidade
monetá-
ria da 

Romênia
(?) Vegas:
a Capital
do Jogo
(EUA)

Profissio-
nal como
a rendeira
cearense

Tolo
(pop.)

Condição
usual do personagem
que avista um óvni,
nos filmes de ficção

científica

Possuir

Oferta no
leilão

Eva Perón,
mito

argentino
Realce

Rapaz, em
inglês

Trajeto; 
itinerário

Água, em
francês

Joe Cocker,
pela voz

Oneroso
Resultado
final da
partida

Réptil que
é alvo dos

courei-
ros no

Pantanal

Fabulista
grego de
"A Rapo-
sa e as
Uvas" 

Deseja;
almeja

"Onde há
(?), há

fogo", dito

Divisão de
ferrovia

Ar, em
inglês

Seu estômago é di-
vidido em 3 ou 4
câmaras (Zool.)
Sabor de pizzas

Camarão
fluvial

Pertencente
a ti (fem.)

Lágrima,
em inglês
Sufixo de
"cardíaco"

"Socorro!",
em morse

Etapa

(?) Bana,
ator aus-
traliano
Estrela

Técnica de cultivo que se 
vale da Informática para
maximizar a produção
Local da festa junina

República
Árabe do

Egito
Sucursal

O "florão da
América" do 

Hino Nacional

3/air — eau — lad — leu. 4/tear. 5/bônus.

LIBRA: Urano convergirá em seu favor, pela passagem de 
Vênus em sua adorável constelação encontrará o melhor 
caminho para suas conquistas emocionais.

ESCORPIÃO: Toda a sua sagacidade fará uma grande 
diferença na sua vida para conquistar uma chama mais 
ativa neste dia. 

SAGITÁRIO: Se você agir com sinceridade neste dia pode 
alcançar objetivos inestimáveis para o seu desenvolvi-
mento. 

CAPRICÓRNIO: Os sentimentos de posse podem variar 
no decorrer deste dia, lhe gerando grande prioridade 
quanto ao amor. 

AQUÁRIO: Mesmo que seja alguém insistente nas suas 
ideias poderá ser surpreendido por uma pessoa bem 
especial. 

PEIXES: Todo o seu sossego ficará balançado por causa 
do stress que vem carregando no seu coração. Muitas 
pessoas poderão lhe mostrar uma forte crise.
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DA REDAÇÃO - A morte de Tan-
credo Neves e sua repercussão 
em todo o país foi destaque 
na imprensa em 21 de abril 
de 1985. No dia seguinte, sob 
a manchete “O sonho acabou. 
Tancredo Morreu”, a edição 
de nº 3.762 da guarulhense 
Folha Metropolitana noticia-
va amplamente a morte do 
recém-eleito presidente da Re-
pública, trazendo informações 
e detalhes sobre o fato ainda 
nas edições seguintes. A partir 
de agora, a Prefeitura de Gua-
rulhos pode disponibilizar essa 
informação e muitas outras do 
tradicional jornal da cidade.

Há poucos meses, a Secre-
taria de Cultura recebeu da 
família do fundador do jornal, 
Paschoal Thomeu, a doação de 
cerca de 600 encadernações, 
nas quais constam mais de 7 
mil edições diárias do periódi-
co, todos eles em bom estado 
de conservação.

Organizado e devidamen-
te catalogado por assuntos e 
temas de maior interesse do 
público e relevância histórica, 
esse acervo está agora dispo-
nível no Arquivo Histórico 
Municipal de Guarulhos para 

Arquivo Histórico de Guarulhos disponibiliza 
publicações antigas da Folha Metropolitana

HORÓSCOPO

FOTO: ANDRÉ OKUMA

consulta, de segunda a sábado, 
das 9h às 17h.

A arquivista Araci Borges, 
responsável pelo Arquivo His-
tórico, explica que, além de 
pesquisa histórica, o acervo é 
de interesse para quem quer 
conhecer um pouco mais so-
bre seu passado. “Muitas pes-
soas que nasceram na cidade 
ou que vieram morar aqui 
têm interesse nesse acervo por 

puro deleite intelectual, pois 
vivenciaram muitos dos fatos 
históricos que aqui estão”, diz.

Araci também conta que 
até 2001 a Folha Metropoli-
tana foi responsável pela pu-
blicação do Diário Oficial do 
Município e, por isso, o acer-
vo tem servido para consulta 
da vida funcional de servido-
res e sobre ações da adminis-
tração pública.

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
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IMÓVEIS CURSOS

Contrata-se Aluga-se

Vende-se

Sítos e Chácaras

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

Aluguel de Máquina

Relax
Auto

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

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.

CASA CENTRO GRU 
1 dorm., sl, coz., wc, s/gar 
R$ 650,  F. 2443-1513 h/c

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

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 450MTS² 
c/ 2 comodos, c/ imposto. 
Cabuçu 40 Mil,  entrada 20 
Mil. F.: 2404-2620

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

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685ANUNCIE AQUI

97380-7685

CLASSIFICADOS

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

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

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

REPRESANTANTE  
COMERCIAL 

ADMITE c/ experiência  
ENTRAR EM CONTATO  
F.: 2432-8900  c/Theo 

ou Marcio

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. 340Mts², Sla 70 Mts² c/ wc, 5 salas térreo c/ 2 wc. 
Nos fundos edícula c/ coz., churrasq, wc, refeit, 4 vagas 
garagem Coberta.

VENDO PRÉDIO 
COMERCIAL R$598 MIL

Rua Roberto 116 - Santa 
Mena-  Trav. Av. Suplicy 

Whatsapp (11) 981625700 

Agende sua visita

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA REDAÇÃO

94745-7749
5583-2905

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.
LINDO APTO. AV. 
MARTINS JRº 
2 Dorms. + deps, 
aquecedor, wc, sac, 
elevs. Cond. Baixo  lazer 
completo, 198 Mil  Doc. Ok  
F.: 2382-8300
CASAS  P/RENDA 6X25 
Junto ao Extra  Av. Faria 
Lima R$ 250 Mil  F.:2382-
8300
TERRENO BOITUVA 
c/ escritura 305Mts², 
murado , próx a centro. 
Pedindo 160mil ac. contra 
proposta . F.: 98375-3557

CHÁCARA NO MARMELO 
Na altura 2.900 da Estrada 
do Saboó.  1200 mts² 
cercada , portão ,casa 
c/4 cômodos, todos c/ 
acabamento ..tem pomar 
há produzindo F.98375-
3557

ARRENDA-SE 
alvará de Taxi em 
Guarulhos. F.: 2441-9535.
VENDO 
ESTACIONAMENTO 
Ao lado do Inter. Shopping 
e Poupatempo , L.L 13 Mil 
Seco, valor 350 Mil (11) 
96812-0971

ESPAÇO 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.
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MAYARA NASCIMENTO - O Al-
bergue Municipal será desa-
tivado no dia 27 deste mês. 
Os usuários já estão sendo 
transferidos desde janeiro 
pra o Serviço de Acolhimen-
to Institucional Adulto Mas-
culino, no Parque Residen-
cial Bambi, e para a Casa de 
Acolhimento São Geraldo, 
na Ponte Grande.

Localizado na rua Harry 
Simonsen, 283 – Centro, o 
local possui 100 vagas e aco-
lhia cerca de três mil pessoas 
por mês, das 17h às 7h, ape-
nas para pernoite. O Serviço 
de Acolhimento Institucio-
nal Adulto Masculino tem 
capacidade de 80 vagas, e a 
Casa de Acolhimento São 
Geraldo conta com 20 vagas.

A medida é necessária 

para estar de acordo com as 
normas do Ministério do De-
senvolvimento Social. Os dois 

centros de acolhimento fun-
cionarão 24 horas e oferecerão 
atividades aos assistidos.

Albergue municipal fechará 
as portas e acolhidos serão 
transferidos para dois locais

LUCY TAMBORINO  - Um buraco 
na rua Miguel Calmon, próxi-
mo à avenida Otávio Braga de 
Mesquita, vem causando a in-
satisfação dos moradores da re-
gião há pelo menos dois anos. 
Para piorar a situação, o local é 
próximo a um cruzamento. 

Uma solução para o pro-
blema foi jogar entulhos para 
diminuir o crescente aumento 
do buraco, o que não tem re-
solvido os impactos causados. 
“Esta cratera está aí há anos. 
Eu já deixei um escapamento 
nela e já vi outros carros se 
quebrarem”, disse uma mo-
radora da região que preferiu 
não se identificar. 

Buraco na via causa insatisfação de moradores 
Além disso, por conta do 

tamanho é comum água acu-
mulada das chuvas, podendo 
levar a proliferação do mosqui-
to Aedes Aegypti, causador de 
dengue. “Vive cheio de água e 
a gente nem tem dimensão da 
profundidade, sem falar o pe-
rigo de mosquitos e sujeira”, 
lamentou a moradora. 

A Progresso e Desenvol-
vimento de Guarulhos S.A. 
(Proguaru) informou que vai 
realizar uma vistoria no local, 
com o objetivo de verificar de 
quem é a responsabilidade 
da manutenção. Caso seja da 
empresa, o serviço será pro-
gramado.
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PARA FAMÍLIAS COM
RENDA DE

TRAGA A SUA DOCUMENTAÇÃO
PARA ANÁLISE

R$ 1.600

R$ 1.900*
A

99947-2225

“Preço à vista DE R$ 159.000,00 válido para a unidade sem vaga de automóvel. Registro de Incorporação R1 da matrícula 133.901 de 11/04/2018 do 1º Cartório de Imóveis de Guarulhos/SP, nos termos da Lei 4.591/64. Imagens meramente ilustrativas. Os 
acessórios de produção, móveis, revestimentos de piso e parede, forros, luminárias, painéis, armários e equipamentos são meramente ilustrativos e não fazem parte do contrato de aquisição. O detalhamento dos equipamentos e acabamentos, que farão 
parte deste empreendimento, consta no memorial descritivo. Incorporador responsável: Residencial Parque Riviera Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Endereço: Rua Joseph Zarzour, 93. Sala 1105 - Centro – Guarulhos/SP – CNPJ: 28.758.909/0001-
-22. RPO Empreendimentos Imobiliários Ltda.– CNPJ: 07.759.405/0001-57 - Creci nº 027218-J - Tel: 11 2600-3893 www.yrj.com.br. Consulte condições e verifique se o seu perfil se enquadra nas regras do programa Minha Casa Minha Vida”.


