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GIGANTE - Na cidade dos exageros, um famoso “orelhão” ganha destaque pelas ruas de Itu

FOTO: ADILIA BOAVA/@ADILIABOAVA
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Imaginem o caso. O pre-
feito de uma pequena cidade 
do interior requisita o único 
tubo de oxigênio do hospital 
local pra gelar o chope em 
sua casa pra animar a reunião 
da família e dos amigos.

Dá para acreditar?
Aconteceu no Paraná. 

Foi no réveillon de 2012 para 
2013. Exemplo de como nes-
ses recantos mais isolados 
do Brasil esse tipo de coisa 
acontece sem que o resto do 
país se dê conta.

Não foi nesse caso, pois o 
assunto, mesmo pouco con-
siderado pela imprensa que 
parece só ter olhos voltados 
para Brasília, São Paulo e Rio 
de Janeiro, ganhou os tribu-
nais. E teve consequências.

Vamos à história toda.
A Justiça determinou que 

José Claudio Pol, ex-prefeito 
de Luziania, no centro-oeste 
do Paraná, vá a júri popular 
pelos crimes de homicídio 
qualificado, por motivo fútil e 
peculato, que é a apropriação 
de recursos e bens públicos.

Segundo o G1 Norte, Pol, 
que foi prefeito entre 2009 
e 2012, é acusado de desviar 
um cilindro de oxigênio de 
uma unidade de saúde para 
usar em um barril de chope 
durante uma festa particular 
na casa dele.

Se ficasse por aí, menos 
mal. Mas a atitude do pre-
feito, de acordo com a de-
núncia do Ministério Público, 
“contribuiu para a morte de 
uma paciente da cidade que 

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

precisou ser transferida para 
Campo Mourão, a trinta qui-
lômetros de Luziania”.

A notícia do G1 diz que o 
cilindro de oxigênio apare-
ce em fotos publicadas por 
familiares do ex-prefeito nas 
redes sociais.

 
Crime doloso
A juíza Mayra dos Santos 

Zavattaro da 1ª Vara Criminal 
de Campo Mourão aceitou a 
denúncia e decidiu subme-
ter o réu a júri popular, con-
siderando a ação do prefeito 
como crime doloso.

Ao dar a notícia ontem, na 
Rede Brasil, o jornalista Nei 
Gonçalves Dias acentuou a 
questão de se concentrar as 
notícias nos grandes centros, 
esquecendo-se dos absurdos 
que ocorrem por este Brasil. 
E citou o exemplo de prefei-
tos que confundem as coisas, 
considerando bens públicos 
como propriedade particular. 
Esse caso do Paraná termi-
nou em tragédia, e por isso 
acabou chegando por aqui, 
mas exemplos menos graves 
acontecem sempre e perma-
necem perdidos, ganhando 
no máximo pequenas notas 
na imprensa nacional.

Luziania e Campo Mourão 
não podem ser consideradas 
como localidades perdidas 
nos grotões do país. Mesmo 
assim, até agora, não vi esta 
notícia do prefeito aparecer 
em nenhum dos nossos no-
ticiários de maior audiência...

Não deve ter sido consi-
derada suficientemente im-
portante.

a europeia Michelin e a guarulhense Levo-
rin, fabricantes de pneus. Ele é tão poli-
glota que até em Lisboa ele consegue se 
comunicar bem…

A conferir
Expectativa para a festa de aniversário 

da prefeiturável Fran Corrêa sábado, no 
clube Recreativo. Será interessante obser-
var quem irá e quem deixará de compare-
cer do meio político…

Pegando o boné
Há informes que, por motivos pesso-

ais, o delegado federal Edmílson Bruno 
poderá se afastar do comando da Contro-
ladoria da Prefeitura…

Tensão
Simpatizante da causa animal, a verea-

dora Carol Ribeiro (MDB) tem três reque-
rimentos pautados para a sessão de hoje 
questionando o Departamento de Prote-
ção Animal da Prefeitura…

Taxiando
Como quem não quer nada, o prefei-

turável Wilson Paiva foi ontem à Brasília 
se fortalecer com lideranças do NOVO e 
PSL…

Pergunta no ar
E a prévia do PT para escolher o prefei-

turável, vai acontecer em 2019?...

Coisas de Gotham 
O vereador Eduardo Soltur está des-

contente com seu partido, o PSB - o mes-
mo do prefeito Guti. E assim está pensan-
do em retornar ao PSD, partido do qual 
foi expulso. Hein?!...

Cheirando mal
Perceptível que a coleta de lixo vem 

sofrendo falhas desde a erosão no ater-
ro sanitário. A operação de descarregar 
caminhão, que levava 40 minutos, está 
levando 2h30. O governo vai ter de tomar 
alguma providência emergencial…

Raios!
Ontem havia rumor no funcionalismo 

que o secretário Paulo Matheus (Educa-
ção) estaria em Portugal. Apurei que é 
verdade: em missão oficial. A licença deve 
sair publicada amanhã no Diário Oficial…

Estou cá a entender tudo
Quem viaja semana que vem também 

para Portugal é o secretário Rodrigo Bar-
ros (Desenvolvimento). Em contato com 

REMINISCÊNCIAS

PEDRO NOTARO 
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900
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DA REDAÇÃO - A cada 60 mi-
nutos, uma criança ou um 
adolescente morre no Brasil 
em decorrência de ferimen-
tos por arma de fogo. Entre 
1997 e 2016, mais de 145 
mil jovens com até 19 anos 
faleceram em consequência 
de disparos acidentais ou 
intencionais, como em ca-
sos de homicídio e suicídio. 
Os dados fazem parte de um 
levantamento divulgado on-
tem pela Sociedade Brasilei-
ra de Pediatria.

Segundo o estudo, que 
considerou dados do Siste-
ma de Informações sobre 
Mortalidade do Ministério 
da Saúde, em 2016, ano mais 
recente disponível, foram 
registrados 9.517 óbitos en-
tre crianças e adolescentes 

DA REDAÇÃO - A Polícia Federal 
indiciou o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e seu filho, 
Luís Cláudio, por supostos cri-
mes de lavagem de dinheiro e 
tráfico de influência. A inves-
tigação, que é abastecida pela 
delação da Odebrecht, mira 
pagamentos à empresa de ma-
rketing esportivo Touchdown, 
de propriedade de Luís Cláu-
dio. Segundo a PF, a empresa 
teria recebido R$ 10 milhões 
em alguns anos “apesar de seu 
capital social de R$ 1 mil”.

A juíza da 4.ª Vara Crimi-
nal de São Paulo, Bárbara de 
Lima Issepi, remeteu o caso 
para uma das varas especiali-
zadas em lavagem de dinheiro.

A investigação tem origem 
na delação de executivos li-
gados à Odebrecht. Eles afir-
mam que Lula teria mantido 
contato com a empreiteira 
para beneficiá-la no gover-
no Dilma Rousseff, e, “como 
contrapartida, a empresa fica-
ria responsável por financiar 
projetos pessoais de seu filho, 
Luis Cláudio”.

Consta nos autos que “a 
partir disso, Alexandrino 

A cada hora, uma criança ou 
adolescente morre por arma de fogo

Lula e filho são indiciados por lavagem 
de dinheiro e tráfico de influência

Ibope: popularidade do 
governo Bolsonaro cai 
15 pontos desde janeiro

Economia com mudanças para militares será de R$ 10,45 bilhões

FOTO: FERNANDO FRAZÃO/ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

FOTO: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

no país. O número é pratica-
mente o dobro do identifica-
do há 20 anos – 4.846 casos 
em 1997 – e representa, em 
valores absolutos, o pico da 
série histórica.

O levantamento mostra 
que, a cada duas horas, uma 
criança ou adolescente dá en-
trada em um hospital da rede 
pública de saúde com feri-
mento por disparo de arma 
de fogo. Entre 1999 e 2018, 
foram registradas quase 96 
mil internações de jovens 
com até 19 anos no SUS.

As principais causas ex-
ternas de morte por arma de 
fogo nessa faixa etária estão 
relacionadas a homicídios 
(94%), seguidos de intenções 
indeterminadas (4%), suicí-
dios (2%) e acidentes (1%).

Alencar (Odebrecht) teria pro-
curado a empresa ‘Concept’, 
com o intuito de beneficiar a 
empresa de Luis Claudio, Tou-
chdown, a desenvolver o fute-
bol americano no Brasil”.

“Adalberto Alves, repre-
sentante da Concept, por sua 
vez, afirmou que a empresa foi 
principalmente remunerada 
pela Odebrecht, contudo pres-
tou serviços para a empresa 
Touchdown: segundo consta, 
a Odebrecht teria arcado com 
valor aproximado de R$ 2 mi-
lhões, ao passo que a Touchdo-
wn teria desembolsado aproxi-
madamente R$ 120 mil”.

A juíza anota que “apesar 
das expressivas quantias pa-
gas, não houve sequer a forma-
lização de qualquer contrato”.

Em nota, o advogado Cris-
tiano Zanin Martins, que de-
fende Lula, afirmou que “o 
relatório produzido pela auto-
ridade policial não tem qual-
quer implicação processual e 
muito menos afasta a garantia 
constitucional da presunção 
de inocência em favor do ex-
-Presidente Lula e de seu filho 
Luis Claudio”.

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 aprovação do 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro caiu novamente na 
passagem de fevereiro para 
março, segundo pesquisa rea-
lizada pelo Ibope Inteligência 
e divulgada ontem. De acordo 
com o levantamento, 34% dos 
brasileiros consideram boa ou 
ótima a atual gestão, contra 
39% em fevereiro. Em relação 
ao levantamento de janeiro, a 
popularidade caiu 15 pontos 
percentuais (49% para 34%).

De acordo com Ibope, em 
fevereiro, a fração dos brasilei-
ros que consideram a gestão 
ruim ou péssima passou de 
19% para 24%. Enquanto isso, 
a porcentagem dos que avalia-
ram como regular o governo 
passou de 30% para 39%. Em 
relação ao primeiro mês do 
ano, o número de descontentes 
com a atual gestão subiu cinco 
pontos (19% para 24%).

DA REDAÇÃO - A economia 
com as mudanças nas car-
reiras para os militares cor-
responderá a R$ 10,45 bi-
lhões nos próximos 10 anos, 
divulgaram ontem os Mi-
nistérios da Economia e da 
Defesa. O valor é resultante 
da economia de R$ 97,3 bi-
lhões com a reforma da pre-

vidência dos militares, menos 
o custo de R$ 86,85 bilhões 
decorrente da reestruturação.

Em 20 anos, informaram 
os dois ministérios, a eco-
nomia com as novas regras 
para os militares saltará de 
R$ 10,45 bilhões para R$ 
33,65 bilhões. 

Segundo o Ministério da 

Economia, a reforma na Pre-
vidência dos militares tam-
bém deverá gerar economia 
de R$ 52 bilhões nos esta-
dos. Isso porque, de acordo 
com a proposta, policiais 
militares e bombeiros esta-
rão submetidos às mesmas 
regras de aposentadoria que 
as Forças Armadas.

Piso salarial em SP passa a 
ser de R$ 1.183,33 em abril
DA REDAÇÃO - O governo pau-
lista sancionou o novo piso 
salarial regional no estado, 
que, a partir de 1º abril, passa 
a ser de R$ 1.163,55. O valor 
supera o do salário mínimo 
nacional – R$ 998 – em 15%.

De autoria do Executivo, 
a proposta que elevou o salá-
rio mínimo do estado trami-
tou em regime de urgência 
na Assembleia Legislativa de 
São Paulo (Alesp) e foi apro-
vada no dia 12 deste mês. O 
aumento no piso paulista foi 
de 4,97%.
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LUCY TAMBORINO - No ano de 
2017, as regiões de Cum-
bica e Pimentas lideraram 
os índices de roubos de 
carga em Guarulhos, con-
tabilizando 212 e 101 casos 
respectivamente. As duas, 
juntas, somam 40% de to-

LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
ainda possui três escolas de 
lata sendo elas: a EPG Mario 
Lago (Parque Primavera), Jean 
Piaget (Taboão) e Doutor Hei-
tor Maurício de Oliveira (Bom 
Clima). Os imóveis foram her-
dados pelas gestões anteriores.

No entanto, segundo o se-
cretário de Educação, Paulo 
Cesar Matheus da Silva, eli-
miná-las é uma prioridade da 
pasta. Para isso alguns pro-
jetos vêm sendo estudados. 
Na Mario Lago o terreno ad-
jacente será aproveitado para 
construção e na Jean Piaget 
ainda serão construídas duas 
unidades. “É difícil falar pra-
zo de obra, tem que contar 
com as intempéries. Mas o 
processo licitatório deve co-
meçar em junho”, explicou 
Silva em entrevista à Folha 
Metropolitana. A construção 
deverá ser feita nos modelos 

Cumbica e Pimentas lideram índices 
de roubos de carga em Guarulhos

Prefeitura realiza audiência pública para 
tratar do Plano de Mobilidade Urbana

Cidade ainda possui três escolas de lata

Mulheres representam 40% dos trabalhadores 
com carteira assinada no município

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

FOTO: LUCY TAMBORINO

dos os casos de ocorrências 
desse tipo. Ambas têm algo 
em comum: a proximidade 
com rodovias onde transi-
tam milhares de caminhões 
todos os dias. Os dados fo-
ram obtidos pela Folha Me-
tropolitana através da Lei 

do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE), com a metodologia 
de material pré-fabricado.  

O secretário ainda criticou 
as estruturas da escola Jean 
Piaget. “Você precisa descer 
uma escadaria imensa de cer-
ca de 70 degraus com crianças. 
É impossível você fazer um 
negócio como esse”, relatou. 

Já a Doutor Heitor Maurí-
cio de Oliveira demanda um 
projeto mais complexo. “O 
nosso departamento de enge-
nharia está estudando, porque 
tem um problema maior, a lo-
calização da escola”, afirmou. 

O problema da estrutura 
de lata impacta o convívio e 
desenvolvimento de alunos e 
professores, já que o material 
intensifica as temperaturas, 
no verão o calor é ainda mais 
intenso, a mesma coisa acon-
tece no frio no inverno.

de Acesso à Informação.
O levantamento aponta 

ainda na sequência a re-
gião de Bonsucesso com 55 
casos no período, seguida 
pelo Itapegica com 44 e o 
Taboão com 42. Já os me-
ses com maior incidência 
são março (80), julho (80) e 
agosto (99).

Os principais produtos 
roubados nas 774 ocorrên-
cias que aconteceram ao 
longo de todo ano na cidade 
são de gêneros alimentícios, 
dentre eles carnes, biscoitos, 
doces e seus derivados; e la-
ticínios; além do ramo têx-
til, eletroeletrônicos, com-
bustíveis e cigarros. 

Apesar das incidências, 
o maior valor de carga rou-
bado dentre as ocorrências 
foi de R$ 51 milhões em ma-
quinários de equipamentos 
agrícolas e construção, na 
região de Cumbica. Com se-
gundo maior valor, R$ 1,4 
milhão, uma carga mista de 
diversos eletrônicos e ele-
trodomésticos, foi roubada 
na região do Aeroporto.

DA REDAÇÃO - De acordo com 
a Secretaria Especial de Pre-
vidência e Trabalho (SEPT), 
do Ministério da Economia, 
as mulheres representam 
cerca de 40% dos trabalha-
dores com carteira assinada 
no município de Guarulhos. 
Esses dados são apresen-
tados no 14º Observatório 
do Trabalho de Guarulhos 
(OMT-GRU), que especial-
mente este mês de março 
aborda o tema “A Mulher 
no Mercado de Trabalho 
Formal em Guarulhos”. 

A cidade apresentou 
um saldo de 324.167 pos-
tos de emprego formal em 
2018. Cerca de 40% des-
tes postos eram ocupados 

por mulheres, totalizando 
130.237 mulheres com car-
teira assinada. No ano de 
2002, as trabalhadoras re-
presentavam 31,4%, sendo 
64.413 vagas dos 204.937 
empregos formais registra-
dos na época.  Nesse mes-
mo período, a população fe-
minina na cidade teve um 
aumento de 21,2%, segun-
do as projeções da Funda-
ção Seade (Portal de Estatís-
ticas do Governo do Estado 
de São Paulo).

Segundo a SEPT, a mé-
dia salarial para as mulheres 
com carteira assinada foi de 
R$ 2.721,07 em 2018. Esse 
número mostra diferentes 
realidades existentes na ci-

dade, desde o salário médio 
pago às mulheres pardas ou 
pretas, até o salário médio 
pago às pretas com mestra-
do, que é superior ao médio 
das amarelas, ou das ocupa-
ções de operadoras de tele-
marketing comparado às 
de pilotos de aeronaves ou 
diretoras de produção ou 
operações da indústria.

O documento ainda traz 
informações sobre escolari-
dade e como ela influencia 
na conquista de uma vaga 
no mercado de trabalho, 
informações sobre raça e 
cor, quais são as funções 
onde existe maior número 
de mulheres empregadas, 
entre outras.

DA REDAÇÃO - A primeira audi-
ência pública para tratar do Pla-
no de Mobilidade Urbana de 
Guarulhos está marcada para 
o próximo dia 30, sábado, às 
9h, no Auditório do Paço Mu-
nicipal, avenida Bom Clima, 
91. Será o primeiro encontro 
público após a reunião do úl-
timo dia 14 de março, na sede 
da Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana, (STMU), 
quando o Conselho Municipal 
de Transportes e Trânsito tra-
tou do gerenciamento e forma-
ção do plano, que está previsto 
em Lei Federal que obriga os 
municípios com mais de 20 
mil habitantes a elaborarem 
esse documento.

O prazo inicial havia sido 

fixado para 2015, mas se es-
tendeu para abril de 2019 pela 
edição da Medida Provisória 
818/2018, que alterou a Lei 
12.587/12 (Política Nacional de 
Mobilidade Urbana). A cidade 
que não apresentar o Plano de 
Mobilidade Urbana para os 
próximos 10 anos fica impedi-
da de contratar recursos fede-
rais para investir na área.

O Ministério das Cidades 
enfatizou que a ideia da medi-
da é permitir que as prefeitu-
ras pleiteiem a elaboração dos 
planos por meio do programa 
Avançar Cidades – Mobilida-
de Urbana, que disponibiliza 
recursos para financiamento 
de planos em municípios com 
mais de 100 mil habitantes.
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DA REDAÇÃO - A Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) conce-
derá um desconto na conta de 
água de imóveis comerciais e 
residenciais de Guarulhos que 
foram afetados pelas chuvas. 
A medida é uma reivindica-
ção feita pelo prefeito Guti ao 
presidente da Sabesp, Benedi-
to Braga, e segue orientação 
do governador de São Paulo, 
João Doria, que adotou a me-
dida em outros municípios da 
região metropolitana. 

O benefício será concedi-
do aos clientes que tiveram 
um aumento de consumo 
em conta emitida no período 
de 11 de março a 11 de abril 
em razão dos alagamentos 
provocados pelos temporais, 
que obrigaram os moradores 
a fazer a limpeza de casas e 
outros bens.

O morador que receber 

Atendendo solicitação da prefeitura, Sabesp dará 
desconto para imóveis atingidos por enchentes

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

uma conta de água com valor 
elevado poderá ligar para o 
serviço de atendimento gratui-
to da Sabesp (0800-011-9911) 
e informar o ocorrido em sua 
residência ou comércio. Após 
a confirmação da Defesa Ci-
vil, no prazo de até cinco dias 
úteis, o cliente receberá sua 
conta revisada. A Rede Fácil 
de Atendimento ao Cidadão 
também realizará esse serviço.

O desconto se dará levan-
do em consideração o gasto 
médio dos seis meses anterio-
res. Desta forma, ao ligar para 
a Sabesp, o cidadão deverá ter 
em mãos o número do cliente.

O atendimento para con-
cessão do desconto também 
estará disponível online (chat) 
na Agência Virtual da Sabesp 
https://atendimentoonline.sa-
besp.com.br/ChatSabesp/.

 

 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 

O Presidente do Sindicato dos Feirantes do Município de Guarulhos, no 

uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 

Associados deste Sindicato em gozo de seus direitos sindicais

participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
realizada no dia 5 de março de 2018, às 18h,  na Rua Caraguatatuba, 
121, Vila Rachid,  Guarulhos , em primeira convocação com a presença 

da maioria dos associados ou uma hora após, em segunda convoca

com qualquer número de associados presentes, para deliberarem sobre 

a seguinte ORDEM DO DIA:  

1 –  Alterações no Regulamento Eleitoral referentes ao

e Artigo 6º, § 2º, Inciso IV.  

2 –  Proposta de alteração do  Decreto Municipal n° 18.603
estabelece os padrões de materiais utilizados na cobertura e saia  

CNPJ 63898035/0001-00

Sindicato dos Feirantes do Munícipio 
de Guarulhos

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES

Guarulhos, 20 de março de 2019
Mario Minoru Ogimi – Presidente da Comissão Eleitoral

O Presidente da Comissão Eleitoral, em cumprimento ao determinado no art. 16, do 
Regulamento Eleitoral, torna público o resultado das eleições realizadas no dia 27 de 
agosto de 2018, na sede desta entidade localizada à Rua Caraguatatuba, 121, Vila 
Rachid, Guarulhos. Chapa 1: 46 votos; Chapa 2: 68 votos. Foram eleitos: Mesa Diretora 
do Conselho de Representantes - Presidente: Liu Kuo Chiang - Secretário: Marcio 
Elias da Silva - 1º Suplente: Marlene Prudenciano de Souza - 2º Suplente: Felipe 
Miyasato. Diretoria Executiva - Presidente : Hélio Massaaki Teruia - Secretário: Paulo 
Rodrigues Barreto - Tesoureiro: Diogo Kanashiro - 1º Suplente: Carlos Kensaku 
Mayeda - 2º Suplente: Edson Yiuti Uehara - 3º Suplente : Paulo Takashi Kanashiro . 
Conselho Fiscal - Efetivos: Valdir Kuniyoshi - Rosângela Rodrigues Marques - Pedro 
Isamu Higa. Suplentes: Jordão Fiorani - Antonio Matias da Silva Junior - Carlos Eduardo 
Machado. Foram referendados pela Assembléia Geral Extraordinária os seguintes conse-
lheiros representantes : Legumes: Neusa Kazue Kinjo Tanaka - Edcarlos Susuki; Verdu-
ra: não houve inscritos: Banana: Adeilton Alves dos Santos - Celso Ricardo Bigão : 
Frutas: Josenilson Meira; ABC: Maria Valdirene Silva Nascimento; Condimentos : 
Quitéria Maria Luiz da Silva; Limão: Maria da Solidade Rosa de Souza; Caldo de Cana: 
João Batista dos Santos e Glauton Silva Fernandes; Pastel: Pascoal Issamu Ishiyama.

Re-rerratificação do edital publicado às fls. 06, na Folha Metropolitana,o jornal 
de Guarulhos, do dia 12 de setembro de 2018 e 31 de janeito de 2019

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

DA REDAÇÃO - Teve início 
nesta terça-feira (19), o 
recapeamento da aveni-
da Dona Carmela Dutra, 
no Jardim Presidente 
Dutra. Com supervisão 
da Secretaria de Obras, 
a intervenção inclui 
ainda troca completa de 
600m2 do pavimento, 
reposição de guias e re-
cuperação de sarjetas e 
calçadas danificadas ao 
longo da via.

Considerando os 
dois sentidos de dire-
ção, a avenida que faz 
a ligação bairro-rodovia 
e é margeada por em-
presas e por uma uni-
dade do Senai, possui 
837 metros de extensão 
e 2.200 m2 de área. A 
previsão de término da 
obra é até o próximo 

Obras inicia recapeamento da 
avenida Dona Carmela Dutra

mês de junho.
A intervenção na 

Dona Carmela é parte 
do trabalho de melho-
ria de infraestrutura de 
Guarulhos. Nesta sema-
na, outra obra finaliza-
da pela Prefeitura foi a 
pavimentação da ave-
nida Cumbica, impor-
tante via da cidade que 
recebe trânsito pesado 
de caminhões rumo às 
rodovias Presidente Du-
tra e Ayrton Senna.

Em Cumbica, a obra 
incluiu também instala-
ção de micro drenagem 
(bocas de lobo, tubo em 
concreto, guias e sarje-
tas), passeio em concre-
to em ambos os lados e 
revitalização das mar-
gens do córrego entre 
as pistas.
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       A Secretaria de Gestão, em parceria com a 
Escola de Administração Pública Municipal (Esap), 
realiza hoje o 1º Encontro de Chefias da Prefeitura 
de Guarulhos – 2019. A atividade acontecerá das 
9h às 17h no Salão de Artes do Adamastor Centro. 
A programação  às 9h, com a palestra “Decifre e 
influencie pessoas para uma liderança eficaz”, que 
tem por objetivo incentivar as chefias a conhecer sua 
equipe a fim de obter melhores resultados. A partir 
das 13h30, acontece a 2ª Oficina para chefias, que 
visa ter um feedback do Plano Anual de Capacitação, 
além de apresentar a programação de cursos para 
2019 e auxiliar no desenvolvimento do plano de 
desenvolvimento individual da equipe de cada setor.

     Em celebração ao Dia Internacional para 
a Eliminação da Discriminação Racial, a 
Subsecretaria da Igualdade Racial, ligada 
a Secretaria de Direitos Humanos, realiza 
hoje, às 19h, a palestra “Ciência, Educação 
e Relações Étnico-raciais”, ministrada pelo 
professor doutor Christian Fernando dos 
Santos Moura. O evento acontece no Centro 
Municipal de Educação Adamastor (Centro) 
e tem entrada gratuita. A atividade tem por 
objetivo dar visibilidade à data instituída pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), em 
memória ao “Massacre de Shaperville”, em 21 
de março de 1960.

ANOTE

Balas cruzam as frágeis paredes 
dos lares mais humildes e 
encerram a vida ainda no início

Que a Força 
esteja com você 

Fazemos parte de algo maior, in-
compreensível, por isso não tente 
entender. Vá e plante flores onde o 
terreno for mais infértil. Limpe sua 
rua, mesmo que seu vizinho vá e suje. 
Você é do lado bom da força, você é do 
bem. O mal fará de tudo para te levar, 
resista! Limpe as feridas das vítimas e 
também cuide das chagas dos agres-
sores. Ele é o terreno mais pobre, caso 
ali floresça vida, sua tarefa terá sido 
bem-feita. Vamos vencê-los com boas 

sementes, contaminá-los com o bem, 
trazê-los para o nosso lado.

Parecemos poucos, na verdade so-
mos uma multidão quieta, omissa, de-
sanimada, desarticulada, acovardada 
pelo aparente gigantismo da maldade. 
Perdemos o poder de indignação. A es-
curidão está presente e crescente, pois 
não ascendemos a nossa luz acima das 
cabeças. É mais fácil odiar do que per-
ceber que o agressor é a parte mais frá-
gil. O normal é ser do bem, o mal é um 
desvio de caráter: siga reto. Ser tacha-
do de ingênuo por ainda acreditar em 
um mundo melhor, é a menor taxa co-
brada pelos bons e maus da sociedade. 

A violência arranca pedaços de 
nós durante a vida, seguimos agora 
incompletos, quase vazios. Lamen-

tando o que nunca mais poderá ser. E 
a dor permanecerá em nós por longos 
anos como um membro fantasma, 
doendo onde nada mais existe. Pre-
encher esse vazio com raiva e ódio, 
apenas nos envenenará. É carregar 
dentro de nós uma carga que não é 
nossa. Gandhi já disse: olho por olho 
e um dia acabaremos todos cegos.

Quem tira a vida de alguém é anor-
mal, um doente que não percebe o 
absurdo do assassinato. A vida é pre-
ciosa demais para ser apagada. Perce-
ber, rechaçar e se indignar com todo 
ato violento seria um bom começo. 
Odiar o assassino é cair na armadilha, 
é comer do fruto proibido, é se deixar 
seduzir pelo lado negro da força. As 
trevas devem ser combatidas sempre 
com luz. Pois, interromper a vida logo 
no início é uma transgressão insana, 
é agir contra o curso natural da vida; 
e maiores devem ser os espinhos na 
alma de quem mata crianças. 

Em tempos de guerra, paz é uto-
pia, em eras de ódio entres irmãos a 
fraternidade mora longe de casa. Balas 
cruzam as frágeis paredes dos lares 
mais humildes e encerram a vida ain-
da no início. Agora a morte se fez na 
escola, atacando nosso futuro ainda no 
presente. Cessando a vida adolescente, 
quando ela ainda é tão verde, nos in-
citando para o lado mais violento da 
força. Talvez a doença do agressor seja 
incurável, mas há tratamento. 

Livros, conhecimento, carinho, 
família, lar, atenção em doses cavala-
res trará a cura para parte dos enfer-
mos, que tem a violência como vício. 
Alguns não ficarão totalmente sãos, 
em outros a doença estará controla-
da, mas haverá, como sempre hou-
ve, vítimas. Nossa missão é garantir 
que haja sempre anjos lutando para 
equilibrar a balança e depois pendê-
-la para o bem. Como em toda escola, 
em Suzano havia anjos: Eliana e Ma-
rilena, puxando o pêndulo do destino 
para a vida.

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

EXTRATO DO BALANÇO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2018

Notas Explicativas                                                                                                                           

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PRESIDENTE
Celeste Fernandes Risso

CPF: 076.399.928-85

CONTADOR RESPONSÁVEL
Luiz Carlos Paiva

CT CRC: 1SP17166300

GUARULHOS, 31 de dezembro de 2018.

LAR DA IRMÃ CELESTE  
CNPJ 60.987.815/0001-38

ATIVO   1.966.223,20 
Ativo Circulante  1.466.735,65 
Caixa   1.785,93 
Bancos    1.457.949,72 
Outros créditos   7.000,00 

Ativo Não Circulante   499.487,55 
Investimentos   4.262,48 
Imobilizado   493.801,51 
Intangível    1.423,56 

 

PASSIVO    1.966.223,20 
Passivo Cirulante  -R$ 2.249,84
Patrimonio Liquido   1.963.973,36 

RECEITAS  
Receitas Orçamentárias    555.484,36 
Convênio e Parcerias   7.200,00 
"Participação do Poder Público
FUMCAD e FMAS"   990.000,00 
Juros de Aplicações Financeiras  82.112,68 
Outras Receitas não Operacionais   6.022,03 
  -   
TOTAL DAS RECEITAS    1.640.819,07 

DESPESAS  
Despesa com Pessoal   992.792,90 
Alugueis e Arrendamentos   -   
"Despesas Tributárias 
e Financeiras "   22.255,12 
Despesas Gerais    264.710,56 
Despesas Operacionais     286.686,30 
Despesas Financeiras    11.943,23 
TOTAL DAS DESPESAS    1.578.388,11 

SUPERÁVIT APURADO                    62.430,96 

Período 01/01/2018 a 31/12/2018
I. OPERACIONAL:
      1. O LAR DA IRMÃ CELESTE é uma entidade beneficente de 
assistência social, com personalidade jurídica de direito privado, 
que tem por finalidade atender a infância, a adolescência e a 
família sob-risco de exclusão social, ou socialmente excluída, 
visando sua inclusão social e se rege pelo Estatuto Social e 
Legislação vigente.

II.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
      2. As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram 
elaboradas em conformidade com a Lei 6404/76 e Resolução 
CFC Nº 877/2000, que aprovou a NBCT T 10.12

III.RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
      3.  A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
      4. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor 
de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes 
apropriados até a data de encerramento do Balanço.
      5. O Ativo Imobilizado está contabilizado pelo valor histórico 
das aquisições, e não é adotada a prática de depreciação 
contábil pelo uso ou desgaste.
      6. As receitas da entidade são apuradas por meio de 
comprovantes de recebimentos, como Recibos, Avisos 
Bancários, entre outros. As receitas estão apuradas em suas 
inteirezas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores 
considerados incobráveis.
      7. No ano de 2018, a entidade recebeu a título de doações o 
valor R$ 9.932,66 (Nove mil, novecentos trinta e dois reais e 
sessenta e seis centavos) de pessoas físicas e o valor de R$ 
38.416,94 (trinta e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e 
noventa e quatro centavos) de pessoas jurídicas.
      8. A entidade recebeu R$ 68.473,31(sessenta e oito mil, 
quatrocentos setenta e três reais e trinta e um centavos) em 
doações de materiais em espécie como alimentação, 
brinquedos, materiais pedagógicos, materiais paradidáticos, 
materiais de higiene e saúde, vestuários e equipamentos que 
foram contabilizados pelo valor do mercado atribuído a cada 
doação, e utilizados integralmente nos programas desenvolvidos, 
sendo o mesmo valor apropriados como custo. 
      9. A título de parceria a entidade recebeu, no ano de 2018, o 
valor de R$ 7.200,00 (Sete mil, e duzentos reais) da Fundação 
Abrinq, destinados para execução de oficinas sócio ambiental, 
sócio cultural, recreação e de gastronomia com a participação de 
200 crianças e 70 voluntários da empresa Pepsico, atividade 
realizada no dia 19 de setembro de 2018.  

      10. A entidade recebeu a título de cofinanciamento com o 
Poder Público (Prefeitura do Município de Guarulhos) os 
seguintes valores: 10.1 - FUMCAD - Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente que repassou o valor de R$ 
720.000,00, para custeio do Programa de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos “Ser Criança”; 10.2  FMAS -  Fundo 
Municipal da Assistência Social que  repassou o valor de R$ 
270.000,00 para o custeio do Programa de Convivência e 
Fortalecimento de  Vínculos “CLIC - Criando no Lar da Irmã 
Celeste”. 
      11. Os recursos da entidade foram aplicados em suas 
finalidades institucionais, em conformidade com o seu Estatuto 
Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos 
Patrimoniais. 
      12. No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 30, do 
Decreto 2536/98, a entidade, no ano 2018, concedeu 
GRATUIDADE TOTAL a 200 crianças (6 a 13 anos) atendidas no 
Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculos “Ser 
Criança e a 75 adultos (de 30 a 59 anos) no Programa de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos “CLIC – Criando no 
Lar da Irmã Celeste.
      13. O valor total das receitas apuradas em 2018, segregadas 
conforme a origem, no importe de R$ 1.640.819,07 (Um milhão, 
seiscentos e quarenta mil, oitocentos e dezenove reais e sete 
centavos), incluindo um saldo remanescente do ano de 2017 
diferido relativo à parceria firmada com FUMCAD no valor de R$ 
5.638,16 e um saldo remanescente diferido relativo a parceria 
firmada com o FMAS de R$ 383,87. O total das despesas no 
exercício, segregadas conforme a natureza e vínculos, importa 
em R$ 1.578.388,11 (Um milhão, quinhentos setenta e oito mil, 
trezentos oitenta reais e onze centavos), em decorrência foi 
gerado um Superávit Contábil de R$ 62.430,96 (Sessenta e dois 
mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e seis centavos). Só 
houve superávit em decorrência do rendimento da aplicação 
financeira no valor de R$ 82.112,68 (Oitenta e dois mil, cento e 
doze reais e sessenta e oito centavos).
      14. A rubrica “Recursos Humanos”, nos projetos em parceria, 
compreende gastos com salários e remunerações mais 
eventuais benefícios apresentados mensalmente em planilhas 
próprias aos parceiros financiadores. 
      15. As isenções das contribuições sociais usufruídas no ano 
de 2018 correspondem:  a Cota Patronal INSS (20%) R$ 
164.389,10; Cota Risco de Acidentes (2%) R$ 16.438,91; A Cota 
de Terceiros (5,8%) R$ 47.672,84; Totalizando R$ 228.500,85, 
tendo como base de cálculo INSS de Folha de Pagamento de 
janeiro a dezembro o valor de R$ 821.945,50. 
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Duração 116min Dub. 2D
Horários - 15h30 / 18h15 / 21h / 21h40

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 21 a 27 de março de 2019)

A CAMINHO DE CASAVINGANÇA A SANGUE FRIO

Horários - 19h
Dub. 2D 118min

Horários - 16h20 
Nac. 2D 96min

CAPITÃ MARVEL

Horários - 13h15 (somente sábado e domingo) 
/ 13h20 (somente sábado e domingo) / 13h45 
(somente sábado e domingo) / 14h15 / 15h / 
16h / 16h15 / 16h30 / 16h45 / 17h / 17h45 
/ 18h45 / 19h / 19h10 / 19h45 / 20h30 / 
21h30 / 21h50 / 22h / 22h20 / 22h30

Dub. Leg. 2D/3D/4DX/XE 128min

MALIGNO

Horários - 20h / 22h15
Dub. 2D 93min

O PARQUE DOS SONHOS

Horários - 13h (somente sábado e domingo) / 
15h10 / 17h30

Dub. 2D 90min

CINDERELA POP

Horários - 14h
Nac. 2D 130min

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
NÓS
Assombrada por um trauma inexplicável e não resolvi-
do de seu passado e agravada por uma série de coin-
cidências estranhas, Adelaide sente sua paranoia se ele-
var quando sente que algo ruim vai acontecer com sua 
família. Depois de passar um dia tensa na praia com os 
seus amigos, os Tylers, Adelaide volta para sua casa de 
férias com a família. Quando a escuridão cai, os Wilsons 
descobrem a silhueta de quatro figuras iguais a eles de 
mãos dadas. NÓS coloca uma cativante família america-
na contra um adversário terrível e estranho: eles mesmos.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

CHORAR DE RIR A CINCO PASSOS DE VOCÊ

Duração 103min Duração 117min Nac. Dub.
2D 2D

Horários - 14h30 / 16h50 / 19h20 / 21h50 Horários - 14h / 15h20 / 18h / 19h40 / 
20h45

www.fmetropolitana.com.br



ÁRIES: Você ganhará uma ajudar muito importante neste 
dia do elemento Fogo por agir de uma forma muito mais 
ativa. 

TOURO: As suas emoções ficarão muito mais afloradas 
neste dia tão energizante e abrupto. Boas energias irão 
vir a lhe ajudar neste momento.

GÊMEOS: Tende a agir com uma certa dificuldade neste 
momento tão complexo para você nesta jornada. O Ar 
virá a lhe auxiliar, para que possa abrir o diálogo.

CÂNCER: Poderá se sentir melhor no decorrer do dia 
por causa de muitas energias que vem permeando a sua 
conduta neste momento. 

LEÃO: Alguns exageros podem fazer com que você 
tenha um pouco de dificuldade para conseguir planificar 
as suas intenções mais apuradas. 

VIRGEM: Não haverá muita mudança dentro daquilo 
que esperava, as movimentações de Mercúrio serão um 
pouco obscuras neste momento. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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E

BOABLETE
OVOLTAGEM
NMEALIP
LOASRRIR

FINLANDIAE
NCBIFOG

DESEMBARAÇO

A mãe de
todas as
doenças

(dito)

A arte do
Bolshoi e
do Kirov
(Rússia)

Motiva a
demissão
por justa

causa

Técnico do 
Manchester

City em
2018 (fut.)

Competi-
ção como 
o Dakar
(autom.)

Graciliano
Ramos,
escritor

alagoano

(?)-2: o
chamado

"avião
invisível"

Prática do
ocupante
de cargo
executivo

Sabor de
gelatinas

Atitude da
pessoa
provo-
cadora

Ponto de
parada na

viagem
ferroviária

O peso
buscado
por quem
faz dieta

Marjorie
Estiano,
atriz e

cantora
Condição
do inscrito
no Bolsa
Família

Chuck
Norris,

ator 
dos EUA

Medida do
potencial
elétrico
(Fís.)

Mamífero 
africano de
pescoço

longo
(?) Vista,
capital de
RR, inte-

grou o AM

Museu
Oscar

Niemeyer
(sigla)

Cervídeo
que pode
ter 2 m 

de altura

(?) Babá,
herói de

conto
árabe

"Progra-
ma", em

PNBL
(Inform.)

País natal
de Kimi

Raikkonen
(F1)

Liga na-
cional de
basquete

(sigla)

Ação im-
própria na
cerimônia

formal
"Uma vez

(?) a
primeira"

(dito)
Postura 

impensá-
vel ao
tímido

Forma a-
proximada
do oceano
Atlântico

"Master",
em MBA
(Econ.)

Nevoeiro
típico da
paisagem
londrina

Nanômetro
(símbolo)
Apologias

(fig.)

Macaco
(Zool.)

Tudo, em
inglês

Extem-
porânea

Campo de
ação (fig.)
Tempero

da
culinária
baiana

Analgésico irritante 
ao estômago, é 

contraindicado na
dengue (sigla)

Formato 
do sofá 
de canto
Enxerga

Surpre-
endido

Amerício
(símbolo)

Transação financeira
realizada com o

computador ou com 
o celular (Inform.)

Tipo de
amuleto

A terceira
consoante

Escanteio
(fut.)

3/all — fog — nbb. 4/rali. 6/acinte. 9/finlândia.

LIBRA: O seu lado mais ativo fará com que você transmi-
ta um forte sentimento de domínio. Sua ligação com um 
escorpiano irá lhe fazer muito bem neste momento.

ESCORPIÃO: Dentro da sua constelação algumas mudan-
ças ficarão a margem daquilo que você tanto planejava. 
Marte irá lhe proporcionar uma boa saída.

SAGITÁRIO: Você pode tomar um pouco mais de 
coragem nesta jornada para ficar mais alegre neste dia. O 
elemento Fogo será um grande amigo em sua jornada.

CAPRICÓRNIO: O seu diálogo com determinadas 
pessoas irá fazer você refletir com muito mais vigor nesta 
jornada complexa e derivativa das suas reflexões.

AQUÁRIO: Toda a sua atuação deverá ser reforçada 
para que tenha uma evolução muito mais gradativa e 
produtiva. 

PEIXES: Você terá que enfrentar determinadas comple-
xidades no decorrer da sua caminhada, mas somente 
coisas simples.
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MAYARA NASCIMENTO - Em co-
memoração aos 30 anos do 
Memorial da América Lati-
na, o espaço receberá um fes-
tival de sabores neste final 
de semana. No sábado (22) 
e no domingo (23) acontece 
simultaneamente o festival 
do taco, da maçã do amor, 
do churros e da gastronomia 
latina. O festival ocorrerá 
das 11h às 21h, com entrada 
gratuita ao público, mais de 
80 expositores e shows para 
animação do público.

É a primeira vez que o 
local recebe o Festival da 
Maçã do Amor. Além do 
doce de infância, também 
será possível experimentar 
churros com recheios e co-
berturas diferentes.

Dentre as iguarias da 
culinária latina, será ofereci-
do ceviche, famoso prato da 
gastronomia peruana, e ta-
cos acompanhados de sour 
cream, chilli, queijo, com 
varias opções de recheio.

Cerveja Artesanal tam-
bém será comercializada 
para os apreciadores da boa 
cerveja. Além das colora-

Memorial da América Latina celebra 
30 anos com festival de sabores

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

ções diferentes, novos sabo-
res serão apresentados para 
aguçar os paladares e refres-
car nesse verão paulistano.

O evento conta ainda 

com música ao vivo, área 
de mini shopping, área 
kids, área quick massagem. 
A entrada de animais tam-
bém é permitida.

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



BAIRRO A BAIRRO
Quinta-feira, 21 de março de 2019

11www.fmetropolitana.com.br

EMPREGO

SAÚDE

v

11

IMÓVEIS

PUBLICIDADE LEGAL

CURSOS

Contrata-se Vende-se

Aluga-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
PEDREIRO 
P/ Morar no emprego 
(Pousada) Guarulhos/
Bonsucesso. F.: 99630-
7707 só whats./ 2438-4912
FUNILEIRO 
p/trabalhar em caminhões, 
remunerações a combinar, 
Av. Salgado filho nº 2615 
tel 4803-1588

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
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
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

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

ANUNCIE AQUI 97380-7685

CLASSIFICADOS

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

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

BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
SAYURI NISSEI 19A. 
Legittima, Linda e 
Universitária. F. 96613-
0558 c/ foto no whats.

REPRESANTANTE  
COMERCIAL 

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

ou Marcio

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA REDAÇÃO

94745-7749
5583-2905

O LAR DA IRMÃ CELESTE, entidade beneficente de 
assistência social com sede na Av. dr. Timóteo Penteado, 
3035, Torres Tibagi, Guarulhos, SP, inscrito no CNPJ sob nº 
60987815/0001-38, por sua presidente, convoca os senhores 
associados para a Assembléia Geral Ordinária que se 
realizará no dia 23/03/2019, às 10 hs em primeira chamada ou 
às 11 hs em segunda chamada, na sede da entidade, para 
examinar a seguinte ordem do dia: 1) Balanço Patrimonial, de 
Resultado e Geral do ano de 2018; 2) Parecer do Conselho 
Fiscal e 3) Relatório de Atividades de 2018. Guarulhos, 
11/03/2019. Celeste Fernandes Risso, presidente.

EDITAL

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

JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. 
R$ 750,00.  F:97272-7232 
whats

ARRENDA-SE 
alvará de Taxi em 
Guarulhos. F.: 2441-9535.
VDO CLÍNICA ODONTO 
Gru/ Jd São João,   SÓ 
entra e trab 2 cadeiras valor 
29 mil F.:  99146-8292.
VENDO 
ESTACIONAMENTO 
Ao lado do Inter. Shopping 
e Poupatempo , L.L 13 Mil 
Seco, valor 350 Mil (11) 
96812-0971

VDO CHÁCARA 
Morro Grande, 1.000Mts², 
ótima topografia, próx. ao 
asfalto Est. Nazaré Pta. 60 
Mil F.: 94705-4041

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

MAYARA NASCIMENTO - Em ju-
nho de 2018 começou a desa-
propriação das moradias irre-
gulares da comunidade Fiat, 
na avenida Guarulhos, Ponte 
Grande. A Secretaria de Habi-
tação, informou à época que 
o local serviria para equipa-
mentos educacionais, porém 
o terreno hoje acumula entu-
lhos, terra, resto de constru-
ções e se tornou um ponto de 
descarte irregular de lixo.

A prefeitura transferiu 
cerca de 700 pessoas que vi-
viam irregularmente na co-
munidade para unidades do 
Conjunto Habitacional Vila 
Pimentas II, no Pimentas. A 
demolição foi feita em parce-
ria entre a Progresso e Desen-
volvimento de Guarulhos S/A 
(Proguaru) e a prefeitura.

Após a desapropriação, 

Após retirada de moradores, espaço da Comunidade 
Fiat é usado para descarte de terra e restos de obras

FOTO: DIVULGAÇÃO

a área ficou sob a respon-
sabilidade da Proguaru que 
a utilizaria como apoio às 
equipes operações. O local 
foi murado e teve a instala-
ção de um portão para evi-
tar novas invasões. 

No entanto, pouco tempo 
depois, os muros já estão pi-
chados e a entrada tem vira-
do ponto viciado de descarte 
irregular de lixo. É possível 
ver, inclusive, um colchão 
que foi deixado há semanas. 
Na parte de dentro é possível 
ver muita terra, tijolos, caixa 
d’água quebrada e entulhos 
em geral. “Diziam que seria 
utilizado apenas para guar-
dar os caminhões da Pro-
guaru, no entanto isso aqui 
virou um lixão a céu aber-
to. Tem de tudo e agora nós 
moradores que convivemos 

com esse absurdo”, afirmou 
um morador que preferiu 
não ser identificado.

“A Ponte Grande está 
esquecida. Além dessa situ-
ação desse terreno tomado 
por lixo, uma obra de um 
supermercado aqui próxi-
mo também infestou nossas 
casas de ratos, baratas e ou-
tras pragas”, desabafou ou-
tra moradora que também 
pediu anonimato.

Em nota, a Proguaru in-
formou que a desocupação 
da área, que pertence a Se-
cretaria Educação, se deu 
por determinação judicial. 
A empresa tem utilizado o 
local como área de apoio às 
equipes que atuam na re-
gião central. A utilização do 
espaço se dá também para 
evitar novas invasões.
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