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Eles vêm assaltando os órgãos públicos 
há décadas”, Eduardo El Hage, 
procurador regional da República

+0,09%
R$ 4,31

-1,34%
96.729
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o jornal de Guarulhos

Ex-presidente, juntamente com o ex-ministro Moreira Franco 
e demais detidos ontem, teriam movimentado irregularmente 
R$ 1,8 bilhão envolvendo vários órgãos públicos e empresas 
estatais há pelo menos 40 anos, segundo o MPF

Temer é preso na 
Operação Lava Jato
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R$ 3,80
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CUMBICA - Guarulhos é o destino e a saída de milhares de pessoas que passam pelo aeroporto
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Poucos sabem, mas o 
primeiro grande shopping 
center de Guarulhos foi cons-
truído na Vila Fátima. Ficou 
pronto há vinte anos. O pré-
dio, uma bela construção de 
quarenta mil metros quadra-
dos com quatro pavimentos, 
amplo estacionamento, es-
paço para dezenas de lojas, 
praça de alimentação, sanitá-
rios e cinemas, está localiza-
do na avenida Otavio Braga 
de Mesquita bem próximo 
ao centro da cidade. Há vin-
te anos está pronto para ser 
ocupado. Só que o prédio 
está embargado pela Prefei-
tura e, consequentemente, 
abandonado. Faz vinte anos 
que está lá, servindo de abri-
go para pombos, passarinhos 
e maritacas.

O Shopping da Vila Fá-
tima nasceu para ser cha-
mado de “Shopping Center 
Guarulhos”. Até então o 
que existia na cidade, que 
poderia ser chamado de 
um centro de compras, era 
o Poli Shopping na rua D. 
Pedro II, a antiga Casa Poli, 
de boas lembranças.

O investimento de Vila 
Fátima era até então inédito. 
Resultou do desprendimento 
de um empresário da vizinha 
Mairiporã, com interesses 
também no setor educacio-
nal, Chafic Jabali.

Só depois da construção 
do prédio na Vila Fátima, 
vieram outros, estes promo-
vidos pelo conhecido empre-
endedor também ligado ao 
setor de educação, Antônio 
Veronezi. O professor Vero-

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

nezi, que havia criado o Sho-
pping Poli, do sogro Primo 
Poli, adquiriu a antiga fábrica 
da Olivetti para construir na 
Via Dutra o Shopping Inter-
nacional. Um sucesso. Vieram 
depois o Shopping Maia, que 
está demorando a dizer a 
que veio, e o Shopping Bon-
sucesso. Este, também, bem-
-sucedido.

Quanto à construção 
abandonada na Vila Fátima é 
preciso fazer algo, com o ris-
co de vê-la transformada no 
esqueleto que envergonha a 
cidade na avenida Tiraden-
tes, onde a Varig pretendia 
instalar um hotel e deu com 
os burros ń água.

O poder público precisa 
se interessar. Moradores da 
região agradeceriam. E dão 
sugestões. Caso persistam 
os motivos que levaram a 
Prefeitura a embargar a obra, 
que tal uma desapropriação? 
Mas antes é preciso pergun-
tar: há alguma chance desse 
shopping ser recuperado?

Há alguns dias um jorna-
lista de Guarulhos esteve no 
Rio de Janeiro em contato 
com o atual dono do prédio, 
Walter Cavalcante, do grupo 
Sá Cavalcante. Foi atrás de 
subsídios para uma reporta-
gem. Pouco conseguiu além 
da informação de que, em 
torno do prédio abandonado 
da Vila Fátima, continuam em 
jogo interesses que, quem 
sabe, algum dia, possam vir à 
tona. Esses “interesses” têm 
dificultado a missão de dar 
ao shopping de Vila Fátima 
um destino menos inglório.

com a campanha do presidente Bolsona-
ro? Será que o extremismo que neste mo-
mento reina no Brasil não se contrapõe aos 
ideais democráticos consagrados pela Car-
ta Constitucional, onde a regra maior é a 
plena liberdade?

Vejo com muita preocupação essa maré 
de revanchismo contra a suposta esquer-
da, contra tudo que aparente vinculado aos 
governos anteriores, pois, independente do 
mal praticado por este ou por aquele polí-
tico, não se pode generalizar a birra, não 
se pode permitir que o novo governo se 
conduza com vingança e intolerância, pos-
to que passadas as eleições não temos um 
governo de partido “a” ou “b”, mas, espe-
ramos que sim, um governo para todos os 
brasileiros, inclusive para aqueles que mes-
mo em partidos de oposição não se per-
mitiram misturar em qualquer bandalheira.

Embora não exista uma lei que trate es-
pecificamente da liberdade de imprensa, 
aqui considerado o direito irrestrito de crí-
tica e opinião na mais ampla possibilidade 
de manifestação, até porque a Constitui-
ção Federal é suficiente em si mesma, se 
afigura necessário neste momento pensar 
em severas punições à violação destas li-
berdades, posto que através da imprensa 
se escuta a voz da população, seja ativistas 
de esquerda ou de direita, pobres ou ricos, 
todos falam e discutem a sociedade e seus 
problemas através da mídia, que não pode 
ser calada por governo algum, pois, se as-
sim permitir, estaremos caminhando contra 
o próprio Estado Democrático de Direito, 
estaremos caminhando contra a vontade 
popular e seu direito de ser informada e de 
informar, certo que de uma simples notícia 
que vai de boca em boca temos uma socie-
dade alerta a sua necessidade de atualiza-
ção e conhecimento.

Os constantes ataques sofridos por ór-
gãos de imprensa neste primeiro trimestre 
do novo governo indicam que a liberdade 
de expressão corre sério e permanente ris-
co de violação, não falamos de desrespeito 
à forma de crítica e opinião, mas de verda-
deira violação à ampla e irrestrita liberda-
de de manifestação que deve nortear tão 
relevante trabalho democrático, cuja críti-
ca, muitas vezes ácida ou até jocosa, tem 
por objetivo apenas criar discussões para 
a formação do pensamento social.

Não podemos admitir esta onda de ex-
tremismo e intolerância que cresce contra 
a mídia, nem mesmo contra àquela que se 
afigura tendenciosa em sua linha editorial, 
apenas devendo se cobrar que apresente 
fatos e discursos verdadeiros, estes neces-
sários ao conhecimento da população para 
sua valoração e relevância naquele mo-
mento histórico do país, cujo debate pres-
supõe ser de interesse da sociedade para 
amadurecimento da própria democracia e 
de suas garantias.

Ora, como se admitir que Rede Globo 
ou Folha de São Paulo, verdadeiros agen-
tes de imprensa não questionem o gover-
no ou falem de corrupção apenas em ra-
zão de seu aparente viés político, apenas 
em razão de não terem se simpatizado 

CAUSOS 
E CAUSAS

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

Triste onda de extremismos 
e intolerância
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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: 22/03 até 24/03/19

CERVEJA PILSEN
LONG NECK 355ML

ITAIPAVA

FLOCO DE ARROZ
CHOCOLÂNDIA

400G

REFRIGERANTE COMBO
FANTA GUARANÁ +

2L
COCA COLA

Picanha Fatiada 
à vácuo

Carvão 4Kg
TC

Costela Bovina

Peito de Frango
c/ osso
A D’ORO

Costela Suína

Paleta Bovina
peça / pedaço

MORTADELA BOLOGNA
CERATTI

MINI BOLO BAU./CHOC.
STA. EDWIGES

40G

CONHAQUE DREHER
900ML

CERVEJA PURO MALTE
CACILDES

LONG NECK 
355ML

NÉCTAR ALIANÇA
SABORES

200ML

MINI BOLO LIGHT
STA. EDWIGES

40G

Coxa e Sobrecoxa 
de Frango

A D’ORO

QUEIJO PARMESÃO
RALADO 50G

QUATÁ

COBERTURA GOTAS TOP
AO LEITE 2,1KG

HARALD

CHOC. BARRA MELKEN AO LEITE
2,100KG

Coxão Mole Bovino
peça  / bifeà vácuo

Alcatra com Maminha
à vácuopeça  / bife

Mocotó Bovino

ÁGUA SANITÁRIA
SUPER CÂNDIDA

1L

LAVA ROUPA EM PÓ 
BRILHANTE SACO 1KG

DESODORANTE AERO.
FRANCIS HYDRATTA

150ML

Agora aceitamos: 
Ticket Alimentação 

VR Alimentação

kg9 ,98

cada

cada

4,29
4,90

a partir de 3 unid.

kg18,98

0,49
cada

cada

cada

39,90

47,90

a partir de 6 unid.

2,29
100g

0,99
cada

a partir de 5 unid.

29,90

33,90

cada

cada

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

kg17,98
kg16,98

kg13,98

kg cada11 11,89 ,99
kg6,79

kg5,69
kg4,98

Na compra de um 
,  leve um 

.

SANDUÍCHE ESPECIAL SODEBO 
sabores 220g ou 150G

REFRIGERANTE SCHIN sabores 250ML

por + R$0,01 

R$0,01
+ =

cada
2,29

cada
9,99

cada
1,19

cada
2,19

cada
11,49

a partir de 2 unid.

a partir de 2 unid.

a partir de 2 unid.

8,39

2,39

5,39

9,19

2,69

5,99

cada

cada

cada

cada

cada

cada

cada
3,59

EXCETO
OSASCO

EXCETO
OSASCO

VÁLIDO SOMENTE PARA GUARULHOS / FREGUESIA/ OSASCO / BRÁS 
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DA REDAÇÃO - Começou ontem a 
segunda edição do Smart City 
Expo Curitiba. Neste evento, 
que é a edição brasileira liga-
da ao Smart City Expo World 
Congress, serão debatidas so-
luções e oportunidades para 
as cidades e os desafios para 
torná-las efetivamente inteli-
gentes. Durante os dois dias de 
evento são esperadas cerca de 
seis mil pessoas, entre especia-
listas, empresas que oferecem 
soluções inovadoras, represen-
tantes da gestão pública de 
todo o país, além de visitantes 
de 25 cidades do exterior.

Na edição deste ano o Con-
gresso tem como tema princi-
pal “Planejando as cidades que 
queremos”, englobando quatro 
eixos: Viabilizando tecnologias 
para cidades inteligentes; Ci-
dades criativas, sustentáveis e 
humanas; Governança em so-
ciedades digitais e Planejando 
cidades inovadoras e inclusi-
vas.

Outro atrativo do Smart 
City Expo Curitiba é sua área 
de expositores, um espaço 
onde empresas, cidades e ins-
tituições inovadoras podem 
expor seus projetos, produtos 
e soluções. O espaço dá opor-
tunidade para os visitantes 
explorem os estandes, desco-
brindo como as cidades estão 
implementando soluções inte-
ligentes em cada contexto es-
pecífico.

Aproveitando o ambien-

Fórum Nacional Inova Cidades promove reunião no Smart City Expo Curitiba

Construções em Unidade de 
Conservação Integral são demolidas

EDP atendeu mais de 12,8 mil ocorrências 
durante período de chuvas em Guarulhos

FOTO: DIVULGAÇÃO

te favorável que o Smart City 
Expo Curitiba oferece para 
reunir e promover a interação 
entre as cidades e os principais 
atores do tema, foi realizada a 
segunda agenda de trabalho 
do Fórum InovaCidades, orga-
nização que surgiu da parceria 
entre a Frente Nacional de Pre-
feitos (FNP) e o Instituto Ara-
pyaú. O Fórum tem o papel de 
debater e fortalecer a política 
de ciência, tecnologia e inova-
ção no país, discutindo os prin-
cipais desafios dos municípios, 
além da interlocução efetiva 
com os prefeitos no sentido de 
reforçar a importância da pas-
ta de Inovação no desenvolvi-
mento das cidades. 

A agenda foi conduzida 
pelo Presidente do Fórum, 
Rodrigo Barros - Guarulhos, 
tratando da pauta de trabalho 
do InovaCidades para 2019, 
que foi dividida em três eixos 
estratégicos: Ambientes de 
Inovação, que abordará polí-
ticas e regulamentações estru-
turantes da inovação nas cida-
des; Soluções Inovadoras, que 
tratará dos projetos inovado-
res voltados à soluções locais, 
implementados por cidades e 
parceiros; e Governança e Pla-
nejamento, que abordará a go-
vernança de políticas públicas 
e planejamento de longo prazo 
nas cidades, tendo a inovação 
como principal condutor da 
agenda.

Além disso, foi definida a 

estrutura de governança do 
Fórum, que será constituída, 
além do Presidente, por cinco 
vice-presidências temáticas, 
muitas delas já com seus re-
presentantes definidos: VP de 
Relações Institucionais (a con-
firmar), VP de Soluções Inova-
doras (Cris Alessi - Curitiba), 
VP de Ambientes de Inovação 
(Guilherme Calheiros - Recife), 
VP de Governança e Planeja-
mento (a confirmar) e VP de 
Desenvolvimento Regional 
(José Lages - Maceió). Esta 
Vice-Presidência de Desen-
volvimento Regional terá sob 
sua governança um Diretoria 
Regional para cada uma das 
regiões nacionais, sendo o Di-
retor Regional Norte (Eduardo 
Mantoan - Palmas), Sul (a con-
firmar), Sudeste (a confirmar), 
Centro Oeste (a confirmar) e 
Nordeste (Michel Araújo - Jua-
zeiro do Norte).

Na segunda, 25 de março, 
o Fórum fará a apresentação 
dessa pauta e governança aos 
Prefeitos de todo Brasil por 
meio de sua VP de Soluções 
Inovadoras, Cris Alessi, duran-
te a 75ª Reunião Geral da FNP, 
em Brasília.

“A atuação do Fórum Ino-
vaCidades será muito impor-
tante para colocar a inovação 
nas cidades em evidência jun-
to aos Prefeitos da FNP e de 
todo o Brasil, como já foi pos-
sível fazer em Guarulhos em 
conjunto e com a confiança 

DA REDAÇÃO - A pedido da 
Fundação Florestal do Esta-
do de São Paulo, equipes da 
Secretaria de Meio Ambiente 
(Sema) e da GCM Ambiental, 
participaram nessa quarta-fei-
ra (20) da ação de demolição 
de duas construções desabita-
das dentro do Parque Itabera-
ba, Unidade de Conservação 
Integral que possui parte da 
área de 15 mil hectares locali-
zada em Guarulhos, na região 
da Serra da Cantareira.

Outras 60 pessoas foram 

DA REDAÇÃO - Em comparação 
ao verão anterior, no período 
de dezembro a março, foram 
registradas 220% mais des-
cargas atmosféricas, aumento 
de 20% da velocidade média 
dos ventos e mais 15%  no 
volume de chuvas. Em Gua-
rulhos, o contexto climático 
representou 52% das 12.800 
ocorrências atendidas pela 
EDP no período. A vegetação 
projetada na rede por conta 
dos ventos foi a principal cau-
sa de desligamentos, seguido 

do Prefeito Guti. Essa atuação 
também vai permitir a pro-
moção da pauta de inovação 
dos Municípios nas principais 
instâncias regionais, nacionais 
e internacionais de tomada de 
decisão. Já nascemos com uma 
força muito grande para nos 

tornar a principal plataforma 
de advocacy sobre o tema no 
Brasil graças à força da FNP e 
dos seus Prefeitos e ao apoio 
do Instituto Arapyaú”, Rodrigo 
Barros, presidente do Fórum 
InovaCidades e secretário da 
SDCETI – Guarulhos.

dos raios e chuvas que impac-
tam diretamente os equipa-
mentos do sistema.

Além dos registros desta-
cados, também foram realiza-
dos o atendimento com pipas 
na fiação elétrica, na maioria 
dos casos, durante as férias es-
colares, e postes e redes danifi-
cados por colisão de veículos.

Durante a Operação Verão 
2018/2019, foram repostos 
102 mil quilômetros de cabos 
e trocados 1.605 postes atingi-
dos na área de concessão.

FOTO: LUCY TAMBORINO

notificadas a comparecer a 
uma das unidades da Rede 
Fácil de Atendimento ao Ci-
dadão para apresentarem os 
respectivos comprovantes de 
posse de terrenos na região. 
Caso haja a comprovação de 
posse, será assinado termo de 
compromisso de não amplia-
ção da construção, caso exista, 
e também de não comerciali-
zação da mesma. A Prefeitura 
alerta que na região não são 
permitidas nenhum tipo de 
construção.
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LUCY TAMBORINO - Em votação 
realizada ontem a Câmara 
deliberou o projeto de lei, de 
autoria do vereador Ramos 
da Padaria (DEM), que preten-
de proibir o uso de canudos e 
copos plásticos em estabeleci-
mentos e eventos, tanto públi-
cos, quanto particulares apro-
vados pela prefeitura. O PL 
segue agora para as comissões 
para receber os respectivos pa-
receres e depois retornar à pau-
ta da Casa de Leis. Para seguir 

LUCY TAMBORINO - Com pouco 
interesse dos vereadores, a Co-
missão Especial de Inquérito 
(CEI) que apura se o ex-prefei-
to Sebastião Almeida (PDT) be-
neficiou uma cooperativa mé-
dica em sua gestão segue sem 
apresentar nenhum resultado.

O encontro que deveria 
acontecer ontem foi cancelado 
porque a procuradora Dinailsa 
da Silva Gabriel não pode estar 
presente. Apesar disso, essa 
não é primeira vez que a pro-

Câmara delibera PL que proíbe 
copos e canudos plásticos

CEI que investiga supostas irregularidades cometidas 
pelo ex-prefeito Almeida segue sem resultados

para sanção do prefeito, deve 
ser aprovado em duas votações 
pelos parlamentares.  

O texto prevê que a multa 
para quem infringir a lei seja 
de mil Unidades Fiscais do Mu-
nicípio (UFGs) de Guarulhos, o 
que equivale atualmente a R$ 
3.318,80. A lei ainda estabelece 
que caberá aos estabelecimen-
tos e eventos substituírem os 
copos e canudos plásticos por 
qualquer outro material biode-
gradável.

fissional é convidada. No mês 
passado Dinailsa compareceu 
na Casa de Leis, mas não pode 
ser ouvida porque a reunião foi 
cancelada por falta de quórum. 
Os trabalhos vêm sendo adia-
dos inúmeras vezes devido à 
ausência dos parlamentares.

“Eu não consigo saber o 
porquê da falta de desinte-
resse dos vereadores, eu pos-
so falar pela minha pessoa e 
não pelos colegas. Aqui é a 
Casa de Leis e cada vereador 
tem seu entendimento”, argu-
mentou o vereador Moreira 
(PTB) que preside a CEI.

A comissão que tem seu 
prazo máximo para se encerrar 
no próximo dia 30, deverá ago-
ra contar com a prerrogativa 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) para continuar a inves-
tigação. A medida é endossada 
para que os parlamentares pos-
sam prosseguir a CEI até o final 
do mandato, no ano que vem.

Os decretos investigados 

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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pela comissão alteraram a 
base de cálculo do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) que só po-
deria ser alterada por lei. Ou-
tras cooperativas podem ter se 
beneficiado com a medida, já 
que no total foram três decre-
tos que alteraram o imposto. 
No primeiro decreto, apenas 
as cooperativas médicas te-
riam a base de cálculo do tri-
buto alterada; no segundo, foi 
estendido para todas as coope-
rativas; e o terceiro retornou a 
alteração para apenas para as 
cooperativas médicas.

Compõem a comissão, 
além do presidente, os ve-
readores Eduardo Carnei-
ro (PSB), Geraldo Celestino 
(PSDB), Luis da Sede (PRTB), 
Acácio Portella (PP), Romildo 
Santos (DEM), João Dárcio 
(Podemos), Serjão Inovação 
(PSL); Zé Luiz Lula e Profes-
sor Rômulo Lula, ambos do 
PT e Carol Ribeiro (MDB).

FOTOS: LUCY TAMBORINO
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DA REDAÇÃO - O ex-presidente 
Michel Temer e o ex-ministro 
Moreira Franco, junto com os 
demais presos ontem, teriam 
movimentado irregularmen-
te, R$ 1,8 bilhão, envolvendo 
vários órgãos públicos e em-
presas estatais, segundo o Mi-
nistério Público Federal (MPF). 
A organização atuava há 40 
anos, tendo entre os envolvi-
dos, Temer e o amigo dele João 
Baptista Lima Filho, conhecido 
como coronel Lima, conforme 

Temer é preso em desdobramento da Lava Jato; 
MPF liga grupo a propinas de R$ 1,8 bilhão
FOTO: ANDRÉ DUSEK/ESTADÃO
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os procuradores.
A procuradora Fabiana 

Schneider disse que a organi-
zação começou quando Temer 
era secretário de Segurança 
de São Paulo e coronel Lima 
como auxiliar imediato. “Coro-
nel Lima e Temer atuam desde 
a década de 80 juntos, quando 
Temer ocupou a Secretaria de 
Segurança de São Paulo. Lima 
passou a atuar na Argeplan 
(empresa e engenharia), com 
vários contratos públicos. Hou-

ve crescimento de contratações 
da Argeplan quando Temer 
ocupou cargos públicos. Uma 
planilha identifica pagamen-
tos e promessas ao longo de 20 
anos para MT, ou seja, Michel 
Temer”, disse a procuradora. 

O procurador regional da 
República, Eduardo El Hage, 
explicou que o valor de R$ 
1,8 bilhão é fruto da soma de 
todos os crimes supostamen-
te relacionados ao grupo, nos 
últimos 40 anos. “Existe uma 
tabela discriminando todos os 
valores de propinas na peça do 
MPF. Eles vêm assaltando os 
órgãos públicos há décadas”, 
disse El Hage, acrescentando 
que a Lava Jato continuará as 
investigações.

De acordo com o procura-
dor da Lava Jato, Sérgio Pinel, 

Presos

DA REDAÇÃO - Ao desembarcar 
ontem em Santiago, no Chi-
le, para participar da Cúpula 
Presidencial de Integração 
Sul-americana, o presidente 
Jair Bolsonaro afirmou que 
“cada um deve responder 
por seus atos” e que a “Jus-
tiça nasceu para todos” refe-
rindo-se à prisão do ex-presi-
dente Michel Temer ocorrida 
em um desdobramento da 
Operação Lava Jato.

“A Justiça nasceu para 

‘Cada um deve responder por seus atos’, diz Bolsonaro sobre Temer

Temer e Moreira Franco, presos ontem, em um desdobramento da Operação Lava Jato, fica-
rão detidos em uma cela especial da Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, na região 
metropolitana do Rio de Janeiro. A determinação é do juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Fe-
deral Criminal, atendendo um pedido da Força-Tarefa da Operação Lava Jato do Ministério Pú-
blico Federal. Os procuradores alegaram que, por ser ex-presidente da República, Michel Temer 
tem direito a tratamento especial, assim como Moreira Franco, que foi ministro até dezembro 
de 2018. O coronel Lima também terá direito a cela especial no Estado Maior da PM, em Niterói. 
Segundo o MPF, o coronel é o operador do esquema de corrupção chefiado pelo ex-presidente.

Michel Temer foi preso em casa, em São Paulo, e Moreira Franco, ao desembarcar no Aero-
porto Internacional Galeão-Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Ambos devem passar por exame de 
corpo delito antes de serem levados para a unidade prisional. 

O ex-presidente e o ex-ministro são investigados por recebimento de propina de obras rela-
cionadas à Usina Nuclear Angra 3, no Rio de Janeiro.  

Defesas
O advogado do ex-pre-

sidente, Eduardo Carnelós, 
disse, por meio de nota, 
que a prisão de Temer 
não tem fundamentos. Em 
nota, a defesa de Moreira 
Franco manifestou “incon-
formidade com o decreto 
de prisão cautelar”.

o “grupo criminoso adotava 
como modus operandi o parce-
lamento da propina por vários 
anos. Todas as propinas que 
identificamos ou que estejam 
em investigação, promessas ou 
pagas, somamos e chegamos a 
esta cifra”.

Segundo a procuradora 
Fabiana Schneider, o caso da 
mala de dinheiro apanhada 
por Rodrigo Rocha Loures, 
que na época era assessor de 
Temer, propiciou a coleta de 
áudios, que apontam que coro-
nel Lima atuava na intermedia-
ção para entrega de dinheiro. A 
reforma na casa de Maristela 
Temer, filha do ex-presidente, 
segundo a procuradora, usou 
dinheiro ilícito. “A reforma 
na casa de Maristela Temer 
não deixa dúvida de como o 

dinheiro entrava na Argeplan 
e saia em benefício da famí-
lia Temer”, disse. De acordo 
com Fabiana Schneider, foi 
identificado pelo Conselho de 
Controle de Atividades Finan-
ceiras (Coaf) uma tentativa de 
depósito de R$ 20 milhões na 
conta da Argeplan, em outubro 
de 2018.

todos e cada um responda 
pelos seus atos. O que levou 
a essa situação, pelo que 
parece, são os acordos po-
líticos dizendo-se em nome 
da governabilidade. A go-
vernabilidade você não faz 
com esse tipo de acordo, 
no meu entender. Você faz 
indicando pessoas sérias e 
competentes para integrar o 
seu governo, é assim que eu 
fiz no meu governo, sem o 
acordo político, respeitando 

a Câmara e o Senado brasi-
leiro”, afirmou Bolsonaro.

Temer é suspeito de ter 
recebido propina por meio 
de um contrato de emprei-
teiras com a Eletronucle-
ar, estatal responsável pela 
construção da usina nuclear 
de Angra 3. Na opinião de 
Bolsonaro, acordos políticos 
em nome da governabilida-
de levaram à essa situação. 
Bolsonaro permanece no 
Chile até amanhã.
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DA REDAÇÃO - Acadêmicos, 
especialistas e profissionais 
ligados à água são categóri-
cos de que o Brasil é um dos 
países mais vulneráveis às 
mudanças climáticas e isso 
ajuda a explicar as poucas 
chuvas em locais como o 
Nordeste e Sudeste. Isso traz 
novos desafios para o plane-
jamento dos recursos hídri-
cos, principalmente para os 
sistemas de abastecimento 
humano e é neste contexto 
que se insere a problemática 
das perdas de água.

Estudo mais recente do 
Instituto Trata Brasil, em 
parceria com a GO Associa-
dos, aponta que em 2016 
o país desperdiçou 38% da 
água potável (Sistema Na-
cional de Informações sobre 

Brasil desperdiça 7 mil 
piscinas olímpicas de 
água diariamente

FOTO: DIVULGAÇÃO/TRATA BRASIL

Saneamento - SNIS), o que 
significou quase sete mil pis-
cinas olímpicas de água po-
tável perdidas todos os dias e 
uma perda financeira acima 
dos R$ 10 bilhões/ano. São 
vazamentos nas tubulações, 
erros de leitura de hidrôme-
tros, roubos e fraudes, etc. O 

mais preocupante é que este 
indicador não tem melhora-
do, ao contrário, os números 
mostram que as perdas cres-
cem ao longo do tempo.

O levantamento aponta que 
o índice de perda em Guaru-
lhos no período era de 18,13%. 
A cidade figura entre os 100 

LUCY TAMBORINO - Nos últimos dois anos, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Guarulhos recuperou cerca de 215 
milhões de litros de água furtada na cidade por meio de ligações clandestinas. Foram, aproximadamente, 146 milhões de litros 
em 2017 e 69 milhões no ano passado. 

Ao todo foram 511 ligações irregulares, responsáveis pelo furto de água na cidade. Destas, 384 ligações clandestinas foram 
localizadas em 2017 e 127 no ano seguinte.  

As multas por esse tipo de ocorrência são aplicadas pela legislação municipal e a cobrança retroativa realizada com base 
no consumo médio de edificações do mesmo padrão de ocupação. Atualmente, para identificar esse tipo de crime, a Sabesp, 
trabalha com as equipes de caça-fraude. Essas acompanham o consumo e vistoriam os imóveis. A companhia também conta o 
apoio da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para operações conjuntas nos casos de maior complexidade. 
O responsável responde por crime de furto, podendo pegar até oito anos de detenção.

Guarulhos recupera mais de 200 milhões de litros de água furtada

municípios avaliados pelo Tra-
ta Brasil. Os dados mostram 
que 80% da amostra tem per-
das na distribuição superiores 

a 30%; assim existindo grande 
potencial de redução de perdas 
de água na distribuição nesses 
municípios.
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Pimentas será o próximo bairro a viver sem rodízio

FOTOS: DIVULGAÇÃO/FACEBOOK

Sabesp conserta 7,5 mil 
vazamentos de água em dois 
meses e evita desperdício

Guarulhos começa a re-
parar neste ano um atraso 
histórico, que se arrasta há 
décadas, ao atingir a meta de 
abastecimento de água diá-
rio e ininterrupto a 60% da 
sua população, o equivalente 
a 800 mil habitantes, cami-
nhando a passos largos para 
chegar até o final de 2019 
com água todos os dias e 
toda hora em 100% do terri-
tório guarulhense. São dados 
recebidos com alegria por 
nós, moradores, consideran-
do que até o último mês de 
dezembro o município con-
vivia com sistema de rodízio, 
quando 80% da população se 
sujeitava ao esquema de dis-
tribuição de água em dias al-
ternados.  

Tratava-se de uma situa-
ção vexatória, que em nada 
condiz com o perfil e poten-
cial da cidade, hoje o 12° PIB 
do Brasil e maior não capi-
tal do País. Nesta sexta-feira 
(22), data em que se celebra 
o Dia Mundial da Água, mo-
mento especial para discu-
tir mecanismos para conter 
a escassez desse precioso 
recurso natural, Guarulhos 
comemora importantes con-
quistas não apenas no abas-
tecimento, mas também no 
tratamento de esgoto.  

Esses avanços somente 
foram possíveis após uma 
parceria inédita entre a Pre-
feitura e a Sabesp, uma das 
maiores companhias de 
abastecimento de água e sa-
neamento básico do mundo, 
presente em pelo menos 360 
municípios do Estado, que 
vem transformando a reali-
dade da cidade. Em menos 
de 100 dias, o abastecimen-
to foi normalizado em cer-
ca de 30 bairros, entre eles: 
Centro, Vila Galvão, Parque 
Continental IV e V, Vila Au-
gusta, Ponte Grande, Itapegi-

Neste Dia Mundial da 
Água, Guarulhos tem 
muito a comemorar

ARTIGO
Gustavo Henric Costa, Guti
* prefeito de Guarulhos.

ca, Gopoúva, Bom Clima, Co-
caia, Jardim Tranquilidade, 
Parque Renato Maia, Jardim 
Paraventi, Picanço, Cidade 
Aracília, Bonsucesso, Jardim 
Bela Vista, Taboão, Cidade 
Seródio, Conjunto Haroldo 
Veloso, Vila Barros, Jardim 
São Paulo, Jardim Santa Ce-
cilia, Vila Rio de Janeiro, 
Vila Fátima, Macedo e Vila 
Moreira.  

Até o fim do ano, a cidade 
terá abastecimento integral e 
parte significativa de seu es-
goto tratado, proporcionan-
do mais saúde e qualidade 
de vida aos seus habitantes. 
Como parte da nossa res-
ponsabilidade, a ampliação 
da distribuição de água vem 
acompanhada de uma série 
de outras ações que versam 
sobre a economia e uso ra-
cional em casa, nas escolas, 
nas empresas e em reparti-
ções públicas a fim de cons-
cientizar sobre a necessidade 
de preservação desse recurso 
que já é escasso em muitos 
territórios. Relatório divul-
gado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), no úl-
timo dia 18, aponta que mais 
de 2 bilhões de pessoas não 
têm acesso à água potável e 
mais de 4 bilhões não têm 
acesso a esgoto sanitário. 

Como filho da cidade te-
nho orgulho em assistir a 
esse progresso e participar, 
como gestor público, desse 
momento de transição, lide-
rando uma agenda positiva, 
pautada em desenvolvimen-
to e inovação. Assim, Guaru-
lhos vem ganhando protago-
nismo no cenário nacional, 
que a tornará um verdadeiro 
polo de investimento, ge-
ração de emprego, renda e 
qualidade vida. Desta forma, 
o melhor presente nesta data 
à população só poderia ser 
mais água para todos.

MAYARA NASCIMENTO - Hoje 
é comemorado o Dia 
Mundial da Água e os 
guarulhenses podem co-
memorar, pois 7,5 mil va-
zamentos de água foram 
consertados pela Compa-
nhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo 
(Sabesp) nos dois primei-
ros meses do ano, gerando 
economia para o bolso do 
cidadão e para os reserva-
tórios da cidade. 

Até 28 de fevereiro a Sa-
besp atendeu mais de 121 
mil chamados realizados 
pela população da cida-
de. Do total, 46 mil foram 
atendimentos telefônicos, 
44 mil vieram de reclama-
ções realizadas na Rede Fá-
cil e outras 31 mil vieram 
do aplicativo WhatsApp. 
Os principais serviços rea-
lizados foram de reparo de 
vazamento e de tapa-valas.

O setor de relaciona-
mento com o cliente prati-
camente zerou a fila de es-
pera: hoje, 99% das pessoas 
que ligam para o 0800 da 
Sabesp são atendidas em 
menos de um minuto, e as 
mensagens via WhatsApp 
são respondidas no mesmo 
dia em que foram enviadas.

Até 30 de junho aconte-

MAYARA NASCIMENTO - Desde 
que assumiu, a Sabesp acabou 
com o rodízio de água para 
800 mil guarulhenses, o que 
corresponde a quase 60% da 
população da cidade. A pró-
xima região a ser trabalhada 
será a do Pimentas. A previ-
são é de que até o final do ano 
todos os bairros de Guarulhos 
estejam sem rodízio.
Os bairros atendidos pelo 
reservatório Pimentas, como 
Jardins Angélica, Silvestre e 
Monte Alegre, Parque Jure-

Melhoria no abastecimento
Houve uma melhoria no abastecimento proporciona-

da por obras operacionais nos reservatórios São Miguel e 
Gopoúva e através do aumento de produção das Estações 
de Tratamento de Água (ETAs) Cabuçu e Tanque Grande. 
Em comparação com dezembro de 2018, hoje são ofere-
cidos 500 litros por segundo (L/s) de água a mais, equiva-
lente a cinco estações de tratamento como a existente no 
Tanque Grande.

ma e das Nações e parte do 
Parque Alvorada, devem ser 
os próximos bairros a con-
tarem com a regularização 
no fornecimento de água. 
As intervenções realizadas 
pela Sabesp no bairro, desde 
dezembro, visam aumentar 
a capacidade de abasteci-
mento desses bairros. 

Nas últimas duas semanas 
alguns bairros como Parque 
Continental II e III e os Jar-
dins Gracinda, Las Vegas, City 
e Palmira já passaram a ser 

abastecidos diariamente.
Os principais bairros bene-

ficiados até o momento foram 
Centro, Vila Galvão, Macedo, 
Parque Continental IV e V, 
Ponte Grande, Itapegica, Go-
poúva, Bom Clima, Cocaia, 
Parque Renato Maia, Picanço, 
Cidades Aracília e Seródio, 
Bonsucesso, Taboão, Conjun-
to Haroldo Veloso, Jardins 
São Paulo, Paraventi, Tran-
quilidade, Bela Vista e Santa 
Cecilia, Vilas Rio, Fátima, Au-
gusta, Barros e Moreira.

ce o período de transição 
total da responsabilidade 
do abastecimento do Gua-
rulhos do Serviço Autôno-

mo de Água e Esgoto (Saae) 
para a Sabesp. Enquanto 
isso as duas empresas ope-
ram juntas na cidade.
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Confira algumas dicas 
para economizar água

FOTO: DIVULGAÇÃO

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

Não cobramos a
taxa de 10% da mesa

MAYARA NASCIMENTO - Segun-
do a Organização das Nações 
Unidas (ONU), cada pessoa 

Adote o hábito de usar a vassoura e não a mangueira para limpar a calçada e o quintal de casa. São 
desperdiçados 280 litros de água ao usar a mangueira;

Use balde e pano para lavar o carro ao invés de uma mangueira. Meia hora com a mangueira aberta 
consome cerca de 560 litros de água;

Antes de lavar os pratos e panelas, limpe bem os restos de comida e jogue-os no lixo;
Deixe a louça de molho na pia com água e detergente por alguns minutos. Lavar a louça sem 

desperdício pode economizar até 100 litros de água;
Não lave frutas e verduras em água corrente: limpe-as as em uma bacia com um pouco de bicarbonato 

de sódio e outra para enxaguar;
Use o regador com água da chuva para molhar as plantas ao invés da mangueira. No verão a rega 

das plantas deve ser feita pela manhã ou na parte da noite. Isso reduz a perda de água por evaporação. 
Já no inverno a rega das plantas pode ser feita em dias alternados;

Use a lavadora de roupa somente quando estiver na capacidade total e no máximo três vezes por 
semana. A cada lavagem são gastos 135 litros de água. No tanque, feche a torneira enquanto ensaboa e 
esfrega a roupa;

Não utilize a bacia sanitária como lixeira;
Se você reduzir o tempo de banho de 15 para 5 minutos economizará até 90 litros de água em casa;
Feche a torneira ao fazer a barba e ao escovar os dentes. A economia em cada ação é de 11 litros;
Se atente aos possíveis vazamentos na rua e denuncie para a Sabesp.

necessita de 110 litros de 
água por dia para atender to-
das as necessidades. A água 

é um bem finito e precisa ser 
poupado. Confira as dicas da 
Sabesp para a economia:
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

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 - Um terço dos alunos da 
rede pública de Ensino ainda não rece-
beu uniformes escolares após o início 
do calendário oficial das aulas. Segun-
do relatório de fiscalização divulgado 
pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo (TCESP) ontem, além da fal-
ta de uniformes nos estabelecimentos 
de ensino, foi constatada a ausência de 
entrega de material didático e de itens 
que compõem o kit escolar.

A ação, realizada de forma surpre-
sa pelo Tribunal de Contas paulista, 
verificou, em 215 municípios o forne-
cimento de materiais didáticos, livros e 
uniformes em escolas.

A amostra abrangeu 252 escolas da 
rede pública de Ensino – 172 são de 
responsabilidade municipal e 80 per-
tencentes à rede pública estadual. A 

Um terço dos estudantes da rede pública ainda não recebeu 
uniforme escolar; 43% frequentam aulas sem livros didáticos

Após ataque em Suzano, escolas terão linha direta com a PM

FOTO: DIVULGAÇÃO/TCE 

atividade foi realizada de forma conco-
mitante no último dia 28 de fevereiro 
e foi executada por 273 agentes de fis-
calização.

No caso dos uniformes, a porcen-
tagem dos alunos que não haviam re-
cebido a vestimenta chegou a 33,33%. 
Nessa área, as fiscalizações apontaram 
que 5,88% das instituições não apresen-
taram controle adequado de entrega.

A fiscalização apontou que 31,11% 
dos alunos ainda não receberam o ma-
terial escolar. Os Agentes do TCE tam-
bém constataram sinais de ineficiência 
no controle de distribuição em 17,04% 
dos estabelecimentos de ensino visita-
dos. Em 17,04% dos casos havia indí-
cios de que os kits que foram entregues 
não são suficientes para o uso durante 
todo o ano letivo.

Balanço PatrimonialReceita

ATIVO
DISPONIVEL    1.242.843,31
CIRCULANTE    783.068,85

*CAIXA   825,94
CAIXA GERAL    825,94
*BANCOS C/MOVIMENTO   31.530,73
BANCO DO BRASIL SA   7.081,71
BANCO ITAU S/A   24.449,02
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS   750.712,18
BANCO DO BRASIL SA   520.326,93
BANCO ITAU SA    230.385,25

OUTROS CRÉDITOS   425.774,46
*DIVERSOS    425.774,46
OUTROS CRÉDITOS  422.589,56
OUTROS ADIANTAMENTOS   3.184,90

TITULOS DE CAPITALIZACAO   34.000,00
*TITULOS DE CAPITALIZACAO  34.000,00
BANCO DO BRASIL S/A   27.000,00
BANCO ITAÚ S.A.   7.000,00

ATIVO PERMANENTE   100.418,99

ATIVO IMOBILIZADO   100.418,99
*BENS EM OPERAÇÃO   148.874,45
MÓVEIS E UTENSILIOS   107.786,66
INSTALAÇÕES    1.050,00
EQUIPAMENTOS   20.392,54
CONSTRUÇÕES E REFORMAS  6.900,00
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA  5.166,53
EQUIPAMENTOS E INST. MUSICAIS 7.578,72
*DEPRECIAÇÕES   (48.455,46)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS   (22.676,03)
INSTALAÇÕES    (1.050,00)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  (19.372,89)
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA (2.598,05)
EQUIPAMENTOS E INST. MUSICAIS  (2.758,49)

 TOTAL DO ATIVO:  1.343.262,30

PRESIDENTE
SILVIO CLÓVIS CORBARI

CPF: 458.677.558-00

CONTADOR RESPONSÁVEL
JULIO CESAR FERNANDES

TC CRC: 1SP152643/0-4

GUARULHOS, 31 de dezembro de 2018.

PASSIVO

PATRIMONIO SOCIAL   1.343.262,30

RESERVAS    1.082.515,10

*RESERVAS   1.082.515,10
RESERVAS PARA IMOBILIZAÇÕES 1.082.515,10

RESULTADOS    260.747,20

*RESULTADOS PARA IMOBILIZAÇÕES  260.747,20
RESULTADOS DO PERÍODO   260.747,20

 TOTAL DO PASSIVO:  1.343.262,30

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, 
cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido 
importam em R$ 1.343.262,30 (um milhao, trezentos e 
quarenta e tres mil, duzentos e sessenta e dois Reais e trinta 
Centavos)

NUCLEO ASSISTENCIAL ANALIA FRANCO
CNPJ 59.649.285/0001-39

MENSALIDADES, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES  3.158.109,55 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES   167.852,20 C
SUBVENÇÃO - P.M.G.   2.985.460,29 C
RECEBIMENTOS DIVERSOS   4.797,06 C

DEDUÇÕES DA RECEITA   33.421,02 D
DEVOLUÇÕES VERBAS PMG   33.421,02 D

DESPESAS GERAIS COM GRATUIDADE COM PESSOAL   
   2.449.112,41 D
SALÁRIOS E ORDENADOS   1.204.732,00 D
FÉRIAS    5.813,72 D
13º SALÁRIO    88.547,00 D
PREVIDENCIA SOCIAL   499.322,54 D
FGTS    226.369,04 D
IRRF    11.041,74 D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO   16.293,56 D
CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS  14.067,94 D
RESCISÕES TRABALHISTAS  125.727,79 D
VALE TRANSPORTES   49.272,11 D
ASSISTENCIA MÉDICA   73.841,35 D
CESTA BÁSICA    125.815,22 D
SERVIÇOS PESSOAS FISICAS   8.268,40 D

OCUPAÇÃO    108.366,64 D
ALUGUEIS    88.256,34 D
DEPRECIAÇÕES   12.810,30 D
LOCACOES DIVERSAS   7.300,00 D

UTILIDADES E SERVIÇOS   49.035,72 D
ENERGIA ELÉTRICA   9.155,67 D
AGUA E ESGOTO   21.020,31 D
TELEFONE   12.459,90 D
SEGUROS DIVERSOS   5.349,84 D
SEGURANÇA E VIGILANCIA  1.050,00 D

ADMINISTRATIVAS   244.129,99 D
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES   18,71 D
IMPRESSOS E MATERIAS ESCRITÓRIO        15.547,74 D
COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA    46.665,45 D
HONORÁRIOS        1.500,00 D
ASSISTENCIA CONTÁBIL   26.487,00 D
EVENTOS E PROMOÇÕES        9.000,00 D
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES 180,00 D
JORNAIS,LIVROS,REVISTAS, ASSINAT.  160,00 D
MANUTENÇÃO DIVERSAS             12.723,85 D
GASTOS C/INFORMATICA      720,00 D
IMPRESSOS E GRÁFICA   1.033,35 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    3.594,40 D
MANUTENÇÕES,REFORMAS E CONSTRUÇÕES  95.229,07 D
BENS ATIVO, NÃO IMOBILIZADOS      31.270,42 D

IMPOSTOS E TAXAS  36.840,04 D
IPTU    6.210,16 D
TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO   1.038,73 D
TAXAS DIVERSAS  13.992,69 D

DESPESAS FINANCEIRAS        5.160,47 D
DESPESAS BANCÁRIAS   3.860,85 D
JUROS E MULTAS   1.299,62 D

RECEITAS FINANCEIRAS   28.703,94 C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28.703,94 C

  = Lucro   260.747,20C

DA REDAÇÃO - Entre as medidas de 
segurança que serão propostas após 
o massacre na Escola Estadual Raul 
Brasil, que terminou com 10 mortos 
em Suzano na semana passada, a ges-
tão João Doria (PSDB) quer que o co-
ordenador de cada unidade escolar no 
Estado tenha o telefone direto da po-
lícia local. O objetivo seria priorizar 
as demandas e agilizar o atendimento 
em colégios de São Paulo.

Outras mudanças serão discutidas 
em uma reunião hoje entre as delega-
cias de ensino e os comandantes poli-
ciais de cada área. O pacote de seguran-
ça do governo do Estado prevê, ainda, 
aumento de rondas escolares.

“É um trabalho conjunto para cada 
um conhecer a peculiaridades locais e 
tomar atitudes de proteção no entorno 

O relatório ainda apontou que 
43,81% dos estudantes não haviam re-
cebido livros didáticos. Em 11,86% das 
unidades os livros/apostilas estavam 
armazenados em lugares inadequa-
dos. Houve flagrantes desses materiais 
dispostos diretamente em contato ao 
chão, em salas destinadas às aulas de in-
formática e até dentro de cozinha. Em 
12,95% das escolas visitadas não havia 
controle eficiente da distribuição.

das escolas, no caso da Segurança Pú-
blica, e dentro das escolas, no caso da 
Secretaria de Educação”, afirmou ao 
Estado o coronel Alvaro Batista Camilo, 
secretário Executivo da Polícia Militar.

Segundo afirma, o contato direto 
serviria para agilizar o atendimento. Na 
prática, as demandas vindas de escolas 
deixam de passar pela triagem comum 
da PM. “É como um hotline, um telefone 
direto”, disse. “Vai ser um telefone dire-
to na supervisão do Copom. Não cai na 
tabela de decisão, no call center. (O cha-
mado) já é considerado um problema e 
cai direto para despacho de viatura.”

Todas as unidades estaduais, in-
cluindo Fatecs e Etecs, terão esse canal 
com a PM, que deve começar a operar 
em no máximo 15 dias, segundo o coro-
nel Camilo.

FOTO: ROVENA ROSA/GÊNCIA BRASIL
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       A Sociedade Islâmica Brasileira (Sibra) 
promoverá a palestra com o tema “Conhecer o Islã” 
no próximo domingo (24), às 14h, na rua Dr. Carlos 
de Campos, 767, no Parque Renato Maia. Com 
apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo e 
da Secretaria de Direitos Humanos de Guarulhos 
(SDH), o evento abordará temas básicos da crença 
islâmica como os muçulmanos acreditam em Jesus 
Cristo, pilares do Islã e da fé islâmica, entre outros. 
A atividade é de cunho cultural e tem a finalidade 
de ampliar o conhecimento sobre a religião Islâmica 
e combater a islamofobia. A participação é aberta 
ao público interessado em conhecer sobre o Islã, 
independente da religião que pratica.

      O Residencial Alta Vista receberá neste 
sábado (23) a Feira da Boa Vizinhança, 
das 10h às 15h30. A ação promovida pela 
Prefeitura, por meio da Secretaria de 
Habitação, em parceria com as Secretarias 
de Desenvolvimento e Assistência Social, 
Saúde e Esportes, visa integrar as 240 
famílias que vivem no conjunto habitacional 
e oferecer alguns de seus serviços e 
de parceiros. O Departamento de Ação 
Comunitária, da Habitação, irá organizar o 
Espaço Empreender para que dez moradores 
exponham seu trabalho, seja de artesanato, 
roupa ou alimentação. 

ANOTE

Você, pequeno empresário, tem 
caixa suficiente para contratar e 
manter uma equipe comercial

Você prefere se 
reunir para um café 
ou para exercitar sua 
principal estratégia 
de marketing?

A palavra networking tem 
sido muito utilizada ultimamente. 
Empreendedores, profissionais liberais 
e empresários dos mais variados setores 
de atividade dizem que o fazem em 
qualquer lugar: no clube, nas reuniões 
de condomínio e até mesmo com os 

amigos do futebol. “Toda vez que 
encontro um grupo de pessoas, procuro 
interagir, falando o que faço e fazer 
relacionamento”, dizem.

Mas será que existe networking sem 
cultura de colaboração e metodologia? A 
resposta é não!

A intenção pode até ser a melhor 
possível, mas sem um mínimo de 
organização, o esperado networking 
vira apenas um bate papo de colegas ou 
bons amigos. Pior: um encontro no qual 
todos estão “caçando”, mas ninguém 
está disposto a ser a “caça”.

Para que o networking realmente 
funcione, é essencial existir cultura de 
colaboração e metodologia; organização; 
confiança entre as partes envolvidas. 
Só assim haverá o que eu chamo de 

“marketing de recomendação”. Afinal, 
você só indica alguém se confia nele, 
certo?

E o networking com método, 
que gera confiança e faz funcionar o 
marketing de recomendação pode se 
tornar a principal ferramenta de uma 
empresa. Principalmente se ela for a 
estratégia de um profissional liberal, 
micro, pequena ou média empresa. 
Senão, vejamos:

Você, pequeno empresário, tem 
caixa suficiente para contratar e manter 
uma equipe comercial minimamente 
numerosa e em condições de trazer 
novos e constantes clientes? Ou para 
contratar uma empresa de marketing 
e publicidade afim de dar visibilidade 
e desenvolver reputação? Ou, ainda, 
tempo para deixar o dia a dia do seu 
negócio e frequentar eventos sociais e 
empresariais para construir uma rede de 
relacionamentos frutífera para ele?

Tenho certeza de que você respondeu 
negativamente a uma ou mais dessas 
perguntas. E é exatamente por isso que 
organizações que possuam uma forte 
e verdadeira cultura de colaboração, e 
que utilizem o networking baseado em 
organização e método são a principal – 
senão a única – alternativa para você ter 
uma estratégia de marketing eficaz, que 
traga resultados e um fluxo contínuo 
de oportunidades de negócios para sua 
empresa.

Em um artigo anterior, eu já falei a 
respeito. Para mim, a fórmula é simples: 
cultura + método = resultado. O método 
é o trilho que sustenta a cultura de forma 
perene. E esse processo organizado ajuda 
a construir o senso da credibilidade e 
confiança entre as pessoas. É o que torna 
a cultura tangível, palpável, real.

Portanto, da próxima vez em que 
for responder sobre suas atividades 
de networking, pense se suas reuniões 
não têm sido apenas sociais e cafés 
com colegas e amigos. O café é sempre 
saboroso, mas o resultado financeiro da 
sua empresa pode ser muito mais.

PONTO
DE VISTA

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.

CASAS
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.

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.

CASAS PARA RENDA
07 Casas no Terreno( 

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

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS APARTAMENTOS

SOBRADOS

CHÁCARAS

INDUSTRIAIS

APARTAMENTOS
LOCAÇÕES RESIDENCIAISLOCAÇÕES RESIDENCIAIS

LOCAÇÕES INDUSTRIAISBELA 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.

APTOS BONSUCESSO
2 Dorms (sala,coz,wc + vaga) 

R$190.000 
3 Dorms (sala,coz,wc + vaga 

) sacada R$260.000
Aceita financiamento REF: 20.

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

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.

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 

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

+vaga R$110.000 REF:02

CHÁCARA SANTOS DUMONT 
3.500 m² casa com 2 dorms, 
piscina, R$160.000 Ac Auto 

REF: DANIEL.

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 CONTINENTAL V
2 Dorms, sala,coz,wc, 

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

KITNET JD. BELA VISTA
1 Dorm, coz, wc, sacada e 

garagem R$650,00 REF: 02.

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.

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 JD. PARAÍSO
12X16 = 192 M², 5 M de pé 
direito, portão de abertura 

8 m R$3.200 REF: 02.

GALPÃO PRÓX ÁO 
AEROPORTO

Galpão com elevador de 
carga 1.000 m² 

consulte-nos REF:DANIEL.

FÁBIO TORRES
diretor executivo 
da Regional 
Guarulhos do BNI
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DA REDAÇÃO - Em fevereiro, a 
produção de veículos no país 
cresceu 29,9% na compara-
ção com janeiro, e 20,5% na 
comparação com o mesmo 
mês do ano anterior. O dado 
foi divulgado nesta semana 
pela Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea).

DA REDAÇÃO - A frota de ve-
ículos em posse das loca-
doras deve crescer 15% em 
2019, estima o presidente 
da Associação Brasileira de 
Locadoras de Automóveis 
(Abla), Paulo Miguel Júnior. 
Ele já havia dito mais cedo 
que os fatores que irão im-
pulsionar o setor em 2019 
serão o crescimento do 
segmento de terceirização 
de frotas e uma mudança 
cultural por parte dos brasi-
leiros em relação ao uso do 
carro.

Produção de veículos cresceu 30% em fevereiro Frota de veículos das locadoras deve crescer 15%

Hyundai investe R$ 125 milhões para ampliar produção

FOTO: COMUNICAÇÃO/VOLKSWAGEN DO BRASIL

FOTO: DIVULGAÇÃO

Segundo a Anfavea, 257,2 
mil veículos foram produzi-
dos no país em fevereiro.

Em fevereiro, 168.577 ve-
ículos leves novos nacionais 
foram licenciados no país. 
Somando-se também os ve-
ículos leves importados, fo-
ram licenciados 190.273 ve-
ículos.

No primeiro ponto, o 
presidente da Abla ressalta 
que 80% das empresas 
brasileiras ainda contam 
com frota própria, portanto, 
é um nicho a ser explorado. 
No segundo ponto, afirma 
que há uma tendência de 
mobilidade para que as 
pessoas comprem menos 
carros. As locadoras 
terminaram o ano passado 
com uma frota de 826 mil 
veículos, alta de 16% em 
relação a 2017, também 
segundo a Abla.

Considerando-se o total 
de veículos (o que engloba 
veículos leves, caminhões e 
ônibus e incluindo também 
os importados) foram licen-
ciados no país 198.641 veícu-
los, queda de 0,6% em com-
paração a janeiro e aumento 
de 26,6% em comparação a 
fevereiro do ano passado.

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

DA REDAÇÃO - A Hyundai anunciou nesta semana que investiu R$ 125 milhões para ampliar a capacidade produtiva da fábrica de Piracicaba (SP) de 180 mil para 
210 mil veículos ao ano. A fábrica já opera em três turnos de trabalho desde 2013 e adquiriu novos equipamentos de alta tecnologia, inclusive robôs, e alterou 
processos produtivos para aumentar a produção ao longo deste ano.

A unidade produz o HB20 nas versões hatch e sedã - que será renovado no segundo semestre - e o utilitário-esportivo Creta. Por não ter capacidade de atender 
a demanda, a Hyundai perdeu participação no mercado, que em 2016 chegou a 10% e a colocou como quarta maior marca em vendas no Brasil.

No primeiro bimestre do ano a marca coreana ficou em sétimo lugar no ranking, com 7,5% de participação no segmento de automóveis e comerciais leves e 
vendas de 28,7 mil veículos.

Em nota, o presidente da Hyundai Brasil, Eduardo Jin, afirma que a fábrica passou por diversas melhorias, principalmente nas estruturas de solda, pintura 
e montagem. “O volume adicional de 30 mil veículos vai atender prioritariamente o mercado brasileiro, respondendo às expectativas de crescimento do setor 
automotivo, que pode ultrapassar 10% em 2019”. Segundo o executivo, com a ampliação a marca “poderá manter sua participação de mercado ao longo do ano”.



ÁRIES: Muita força de vontade neste dia para que 
consiga ir em frente sem desistir de alguns pequenos 
problemas. 

TOURO: Sua resistência irá lhe atrapalhar e muito as 
coisas que você precisa fazer para evoluir e seguir em 
frente. 

GÊMEOS: Caso você demonstre estar de fato muito 
curioso com o que vem acontecendo, irá encontrar 
respostas. 

CÂNCER: Você começará o seu dia, com propostas 
desafiadoras para superar determinadas dificuldades, por 
causa de um pequeno desequilíbrio energético. 

LEÃO: As coisas irão permanecer em seu atual estado, 
de forma a deixar tudo um pouco mais tranquilo. Pela 
manhã você pode ficar um pouco estressado.

VIRGEM: A sua metodologia de ação será muito bem 
regrada para chegar aonde tanto quer. Produza para si 
somente coisas boas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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PANFLETAGEM

Dois líde-
res do Qui-
lombo dos
Palmares

Símbolo de 
resistência

elétrica
(Eletr.)

Instituição
de qualifi-
cação pro-
fissional

Pequena
almofada

sob a
blusa

Prêmio do
Festival 

de Berlim
(Cin.)

A vitamina
chamada

ácido
fólico

As bacté-
rias da tu-
berculose

e do tétano

A orquestra
mantida pe-
la iniciativa

privada

"(?)-se o 
roto do es-
farrapado"

(dito)

"Give (?) a
Chance",

"hino"
pacifista

(?) Garcia, 
atriz 

brasileira

Onomato-
peia da
voz do

cachorro

Peça por
onde escor-
re a água
no chão

Aves
típicas do
Cerrado

brasileiro

Poema
lírico com
estrofes

simétricas

Processo
de entrada

de água 
na célula

(?) Stone,
atriz de
"Instinto 

Selvagem"

(?) Ali: 
um dos
maiores 
do boxe

Mauro (?),
autor da

peça
"Pérola"

Saddam
Hussein,
ditador

iraquiano

Maurício
Ricardo,
chargista
carioca

Anita
Garibaldi,
heroína

brasileira

Ato con-
siderado
boca de

urna

O estudo
de caso 

exposto em
congresso

Rede
privada 
de PCs

Zona Sul
(abrev.)

Musa de
Salvador

Dalí

Reduz as linhas de
expressão na pele

Continente de maior
potencial turístico

Benefício de empresas
aéreas para gerar

fidelidade ao cliente
Vogais de "burro"

Reduto da
boemia

Sufixo de
"otite"

Calçado 
no hóquei
no gelo
Destino

Samário
(símbolo)

Sem 
significado

Líquido de
limpeza

Cantora de
"Skyfall"

Trejeito 
de enfado

Cerca
metálica

Em + uma

Dígrafo de
"milho"

Forma da
chave
inglesa

Nova (?), 
a capital e
sede do
governo
indiano

Lida;
trabalho

Força
reativa

exercida
pela água,
durante a
imersão

4/case — rasi. 5/peace. 6/osmose. 8/intranet — muhammad.

LIBRA: Do dentro da décima casa do zodíaco virá uma 
fonte muito forte de alegria, e o planeta Saturno fará 
uma grande conexão. 

ESCORPIÃO: Neste dia tudo dependerá da sua 
sagacidade e vontade de agir sobre tudo que for 
interessante para a autodeterminação.

SAGITÁRIO: Será fundamental neste dia você tomar uma 
atitude mais determinada em tudo aquilo que você se 
propor a fazer.

CAPRICÓRNIO: Sua melhor habilidade de persuasão, 
estará de forma diferenciada mexendo com as suas 
escolhas, o planeta marciano fará essa sintonia.

AQUÁRIO: Não se sentirá muito confiante para fazer as 
coisas das quais tem planejado durante um bom período 
na sua vida. 

PEIXES: É da sua grande potência, que virá uma forte 
e grande onda energética para sua evolução realmente 
acontecer.
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DA REDAÇÃO - Uma estrutura 
metálica em formato de ovo 
de Páscoa está sendo monta-
da no Parque do Ibirapuera, 
na zona sul da capital pau-
lista, em frente à estátua do 
Pedro Álvares Cabral, mes-
mo local onde fica montada 
a árvore de Natal no icônico 
parque paulistano.

O Festival Páscoa Mágica, 
atração inédita em São Pau-
lo, será aberto no dia 25 de 
março. O ovo ficará exposto 
até o dia 21 de abril, domin-
go de Páscoa.

Quem passar pelas mar-
gens do lago do Parque do 
Ibirapuera poderá ver um 
ovo gigante, com mais de 20 
metros de altura, que será co-
berto com luzes. A estrutura 
terá interação digital com o 
público por meio de vídeos e 
ilustrações criadas pelo app 
“Páscoa Lacta”, que patroci-
na a ação - disponível para 
sistemas Android e IOS.

Grafites dos principais 
pontos turísticos da cidade 
de São Paulo e trabalhos ar-
tísticos desenvolvidos por 
Muti Randolph, Marcelo Pa-

Ovo de Páscoa gigante é montado 
no Parque do Ibirapuera em SP

HORÓSCOPO

FOTO: RENATO S. CERQUEIRA/ESTADÃO

ciornick e Batman Zavareze 
especialmente para a oca-
sião, serão exibidos na escul-
tura de LED.

De acordo com a Prefei-

tura, não houve custo para o 
município com a ação. Todo 
o investimento, cerca de R$ 2 
milhões, é bancado pela em-
presa que produz chocolate.

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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EMPREGO

SAÚDE

v

11

IMÓVEIS

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

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

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.

REPRESANTANTE  
COMERCIAL 

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

ou Marcio

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA REDAÇÃO

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

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

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

BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
HIROMI ISSEI 20A. 
Kirey,daigakusai.
denwa:990257977 selfie no 
Whatsapp

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
FARMACÊUTICO (A) 
Para desenvolver produtos.
CV rh@listasinternet.com.br

TERRENO BOITUVA 
c/ escritura 305Mts², 
murado , próx a centro. 
Pedindo 160mil ac. contra 
proposta . F.: 98375-3557

PINTOR DE
PAREDE

com experiência e 
Habilidades em 
manutenção Predial.  
Benefícios: Vt, Cesta 
Básica e Refeição no 
local.  Gotaquímica Rua 
Pascoal Zimbardi, 307 
Cumbica - Guarulhos  - 
SP (km 219 Dutra 
sentido SP. )

FUNILEIRO 
p/trabalhar em caminhões, 
remunerações a combinar, 
Av. Salgado filho nº 2615 
tel 4803-1588
MOÇA MAIOR 
Precisa  p/ trabalhar em  
Privê como garota. Fone. 
(11) 96655-6443

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
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
DOCUMENTO PARA USO 
CAPEÃO 
Av. Jucelino, 3820. F.: 
4964-5433

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

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

MAYARA NASCIMENTO - Seguin-
do o padrão internacional 
de pratos e cortes, o The Fire 
Steakhouse passou também a 
oferecer uma novidade que já 
é hábitos nos estabelecimentos 
dos Estados Unidos e Europa. 
Desde o mês passado o restau-
rante instalou uma chopeira da 
Sabesp para oferecer água de 
graça para os clientes. 

Todos que chegam ao local 
são recepcionados com uma 
jarra de água fresca. “Pão e água 
não se nega a ninguém e a ideia 
do projeto é oferecer isso com 
a melhor qualidade. Isso faz os 

The Fire Steakhouse segue linha de restaurantes 
internacionais e oferece água de graça para clientes

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

clientes se sentirem na casa de 
um amigo, bem confortável”, 
contou Daniel Fontes Fiori, de 
29 anos, gerente do The Fire.

A ideia foi uma parceria 
entre a Sabesp, a prefeitura e o 
restaurante. O restaurante con-
tinua vendendo água engarra-
fada, mas prioriza o consumo 
sustentável da água da chopei-
ra que, além de ser de graça, 
não polui o meio ambiente 
com garrafas plásticas. O con-
sumo é ilimitado. Assim que 
a água da jarra chega ao fim, 
rapidamente é substituída por 
outra cheia e fresca.

Serviço:
The Fire Steakhouse
Endereço: Rua Tapajós, 56 – Macedo
Horário de funcionamento: segunda-feira das 12h às 15h 
e das 18h às 22h; terça-feira a sábado das 12h às 00h; do-
mingo das 13h às 22h
Telefone: 2447-1582/ Site: http://thefire.com.br/
A casa disponibiliza serviço de vallet 
Reservas: reservas@thefire.com.br

Cardápio
Com gastronomia de qualidade e um ambiente moderno, a casa trouxe para a 

cidade os melhores cortes de carnes com padrão internacional – o que até então não 
existia no município. O prato de destaque do The Fire é o Tomahawk, um dos cortes 
mais saborosos da costela. Pela presença do osso o sabor da carne é único e maravi-
lhoso. Um corte com bom nível de marmoreio.

O variado cardápio conta ainda com diversas opções de carnes, acompanhamen-
tos, saladas, pratos executivos, hambúrgueres, além de opções para as crianças e so-
bremesas. A casa disponibiliza, também, serviço de vallet, inclusive aos domingos.
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