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Guarulhos registra uma explosão a
caixas eletrônicos a cada três meses
Entre os anos de 2017 e 2018 foram contabilizadas oito ocorrências na cidade, sendo que somente as agências
bancárias corresponderam a 37,5% dos casos; regiões do Jardim Bananal e Recreio São Jorge lideram registros
FOTO: NILTON CARDIN/ESTADÃO
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Doria lança aplicativo
para mulheres em risco
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Prefeitura retira 80 toneladas
Pág. 4
de lixo no Pimentas
Legislativo realiza licitação para aluguel
de equipamentos para a TV Câmara

Guti apresenta projetos do município
no Smart City Expo Curitiba

Michel Temer fica em silêncio durante
interrogatório na Polícia Federal
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Cotações

-3,10%
93.735
Bovespa

+2,69%
R$ 3,90
Dólar

+2,43%
R$ 4,42
Euro

6,5%

Selic (ano)

R$ 998

Salário Mínimo

Disque-Denúncia

181

Espero conseguir sair com os três pontos em casa
para na segunda rodada viajar mais tranquilo”,
Tony Santana, técnico do time sub-16 do Galo
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RETRATO DO LEITOR
COLUNA LIVRE

Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha.
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!
FOTO: BETO CERQUEIRA/@PHOTO_GRAFIA25

HERMANO HENNING

Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

Um almoço neste sábado
na sede do Clube Recreativo,
na rua Nilo Peçanha, promete movimentar Guarulhos nas
próximas semanas. Vai dar
muito assunto. E servir para
definir a clássica questão que
costuma envolver as campanhas eleitorais, “Está comigo
ou não está?”.
Quem aparecer, por certo,
se compromete com a candidatura, ou pelo menos, dá
apoio ao nome de Francislene
Correa, mulher do deputado
Eli Correa Filho, que foi candidato e perdeu para o Guti,
há dois anos. Francislene faz
aniversário e recebe os cumprimentos de seus amigos.
Amigos e apoiadores. O número de convidados no Clube Recreativo, por certo, dá
uma dimensão do que será a
campanha dela para a Prefeitura. Já disse aqui que Franscilene, filha do saudoso Assis
de Almeida, não esconde seu
desejo de ocupar o lugar do
marido desta vez e ser ela a
candidata.
Recentemente, o prefeito
Guti promoveu também um
jantar pelo aniversário dele no
mesmo local. Para os convidados, pediu-se apenas um quilo
de alimento não perecível. O
número de amigos e apoiadores que apareceu na festa
de Guti será, inevitavelmente,
comparado ao da festa de
Francislene. Portanto, começou a disputa.
Apesar de acreditar que é
ainda muito cedo para esses
apoios serem definidos, repito, não se pode descartar que

essa festa de aniversário do
sábado representa uma boa
indicação...
Sobreviventes
Foi movimentada a quinta-feira. Teve a prisão do ex-presidente Temer e a região viveu
um dia complicado no trânsito,
com a chuva no final da tarde.
Isso impediu muita gente de
comparecer no Guaru-Center
para ver os amigos em mais
um encontro dos “sobreviventes”. Fiquei feliz em saber,
no entanto, que o velho companheiro Ronaldo Saraceni
compareceu, junto com mais
pelo menos uma centena de
amigos, gente que gosta de
Guarulhos e, sempre se mostra disposta a discutir as coisas
daqui. Cito um deles: Décio
Pompêo, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, filho do
velho Valdomiro Pompêo, um
dos melhores prefeitos que a
cidade já teve... Estava ontem
animadíssimo com o encontro.
Shopping Vila Fátima
Um destino para o Shopping Center abandonado na
Vila Fátima: ser desapropriado
pela Prefeitura e transformado num centro administrativo.
Segundo funcionário municipal do segundo escalão, nível
de secretaria, o prédio poderia
concentrar todos os departamentos que se espalham em
prédios alugados para um só
local, com a vantagem de se
localizar praticamente no centro da cidade e contar com um
estacionamento para centenas de carros.
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AEROPORTO - E é no céu azul de Guarulhos que muitas saídas e chegadas acontecem

ACONTECE
Campanha arrecada cabelos para doação de perucas
No mês da mulher, o Centro de Referência à Saúde do Idoso (Ceresi), em parceria
com o Instituto Amor em Mechas (IAM), que
doa perucas para pacientes quimioterápicos
ou com alopécia, arrecada cabelos e outros
itens com o objetivo de colaborar para que
a autoestima das mulheres durante o tratamento quimioterápico fique elevada.
Em Guarulhos, a campanha Doe Amor
será realizada nesta segunda-feira (25), das

9h às 16h, no Ceresi, localizado na rua Dona
Antônia, 965 – Vila das Palmeiras. Interessados em participar da causa podem doar
mechas de cabelo de no mínimo 15cm. O
IAM disponibilizará dois cabeleireiros e ainda uma podóloga que realizará massagem
nos pés dos doadores. No site do Instituto
(www.amoremmechas.com) há ainda orientações para pessoas que queiram doar as
mechas já cortadas.

6ª Conferência da Pessoa Idosa será nos dias 26 e 27 de março
A 6ª Conferência dos Direitos da Pessoa
Idosa de Guarulhos – 2019 “Os desafios de
envelhecer no século XXI e o papel das Políticas Públicas” ocorrerá no Salão de Artes
do Adamastor Centro, na próxima semana:
dia 26 (terça-feira), às 19h, e dia 27 (quarta-feira), das 8h às 17h. Interessados em participar podem ainda se inscrever pela internet,

no link://goo.gl/forms/syp44IJrbKJxE1NA2.
A Conferência irá debater e apontar demandas para assegurar os Direitos da Pessoa Idosa, garantindo envelhecimento digno,
sem qualquer forma de discriminação, violação e violência, além de políticas públicas
para o segmento que serão encaminhadas às
conferências estadual e nacional.

Prefeitura abre vagas para aulas de jazz, judô e handebol
A Prefeitura de Guarulhos abriu inscrições para crianças com idade a partir dos
7 anos que desejam fazer aulas de jazz,
judô e handebol. As atividades integram o
programa Iniciação Esportiva e acontecem
no ginásio Paschoal Thomeu, na avenida
João Bernardo Medeiros, 233, Bom Clima.
O serviço proporcionado pela Secretaria
de Esportes e Lazer é gratuito. Para participar, o interessado deve comparecer ao
ginásio portando documento de identidade original e atestado médico. Para mais
informações sobre dias e horários das au-

las basta entrar em contato pelo telefone
2087-6866.
Democratizar o acesso à prática esportiva e promover o desenvolvimento integral de crianças e jovens são alguns dos
objetivos da Iniciação Esportiva, que tem
inscrições abertas em diversos núcleos da
cidade. Voltado para crianças e jovens com
idade entre 7 e 17 anos, o programa também oferece outras modalidades esportivas, como futsal, voleibol, basquete, futebol, handebol, caratê, ginástica artística,
ginástica rítmica e atletismo.
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Criminosos explodem um caixa
eletrônico a cada três meses na cidade
FOTO: SUMAIA VILLELA/ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

LUCY TAMBORINO - Nos últimos
dois anos, criminosos explodiram um caixa eletrônico a cada
três meses em Guarulhos, é o
que aponta os dados obtidos
pela Folha Metropolitana através da Lei de Acesso à informação. De acordo com o levantamento, foi registrado um total
de oito ocorrências na cidade

em 2017 e 2018, sendo três e
cinco casos, respectivamente.
Dos ataques 50% ocorreram
em supermercados, 37,5% em
agências bancárias e 12,5%
em hospitais. Ainda 50% das
ações dos criminosos aconteceram no Jardim Bananal ou
no Recreio São Jorge. As outras
quatro ocorreram na Cidade

Brasil, no Jardim Vila Galvão e
Presidente Dutra, além do Parque Jurema. A prática sempre
acontece entre 2h e 5h da madrugada.
No último ataque, em outubro de 2018, um grupo de
pelo menos seis criminosos
explodiu o caixa eletrônico de
um mercado no Recreio São
Jorge. Uma pessoa que passava pelo local ficou ferida durante a explosão.
A quadrilha fugiu com o
dinheiro e o valor roubado
não foi divulgado. O ataque
ocorreu por volta das 3h30.
Bandidos usaram dois carros
para cometer o crime. Eles
também colocaram fogo em
pelo menos um carro. O caso
foi registrado no 9º Distrito
Policial (DP) da cidade.

Com 75% de aprovação, consulta a plano de ascensão
dos GCMs é entregue a Secretaria de Justiça
LUCY TAMBORINO - Com 75,7%
de aprovação da categoria, a
consulta à minuta de ascensão
dos Guardas Civis Municipais
(GCMs) foi entregue pelo Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal
de Guarulhos (Stap) ao secretário de Justiça, Airton Trevisan.
O texto foi analisado nos
dois dias subsequentes, após
reunião entre o Stap e a prefeitura na segunda-feira (18), que
definiu a proposta final da minuta. O projeto prevê aumento
salarial inicial de R$ 51,21 para
o grau hierárquico mais baixo
e pode chegar até R$ 1.044,13
para o mais alto.
A progressão e promoção
poderá se dar de duas maneiras. Na vertical, o GCM sairá da

categoria em que se encontra
para a imediatamente superior.
Já na horizontal, o profissional
sairá do grau para o imediatamente posterior, do mesmo nível e categoria.
“Nós tínhamos esse compromisso então teve bastante
discussão pelo fato que teria
mudanças estruturais na carreira e foi construído com os
guardas não tem 100% de unanimidade, mas alcançar isso
é muito difícil, a maioria concordou e votou”, comemorou o
presidente do Stap, Pedro Zanotti Filho.
A carreira dos GCMs é dividida em três níveis e sete categorias: Execução, Tático, Estratégico, com categoria de um a
três; quatro a cinco; e cinco a

sete, respectivamente. Sendo
que dentro de cada categoria
há ainda o grau iniciando no
A, recebendo salário base, e podendo chegar até o H.
Em nota a prefeitura informou que a minuta sofreu
pequenas alterações na última fase de negociação. Dessa
forma, terá que voltar à Secretaria de Gestão para ajustar o
impacto orçamentário a essa
nova realidade. Feito isso, será
encaminhada para a Junta Orçamentária e Financeira (JOF)
para aprovação e depois para
a subsecretaria de Assuntos
Legislativos para correção e encaminhamento do projeto de
lei para a Câmara. A previsão é
que em até um mês o projeto
seja apresentado ao Legislativo.

Legislativo realiza licitação para aluguel de equipamentos para TV Câmara
LUCY TAMBORINO - O presidente da Câmara, Professor Jesus (sem partido), publicou nesta sexta-feira
(22) a licitação que pretende contratar uma empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos de natureza técnica para a Diretoria de Comunicação, Rádio e TV. O pregão presencial deve
ser realizado no dia 04 de abril, às 10h.
A TV da Câmara, que está fora do ar desde julho do ano passado, teve a licitação anterior cancelada após Jesus assumir a presidência. Segundo o parlamentar, o certame apresentava problemas.

Prefeitura retira 80 toneladas de
resíduos de rua na região do Pimentas
DA REDAÇÃO - A prefeitura
iniciou trabalho de limpeza,
capina e pintura de guias da
rua Jardim Repouso São Francisco, região do Pimentas, na
última segunda-feira (18).
Nesta sexta-feira (22), as
equipes da Proguaru – Progresso e Desenvolvimento de
Guarulhos S/A já haviam re-

colhido cerca de 80 toneladas
de materiais diversos, entre
lixo, entulho, madeira, mato
e terra. Estima-se que até a
próxima semana, mais 180
toneladas de resíduos sejam
retirados do local.
Em menos de um ano, esta
é a 3ª vez em que o endereço é
limpo pelo poder público.
FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

Guarulhos participa do Smart City Expo Curitiba
DA REDAÇÃO - O prefeito Guti
participou nesta sexta-feira
(22) do painel “Revisão de
Planos Diretores para Cidades Inteligentes”, no Smart
City Expo Curitiba. O evento reúne representantes das
principais cidades brasileiras e do Exterior.
Guti falou na plenária
principal do evento sobre a
entrada da inovação no debate do Plano Diretor de Guarulhos, mobilidade urbana e as
iniciativas para transformar
o município em uma cidade

inteligente, como o fortalecimento dos hackathons e das
startups pela Lei Municipal
de Inovação, além da PPP da
iluminação pública.
O painel no Smart City
Expo Curitiba reuniu ainda
os prefeitos Felicio Ramuth
(São José dos Campos), Rafael Greca (Curitiba) e Udo
Dohler (Joinville). Guti foi
acompanhado pelo secretário de Desenvolvimento
Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação (SDCETI), Rodrigo Barros.
FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Governo de São Paulo lança aplicativo
para mulheres com medidas protetivas
FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DA REDAÇÃO - O governador
João Doria e o secretário da
Segurança Pública, general
João Camilo Pires de Campos, lançaram, nesta sexta-feira (22), aplicativo para
que mulheres com medidas
protetivas concedidas pelo
Tribunal da Justiça de São
Paulo (TJSP) possam pedir
socorro quando estiverem

em situação de risco.
Chamada de SOS Mulher,
a ferramenta, desenvolvida
pela Polícia Militar visa priorizar e agilizar o atendimento destas pessoas, deslocando
as equipes mais próximas ao
local da ocorrência.
“No aplicativo, que é gratuito obviamente, a mulher
aperta o botão e imediata-

mente aciona a Polícia Militar. Será um atendimento
customizado pela PM de São
Paulo, que é a melhor do
país”, detalhou o governador. “Com base na lei Maria
da Penha, vamos proteger as
mulheres vítimas de violência”, completou.
“É um aplicativo que vai
se transformar numa plataforma para proteger e defender a mulher”, afirmou
o secretário da Segurança
Pública, general João Camilo
Pires de Campos. “É um app
simples e totalmente intuitivo, resultado de um trabalho
conjunto entre governo do
estado, Polícia Militar e Tribunal de Justiça”, ressaltou o
comandante geral da PM, coronel Marcelo Vieira Salles.
Para usar o aplicativo,
basta que o interessado baixe
a ferramenta por meio das lojas virtuais Google Play e App
Store. Depois, é necessário
a realização de um cadastro
com os dados pessoais para
que as informações possam
ser checadas junto ao TJSP.
Somente após a confirmação
positiva da ferramenta que o
serviço poderá ser utilizado.

Sesc Guarulhos será inaugurado em maio
FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - Guarulhos
poderá contar com uma unidade do Serviço Social do
Comércio (Sesc) São Paulo
a partir do dia 11 de maio,
no bairro Flor do Campo. O
novo centro cultural, esportivo e de convivência da instituição contará com uma área
total construída de aproximadamente 34.000 m².
Com investimento de
cerca de R$ 120 milhões, a

expectativa é que a unidade
receba um público de até 30
mil pessoas por semana. No
local terão áreas destinadas
a atividades culturais, como
espetáculos de teatro, dança,
música e circo; espaços para
a prática de esportes, como
ginásio e sala de ginástica
multifuncional; um conjunto
aquático; espaço de tecnologias e artes; comedoria e clínica odontológica.

Receita Federal apreende aproximadamente R$ 1 mi
em joias na bagagem de passageiro em Cumbica
DA REDAÇÃO - A Receita Federal
apreendeu, nesta sexta-feira
(22), diversos tipos de joias na
bagagem de um passageiro
procedente dos Estados Unidos. Ele passava pelo canal de
“nada a declarar” quando foi

selecionado para inspeção. Durante a vistoria da bagagem, as
joias foram encontradas ocultas
em um pacote de salgadinho. O
valor estimado da apreensão é
de R$ 1 milhão, mas ainda será
confirmado em laudo pericial.

(11) 2600-3303

R. Sérgio Rabêlo, 228 - Jd. São Judas Tadeu
Guarulhos/SP - CEP: 07061-010

(11) 94780-1301 (CLARO)
(11) 96046-6935 (VIVO)

robsonoliveira@consultoriaoliveira.com.br

www.consultoriaoliveira.com.br
VENDA

VENDA

SOBRADO FLOR DA MONTANHA
3 DORM., SENDO 1 SUITE, SL., COZ., 2 BANHS,1 VAGA,
PROX. SHOPPING MAIA, (REF. RA)

CASA TERREA PORTAL DO GRAMADO
2 DORM., SENDO 1 SUITE,SL., COZ. AMERICANA,BANH.,AREA DE SERVIÇO, 2 VAGAS, CHURRASQ. (REF. RA)

CHACARA CAPELINHA 8.900 M2
3 DORM.,SL.,COZ.,BANH.,CASA CASEIRO, PISC.,LAGO,CAMPO, TOPOG. PLANO, AC. IMOVEL E AUTOM. (REF W)

APTO PQUE DO SOL PONTE GRANDE
3 DORM., SENDO 1 SUITE, 1 VAGA, LAZER COMPLETO,
R$1700,00 COM COND. INCLUSO, AC. DEPOSITO (REF RO)

APTO JD. DOURADO COM 69 M2
2 DORM.,SL., COZ.,1 BANH.,1VAGA, TERREO, TRAV. DA
TIMOTEO PENTEADO, (REF. RA)

CHACARA TERRA PRETA
3 DORM., SENDO 1 SUITE,SL., COZ.,2BANH.,
CHURRASQ.,VARANDA,, PISCINA,6VAGAS, TERRENO
900M2 TODA FORMADA. (REF. RA)

APTO JD VALERIA
2 DORM., SL., COZ.,BANH.,PLANEJADOS,1 VAGA,
LAZER,PORT. 24 HS., AC. FINANC.
BANCARIO (REF.W)

SOBRADO JD. SÃO JUDAS TADEU
TRAV. DA TIMOTEO, 2 DORM.,SL.,COZ., BANH, 1 VAGA,
R$900,00 + IPTU, FIADOR OU SEG. FIANÇA (REF.RO)

APTO PICANÇO 66 M2
2 DORM.,SENDO 1 SUITE, SL., COZ.,BANH.,1 VAGA,
SACADA GOURMET, LAZER TOTAL, (REF. RA)
APTO PONTE GRANDE COM 60 M2
2 DORM.,SENDO 1 SUITE, SL., COZ.,BANH.,1 VAGA,
LAZER (REF. RA)
CASA JD. VALERIA PARA RENDA
3 CASAS COM 2 VAGAS, BOM ACBTO COM CHURRASQUEIRA, OTIMO LOCAL ,CONFIRA, (REF. RA)
SOBRADO PARQUE FLAMENGO
3 DORM., SENDO 1 SUITE COM CLOSET E HIDRO,SL.,
COZ.,BANH.,2 VAGAS, SL. DE FESTA COM CHURRASQ.,
(REF. RA)

TERRENO CONDOMINIO ITAEMBU ITATIBA
BAIRRO MOENDA COM 7.500 M2, DOC. OK, FUNDO P/
RIO , VENDE OU TROCA (REF. RA)
APTO FATTO FARIA LIMA
3 DORM., SENDO 1 SUITE, SL. COM SACADA,COZ.,BANH.,1VAGA, LAZER TOTAL,AC. TROCA IMOVEL NA PRAIA
(REF. RA)
AREA VL ENDRES COM 1.235 M2
PROX. AO ESTELLA MARIS E SHOPPING INTERNACIONAL, COM 19 MTS DE FRENTE, AC. IMOVEL PARTE DE
PAGTO, INCORPORAÇÃO PARCIAL, AREA MISTA,
R$1.450.000,00 (REF.RO)

VENDA

CASA FLOR DA MONTANHA PARA RENDA
4 CASAS AO LADO DO SHOPPING MAIA, TERR.
7X25, R$350.MIL (REF W)
SOBRADO VL. ROSALIA
3 DORM., SENDO 1 SUITE,SL., COZ. PLANEJADA,
BANH.,4VAGAS, CHURRASQ. (REF W)
AREA ARUJA
51 MIL M2 AO LADO DA CET, CASAS BAHIA E AURORA,
DOC OK, (REF W)
APTO ITAPEGICA 79 M2 (VAGO)
2 DORM.,SL.,COZ.,BANH.,1 VAGA, PROX AO SHOPPING
INTERNACIONAL R$190.MIL (REF.RO)

LOCAÇÃO

SOBRADO VL ENDRES
PROX. ESTELLA MARIS, 2 DORM.,SL.,COZ., BANH, 1
VAGA, R$900,00 + IPTU, FIADOR OU SEG. FIANÇA
(REF.RO)

ADMITE-SE CORRETOR
PARA VENDA OU LOCAÇÃO
COM OU SEM PRATICA
NECESSARIO TER CARRO
PROPRIO, FALA COM
ROBSON OLIVEIRA
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MAYARA NASCIMENTO - O Projeto Mi&Au realiza campanha de incentivo de controle
populacional de cães e gatos
através de castração com
preços reduzidos para toda
a população. A casa realiza o
serviço há oito anos e possui
selo ambiental, aprovação da
prefeitura e reconhecimento
internacional.
Os pets residentes em
Guarulhos são buscados e
levados de volta pra casa em
segurança. Quem tiver interesse no serviço e morar fora
da cidade, precisa realizar
o transporte do animal por
conta própria.
Para participar do projeto
basta se inscrever pelo site da
ONG www.projetomiau.org.
br ou então entrar em contato

FOTO: DIVULGAÇÃO

ONG Mi&Au realiza
castração de animais
com preços reduzidos

Em parceria com a prefeitura, Petz Bosque
Maia disponibiliza filhotes para adoção
DA REDAÇÃO - Através de uma
parceria inédita firmada com
a prefeitura, a filial Bosque
Maia da Petz, agora disponibiliza cães e gatos para
adoção. Todos os bichinhos
são provenientes do Departamento de Proteção Animal
(Dpan) da Secretaria de Meio
Ambiente, onde são vacinados e castrados.
A parceria acontece após
a decisão da rede de não mais
vender animais. Atualmente,

filhotes de cães e gatos adultos estão disponíveis na loja
para adoção.
Desde a última sexta-feira
(15), data de início da parceria, onze filhotes de cachorro
e sete gatinhos já conseguiram uma nova família.
Também é permanente
a campanha de adoção no
Dpan Bonsucesso (rua Santa Cruz do Descalvado, 420),
onde 40 animais estão à espera de um novo lar.

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.
*Na compra do óculos completo
QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI

pelo número (11) 2405-3877.
A ONG também realiza pro-

jetos paralelos de resgate de
animais e feiras de adoção.

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

Antes
Higienização de tapetes,
cortinas, cadeiras,
estofados, colchões,
cadeirinhas de bebê,
almofadas, etc.

Depois

Higienização
(Bancos, forros
de porta e teto)
studiocarlimp

carlimpjsr

www.carlimp.com

(11) 94571-8988/99698-9405

Rua Auad Abrahão, 151 - Jd. Paraventi, Guarulhos - SP
Aceitamos cartões de crédito e
parcelamos em até 10x

Indique e Ganhe Descontos

(11)

3428-4077

www.fmetropolitana.com.br
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Temer fica em silêncio durante interrogatório na Polícia Federal
O ex-presidente
Michel Temer permaneceu
em silêncio durante interrogatório, nesta sexta-feira (22), na
Superintendência Regional
da Polícia Federal (PF) no Rio
de Janeiro, onde está preso
desde a quinta-feira (21). A informação foi divulgada nesta
sexta-feira pela procuradora
da República Fabiana Schneider, integrante da força-tarefa
da Lava Jato no Rio.
Segundo Fabiana, dos oito
presos na operação, apenas o
ex-ministro Moreira Franco
aceitou falar, negando ter recebido ou oferecido propina.
De acordo com a procuradora,
Temer apenas informou, por
meio de seus advogados, que
não iria falar.
Questionada se os fundamentos dos mandados de prisão eram suficientemente sólidos para justificar a prisão de
Temer, Moreira e os demais
presos, Fabiana disse que sim,
DA REDAÇÃO -

por se tratar de membros de
uma organização criminosa
estável, que vinha ocultando
patrimônio e atuando há cerca de 40 anos.
“A força-tarefa do Rio de
Janeiro tem sido bastante comedida nos seus pedidos de
prisão. Se não houvesse motivos suficientes para prisão
preventiva, com toda certeza,
nós não faríamos esses pedidos. Nós estamos absolutamente convencidos da necessidade da manutenção da
prisão. A gente está falando
de uma organização criminosa que assalta o erário há
quase 40 anos, em valores
muito superiores aos quais
estamos acostumados, de R$
1,8 bilhão, pelo menos”, disse
Fabiana.
Segundo a procuradora,
uma eventual soltura dos presos, por força de habeas corpus impetrados no Tribunal
Regional Federal da 2ª Re-

gião (TRF2) poderia atrapalhar as investigações. O TRF2
informou que os pedidos de
habeas corpus serão julgados
pela 1ª Turma, na próxima
quarta-feira (27). “Não é a expectativa que nós temos. Gostaríamos que o nosso pedido
continuasse vigente, mas aí é
o entendimento de cada magistrado. Pode atrapalhar, tanto que a força-tarefa pediu a
prisão”, afirmou Fabiana.

FOTO: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Procuradoria vai denunciar ex-presidente por
peculato, corrupção e lavagem de dinheiro
DA REDAÇÃO - O Ministério Público Federal vai denunciar na semana que vem o ex-presidente
Michel Temer por peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a procuradora Fabiana
Schneider, o ex-presidente chefiava uma organização criminosa que roubou dos cofres públicos por cerca de 40 anos.
Schneider confirmou que conversas telefônicas do ex-presidente foram monitoradas durante um período anterior à prisão. Segundo ela, no entanto, o conteúdo não foi ainda analisado.
A procuradora voltou a defender a prisão preventiva, criticada por alguns juristas.
“O crime de colarinho branco é diferenciado”, explicou. “Era uma organização criminosa
com contratos em andamento, com promessas de pagamento”.
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LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI
é jornalista e designer gráfico. Foi
assessor de imprensa de jogadores
e técnicos de futebol e trabalhou no
Lance! e Diário de S. Paulo. Atualmente
trabalha no jornal Valor Econômico.

A bola é pesada
no tricolor
Entre 410 gramas e 450 gramas,
esse é o peso que uma bola de futebol
de campo precisa ter antes de uma
partida oficial. Mas é fato que no futebol, dependendo de algumas situações, ela pode parecer mais leve, ou
até muito mais pesada.
Cada treinador tem uma forma de
tratá-la, Felipão gosta dela bem longe
da sua área, não se importa de ganhar
de 1 a 0, desde que não seja vazado. Monta o time de trás pra frente,

Cada um deles trata a bola
do seu jeito, e consegue ter
sucesso, dentro de seu estilo

O mais novo restaurante Delivery de Guarulhos,
pratos triviais Brasileiro e linha Fit.

dando segurança defensiva e depois
ajusta as peças no ataque. E que peças
tem seu Palmeiras, tratam a bola com
carinho e a qualidade que ela merece.
Carille não faz questão nenhuma
de ficar com ela desde que os jogadores aproveitem bem os poucos
momentos em que estiverem juntos.
Seu Corinthians é cirúrgico, sabe fazer ela balançar a rede, e depois a devolve ao adversário e recompõe sua
defesa ou “fecha a casinha”, como
costumam dizer, esperando uma
nova oportunidade.
Sampaoli é o contrário, o treinador do Peixe gosta da pelota, é como
aqueles garotos que dormiam abraça-

dos com ela na véspera do jogo. Pede
que seus jogadores tenham amor pela
bola e faz de tudo para recuperá-la
o quanto antes. Gosta de ver a bola
balançar a rede, mas essa “irresponsabilidade” tem preço e muitas vezes
acaba buscando ela dentro de seu próprio gol.
Cada um deles trata a bola do seu
jeito, e consegue ter sucesso, dentro
de seu estilo.
O São Paulo não tem um estilo
definido, é um time triste, parece que
a bola tricolor é mais pesada e mais
feia. Em campo, ninguém quer ficar
com ela, não sabem o que fazer quando a tem. Os jogadores se livram rapidamente, quase sempre tomando a
decisão errada.
Nesse momento alguns jogadores
erram por excesso de vontade, como
é o caso de Pablo, afobado para finalizar, ou de Hudson, que pensa em
contra-atacar antes de roubar a bola
do adversário, falhou nos dois últimos gols por esse motivo.
Pior são os que erram por omissão, como Diego Souza e Jean, visivelmente fora de forma, a dupla preferiu
se esconder no momento de pressão.
O futebol é fonte de alegria, não
admite que um time triste tenha sucesso. A molecada que chega tem esse
espírito, Antony, Luan e Igor Gomes
entraram muito bem na equipe.
O São Paulo precisa de um fato
novo para reencontrar a alegria necessária para conseguir as vitórias,
precisa esquecer os anos sem títulos,
as derrotas para os rivais e as quedas de treinadores. Tem uma nova
chance para isso com o mata-mata
do Paulistão e o anuncio da chegada
de Cuca daqui 10 dias, mas precisa
voltar a sorrir. É a chance de “tirar” o
peso da bola ou então vai continuar
chutando tijolos, como vem fazendo
nos últimos anos.

ANOTE

Avenida Suplicy, 323 - Santa Mena - Guarulhos/SP
Telefone: (11)4964-5877 Whatsapp: (11)94014-9462

O Consulado Geral da Bolívia, em parceria
com a Prefeitura de Guarulhos, através da
Subsecretaria da Igualdade Racial e a Secretaria
Estadual de Justiça e Cidadania, realiza neste
sábado e domingo, dias 23 e 24, das 8h às
16h, no Centro Integrado de Cidadania – CIC
da Região Pimentas (Estrada do Capão Bonito,
53 – Jardim Marida de Lourdes), atendimento
especializado com o Consulado Móvel aos
cidadãos bolivianos residentes em Guarulhos.
A ação objetiva expedir diversos documentos,
como certidões de nascimento, matrimônio
e morte; registro de dupla nacionalidade;
certificados de antecedentes criminais;
passaporte e documento de controle de entrada
e saída de carros de turistas.

Após quatro meses de recuperação
no Zoológico de Guarulhos, uma fêmea de
guaxinim sul americano, também conhecido
como mão pelada (procyon cancrivorus), foi
solta no último dia 8, em uma área de Mata
Atlântica no bairro Água Chata, divisa entre
Guarulhos e Mairiporã. O animalzinho chegou
ao zoo com histórico de atropelamento, fratura
de úmero e de costelas e precisou passar por
procedimentos cirúrgicos. A data da soltura
foi escolhida pela equipe do parque como
homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Para quem quiser ver como foi, o vídeo da
soltura está disponível na página do Zoológico
de Guarulhos no Facebook: facebook.com/
zoologico.guarulhos.

www.fmetropolitana.com.br
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Tony Santana fala sobre estreia do sub-16 do Guarulhense
no Metropolitano ‘espero conseguir sair com os três pontos’
Após a pré-temporada realizada nos meses
de janeiro e fevereiro, as
equipes menores do Guarulhense se preparam para
a estreia no Metropolitano,
que acontece neste sábado, a
partir da meio-dia, diante de
Jacareí, no Ginásio Fioravante Iervolino.
Tony Santana, que segue no comando do time
sub-16 do Galo, atual vice-campeão do Estadual, falou sobre a preparação dos
atletas visando a primeira
partida do campeonato.
“Estamos trabalhando muito tentando minimizar a
chance de erros, sobretudo
na posse de bola. Fizemos
alguns amistosos e estou
confiante”, disse.
Em 2018, além do vice-campeonato no Estadual,
os comandados do professor
Tony ficaram com o terceiro
lugar no Campeonato Metro-

FOTO: LUCAS CANOSA

ALEX BISPO -

politano, desempenho que
o treinador espera superar
neste ano. “A pré-temporada
do sub-16 do Guarulhense
iniciou no dia 15 de fevereiro com o objetivo de fazer

a mesma campanha do ano
passado”, falou.
Por fim, Tony Santana falou sobre suas expectativas
para o primeiro jogo oficial
na temporada 2019. “Nossas

expectativas são boas. Espero conseguir sair com os
três pontos em casa para na
segunda rodada viajar mais
tranquilo”, finalizou.
Pela primeira rodada do

Grupo B do Campeonato
Metropolitano A2, CA Guarulhense e Jacareí se enfrentam neste sábado (23),
a partir das 12H no Ginásio
Fioravante Iervolino.

Professor Cesinha fala sobre estreia do sub-9 do Galo na Liga Paulista
FOTO: REPRODUÇÃO

ALEX BISPO - O sub-9 do Guarulhense tem um grande
desafio neste sábado, 23, às
10h, no Ginásio Fioravante
Iervolino. Em paralelo à disputa dos torneios da Federação, os comandados do professor Cesinha enfrentam o
Chute Inicial Corinthians
na estreia da Liga Paulista.
Em seu segundo ano no
clube, César Luiz, o Cesinha
falou sobre a preparação da
equipe para o confronto
deste em Guarulhos. “Es-

tamos fazendo amistosos
toda semana. Já jogamos
seis partidas contra equipes
que disputam o Estadual
da Federação e isso ajuda
bastante na preparação da
equipe. Essa semana nossa
programação foi para ajustar e corrigir a parte tática
da equipe para o confronto
de sábado”, disse.
O comandante da categoria também avaliou a
pré-temporada
realizada.
“Estamos trabalhando forte

desde janeiro, montando a
equipe, corrigindo e ajustando a organização tática
e, sobretudo, melhorando
a parte técnica dos atletas”, comentou.
Por fim, Cesinha falou
sobre as expectativas para
o duelo. “A expectativa é
fazer um jogo de alto nível, com uma alta intensidade e um excelente desempenho durante o jogo
pra buscarmos a vitória”,
finalizou.

Apoio
Contabilidade

Francisco Antônio Amorim
Advogado
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Disney-Pixar divulga
1ºtrailer de ‘Toy Story 4’
A Disney-Pixar
divulgou o primeiro trailer
completo de Toy Story 4
nesta semana. Além de personagens conhecidos como
Woody e Buzz Lightyear,
a história contará com um
novo brinquedo, chamado
Forky, um garfinho com
olhos colados feitos por Bonnie, a nova criança à qual
Woody pertence.
Confuso, Forky acaba fugindo e Woody vai atrás dele
– porém, os dois acabam
caindo do trailer no qual a
família da garotinha mora,
dando desenrolar às diversas
aventuras presentes no longa. A data de estreia prevista para o filme nos Estados
Unidos é 21 de junho.
O primeiro filme que deu
início a aventura dos brinquedos foi lançado em 1995.
Na história, Andy está fazendo aniversário e os brinquedos estão apavorados, pois
temem ser substituídos por
um novo brinquedo mais
moderno e melhor do que
eles. Pois é, isso acontece e
Wood, um caubói, e brin-

PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS
PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Cidade do
Vale do
Paraíba
(SP)

Paul
Molusco Cézanne,
tido como
afrodisíaco pintor
francês

Fruto rico em potássio e vitamina C
Local de descanso
dos tuaregues

Labrador,
rottweiller
ou pastoralemão
Escritor de
"O Retrato
de Dorian
Gray"

Foco do
programa
"Luz para
Todos"

Rio
suíço que
deságua
no Reno

Pista como as de
Uma das Opção aos
Monte Carlo, Baku ou esposas de óculos, paCingapura Ivan Lins, Lameque ra o míope
(F1)
(Bíblia)
(pl.)
cantor

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Ana Néri,
enfermeira
Utensílios
eleitorais

Rumar

(?) Diego
de La
Vega: o
Zorro (HQ)

Entrelaça
(tecido)
Tecla ao
lado do F1,
no computador

País
asiático
dividido
em 1948
(Hist.)

"A ira (?)
má conselheira"
(dito)

Ritmo
musical
cubano
Estrutura
tubular
orgânica
(Anat.)

Machado
de (?),
autor de
"Helena"
Espanhóis
islâmicos
batizados
após 1502

A parte
mais
íntima de
um ser
(?)-oPeso,
mercado
de Belém

Única
letra com
cedilha
"O (?)",
filme com
Leonardo
DiCaprio
O maior
dedo da
mão
(Anat.)
"(?) Dizer
Adeus",
sucesso
dos Titãs
Crime como
a venda de
produtos
falsificados

BANCO

Estado
natal de
Marina Silva (sigla)

Via oral
(abrev.)
Meu, em
italiano
Do (?): ao
contrário

Melindre
exagerado
(pop.)
Unidade,
em inglês
Abrir (?):
desistir
(?) Silva:
atriz e apresentadora
6, em romanos
Romance
feminista
de Martha
Medeiros

Modelo
de carro
criado
por Ford

O hemisfério acima
do Equador
(abrev.)
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Solução

GÊMEOS: Se você dialogar sobre determinadas coisas
com um pouco mais de tranquilidade seguirá muito bem.
Conseguirá romper muitas barreiras em sua vida.

SAGITÁRIO: Todas as suas reflexões estarão no caminho
certo para sair de uma situação desagradável. As coisas
seguirão um caminho bem mais parcimonioso.

CÂNCER: Precisa se esforçar para dar aquela atenção
dentro de casa e focar menos em coisas passageiras. Só
assim para sair da mesmice.

CAPRICÓRNIO: Você tentará se profissionalizar para
uma coisa nova nesta sua grande jornada. Deverá auxiliar
algumas pessoas neste dia diferenciado.

LEÃO: Você sentirá que tudo pode ser algo muito mais
produtivo se você expor um pouco mais de energia.
Possivelmente você irá conseguir transcender limites.

AQUÁRIO: O que vier de fora do seu escopo irá transformar todo o seu coração, o que dificultará um pouco a sua
caminhada.

VIRGEM: Agir de forma um pouco mais organizada tende
a criar uma situação um tanto quanto melancólica para
aqueles que te rodeiam.

PEIXES: Seu senso de boa vontade estará bem melhor
desenvolvido e aflorado neste dia. Conseguirá compreender a natureza de algumas falhas suas.
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ESCORPIÃO: A sua conexão será muito maior com
alguém do signo de Câncer nesta entoada mais frenética.
Você verá uma grande energia tomar conta de você.
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TOURO: Você irá fazer de determinado objeto algo maior
do que realmente é neste dia. Precisa abandonar esse
apego para poder seguir em frente.
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LIBRA: No âmago do seu espírito mais renovador, você
estará com toda a paz do mundo ao seu lado. Você
conseguirá ficar muito bem estável.
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ÁRIES: Apesar de haver algumas modificações no
ambiente em que você vive, conseguirá se adaptar muito
bem.
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HORÓSCOPO

a faculdade e, inesperadamente, seus leais brinquedos
acabando sendo enviados
para uma creche. As crianças
e seus dedinhos pegajosos
não têm cuidado ao brincar,
de modo que os brinquedos
decidem unir forças e planejar uma grande fuga. Algumas carinhas novas, umas
de plástico e outras de pelúcia, juntam-se a essa incrível
aventura: Ken, o namorado
de Barbie, um ouriço-ator
chamado Espeto e um ursinho de pelúcia rosa e com
cheirinho de morango chamado Lotso.

(?)-up: a
comédia em
pé (ing.)
Ecoado

3/ada — mio. 4/kiwi — unit. 5/stand. 10/oscar wilde.

quedo preferido de Andy,
é substituído por Buzz Lightyear, um astronauta do
espaço. É aí que começa a
aventura dos brinquedos.
No segundo filme, Woody
é roubado de sua casa pelo
comerciante de brinquedos
Al McWhiggin e seus amigos tentarão resgatá-lo. Mas,
quando Woody fica sabendo
que ele é uma peça de colecionador valiosa por causa de
um antigo programa de TV,
ele se vê reunido com outros
amigos e não quer ir embora.
Já na história do terceiro,
Andy se prepara para ir para

Animal,
mineral e
vegetal, na
Natureza

Consulte-nos
Regularização de Imóveis e
Documentação imobiliária,
Assessoria Jurídica para
Imobiliárias e Corretores,
Orientação e assistência sobre
o ramo Jurídico - Imobiliário.

(11) 4970-4736/ 9 4315-3583

www.fmetropolitana.com.br
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CCXP anuncia data de venda e valores de ingressos
Foi dada a largada para o maior festival de
cultura pop do mundo. O primeiro lote de ingressos para
a CCXP, que acontece entre 5
e 8 de dezembro, no São Paulo Expo, começará a ser vendido a partir das 20h, do dia
9 de abril. Os fãs que adquirirem logo garantirão valores
menores, com os dias mais
baratos a partir do mesmo
valor de 2018: R$ 90 (meia-entrada) e 180 (inteira).
Uma mudança de 2019 é
o preço da entrada social –
para quem levar um livro em
bom estado para doação –
que terá o valor diferente da
meia-entrada e custará a partir de R$ 110,00. Os ingressos
estarão disponíveis pelo site
do evento (www.ccxp.com.
br).
Além dos ingressos conDA REDAÇÃO -

vencionais, também começam as vendas do pacote
Epic Experience que custará
1.300,00, sem opção de meia-entrada. A credencial dá direito a participar do Spoiler
Night, no dia 04 de dezembro,
a entrar uma hora mais cedo
em todos os dias do evento, a
um voucher para ser trocado
por uma foto ou autógrafo
com um dos artistas convidados. Além disso, está incluso
um kit especial com camiseta,
pin, cordão e pôster oficial do
evento, assim como descontos
em algumas lojas- Omelete
Store, Harry Potter, Oficial
CCXP e Chiaroscuro Studios.
Haverá ainda a venda do
pacote Full Experience, que
garante os mesmos benefícios
do Epic, além de entrada VIP,
acesso ao VIP Lounge com
alimentação e serviço de con-

FOTO: DIVULGAÇÃO

cierge, entrada exclusiva no
Auditório Cinemark XD com
lugar reservado, quatro colecionáveis exclusivos da Iron

Studios e fotos e autógrafos
com quatro artistas convidados. As entradas custam R$ 8
mil, sem meia-entrada.
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Sandy e Junior
anunciam shows
extras em SP e Rio
DA REDAÇÃO - Devido à grande
procura e atendendo aos pedidos dos fãs, a turnê Nossa
História de Sandy e Junior terá
duas novas apresentações nas
cidades mais concorridas. Rio
de Janeiro receberá um show
extra no dia 2 de agosto, enquanto São Paulo recebe a dupla no dia 25 do mesmo mês.
A pré-venda de ingressos
para os dois shows extras
ocorrerá nos dias 27 e 28 de
março, exclusiva para clientes
Elo, a partir das 10h do dia 27
pelo site da Ingresso Rápido e
nas bilheterias oficiais de cada
cidade. As vendas para o público em geral começam no
dia 29 de março, a partir da
00h01 pelo site e às 10h nas
bilheterias.

CLASSIFICADOS
EMPREGO
Contrata-se

REPRESANTANTE
COMERCIAL
ADMITE c/ experiência
ENTRAR EM CONTATO
F.: 2432-8900 c/Theo
ou Marcio

BOSCH CAR SERVICE
Admite Vendedor, Ax.
vendas , Alinhador,
Mecânico, Tec. Injenção.
Sexo masc. c/ exp. CV.
P/ e-mail comercial@
automaxcentroautomotivo.
com.br
FARMACÊUTICO (A)
Para desenvolver produtos.
CV rh@listasinternet.
com.br

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. )

PEDREIRO
P/ Morar no emprego
(Pousada) Guarulhos/
Bonsucesso. F.: 996307707 só whats./ 2438-4912
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

IMÓVEIS
Aluga-se
JD PARAISO
Casa 03 Cômodos e gar.
R$ 750,00. F:97272-7232
whats
APTO. PARAVENTI
2 dorms. + dep., 1 vg.,
portaria. R$ 1.100, Inculso
cond.+ Iptu. F.: 94249-5706
whats.
APTO. GOPOUVA
2 dorms. sacada+ dep.,
1vg. port.24hrs. R$
1.350,00 Inculso cond.+
Iptu. F.: 94249-5706 whats.
APTO. VILA RIO
2 dorms. c/sacada + dep.,
1 vg., portaria. lazer R$
1.250,Inculso cond.+ Iptu.
F. 94249-5706 whats.

ANUNCIE AQUI
97380-7685

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

Vende-se
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

TERRENO BOITUVA
c/ escritura 305Mts²,
murado , próx a centro.
Pedindo 160mil ac. contra
proposta . F.: 98375-3557
DOCUMENTO PARA USO
CAPEÃO
Av. Jucelino, 3820. F.:
4964-5433
APTO S. BERNARDO DO
CAMPO
74m² Vendo ou troco/apto.
Guarulhos.2 dorm. sendo
1 suite, wc., social, copa/
coz. lavanderia aquec.
gás, 1 vaga, Bairro Sta.
Terezinha F.:2461.3205/
98111.7603
DOCUMENTO P/USO
CAPEÃO
Av. Salgado Filho. F.: (11)
94805-3497.
FLÁVIA FERNADA
2 dorms. + dep., 1 vg.,
portaria.110 Mil á Vista. F.:
94249-5706 whats.

VENDO PRÉDIO
COMERCIAL R$598 MIL
Bem localizado, próx. a diversas opções de serv. e
comércios, como padaria, mercado, açougue, farm.,
shopping, c/ fácil acesso às principais vias de acesso e
rod. por transporte público. Conta c/ segurança e
conforto no empreendimento e completa infra. no
entorno. 340Mts², Sla 70 Mts² c/ wc, 5 salas térreo c/ 2 wc.
Nos fundos edícula c/ coz., churrasq, wc, refeit, 4 vagas
garagem Coberta.
Rua Roberto 116 - Santa
Mena- Trav. Av. Suplicy
Whatsapp (11) 981625700

Agende sua visita

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:49694226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br

SAÚDE

SERVIÇOS

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos
os débitos
do seu veículo

ATÉ 12X CARTÃO OU
18X NO CHEQUE

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569
Verificar Condições
Vitoram Corretora de Seguros

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

F. 2409-5992
9500-5000

VEÍCULOS

NEGÓCIOS
Oportunidade
VENDO
ESTACIONAMENTO
Ao lado do Inter. Shopping
e Poupatempo , L.L 13 Mil
Seco, valor 350 Mil (11)
96812-0971
VDO CLÍNICA ODONTO
Gru/ Jd São João, SÓ
entra e trab 2 cadeiras valor
29 mil F.: 99146-8292.

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

CORSA SEDAN CLASSIC LS

2011, cinza, KM baixa, vte,
sensor de ré ,sem detalhes
F.: 2461-3205/98111-7603.

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644
97380-7685

v

Relax
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.
ACESSE O SITE

Karina 18 anos, local climatizado
tel. 2382 2002 / 94474-1019

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

CURSOS

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

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

FALE COM
NOSSA
REDAÇÃO

11 4210-1371
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Sábado e domingo, 23 e 24 de março de 2019

www.fmetropolitana.com.br

