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Após quatro dias, Michel
Temer deixa prisão no RJ
A decisão de libertar o ex-presidente e outros sete presos pela força-tarefa da Lava Jato foi
assinada pelo desembargador Antonio Ivan Athié; Ministério Público Federal deverá recorrer
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Bairros terão alteração no horário
da coleta de lixo a partir de segunda
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Duas motos foram roubadas por dia
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Prefeitura inicia
as obras de
transformação do
PA Paraíso em UPA
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Orçamento do Metrô
prevê ampliação da
Linha 2-Verde até
Guarulhos
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A cidade precisa de ideias e soluções inovadoras
para áreas estratégicas da gestão pública, como é a
Educação”, Rodrigo Barros, secretário da SDCETI
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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: RICHARD ALBERTO/PMG

HERMANO HENNING

Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

A decisão de livrar o ex-presidente Michel Temer da cadeia
era esperada. Mas não tão cedo.
O habeas corpus pedido pela
defesa seria julgado na quarta-feira, deu a entender o desembargador Antonio Athié. O que
fez ele mudar de ideia? Seguindo
comentários nos meios jurídicos,
muito simples. Não se conseguia
encontrar, no fim de semana, um
só jurista conceituado no país
que concordasse com a decisão
que levou Temer para a prisão. A
sentença do juiz Marcelo Bretas
da 7ª Vara Criminal do Rio de
Janeiro foi muito criticada. Não
se sustentava. Segundo um desses juristas, o que se escreveu ali
era tão genérico que “cabia em
qualquer figurino”.
E agora?
O começo da semana foi movimentado. Dois assuntos mais
chamaram a atenção do país. Um
deles, a confissão do terrorista
Cesare Battisti, confirmando finalmente que foi ele sim, que ajudou
a matar os quatro cidadãos inocentes, crime pelo qual foi condenado a prisão perpétua pela justiça italiana. Battisti foi protegido
pelo estado brasileiro durante os
governos Lula e Dilma. Cada um
deles deveria ser ouvido. E agora?
Uma pergunta mais do que oportuna para o ex-ministro da Justiça
de Lula, Tarso Genro, para quem
Battisti nada mais era do que
“perseguido político”. Acho que o
Brasil nesta história, deve desculpas ao governo italiano.
O último dos assuntos fica por
conta da declaração do presidente Bolsonaro que diz considerar
que a tomada do poder pelos

militares em 64 “não foi golpe”.
Para apimentar ainda mais essa
disputa ideológica que não serve
ao país, nosso presidente foi além:
seu Ministério da Segurança deve
dar uma “comemoração apropriada” ao 31 de março.
Oi Gente!
Vi um vídeo da festa de aniversário, “oferecida pelos amigos”, da guarulhense Francislene
Correa, realizada no sábado no
Clube Recreativo. A festa, um
churrasco com muita cerveja,
contou com a animação do ex-vereador Alemão e, como esperado, teve a participação do
radialista Eli Correa, sogro da
aniversariante que não esconde
o desejo de ser prefeita. Lá estava também o marido, o deputado federal Eli Correa Filho que
falou na recepção parabenizando a esposa.
Deu pra ver que as figuras
com alguma influência no meio
político não apareciam no vídeo,
mas um informante da coluna
conseguiu anotar a presença de
velhos amigos e apoiadores do
prefeito Guti, provável adversário de Francislene daqui a dois
anos... Entre eles, 17 vereadores
da base aliada. E secretários da
administração! O vice-prefeito
Alexandre Zeitune também estava lá. O comando da festa foi
do ativista/jornalista/político Sebastião Bispo Alemão, que, além
de vereador foi presidente da
Câmara e chegou a assumir interinamente a prefeitura na gestão
do prefeito Jovino Cândido.
Em resumo, a impressão deixada foi a de que Guti deve pôr
as barbas de molho...
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DIRETO
E RETO
ROBERTO SAMUEL

tblcomunicacao@gmail.com
www.facebook.com/
tribuna.robertosamuel

No ar

A partir das 14h, a TBL está transmitindo as sessões
da Câmara Municipal toda terça e quinta-feira pelo fan
page https://www.facebook.com/tblcomunicacao/ . O
vereador Paulo Roberto Cecchinato (PP), muito atento,
tem acompanhado o trabalho de perto. Os vereadores
Mauricio Brinquinho (PT), Jose Luiz (PT), João Darcio
(PODEMOS), Rafa Zamprônio (PSB), entre outros, elogiaram a iniciativa.

Tá aqui, Cardia

A secretaria do Trabalho abrirá 110 vagas para Bolsa
Trabalho e pagará meio salário mínimo, mais vale transporte e vale alimentação. O bolsista terá um dia de curso e quatro dias de trabalho de 4 horas. A secretária
Telma Cardia está animada com os resultados obtidos
em cursos anteriores a este.

No forno

Há alguns vereadores ofertando aos munícipes:
professores de dança, artes marciais, culinária entre
outras, como o vereador Ramos da Padaria (DEM).
Ramos pensa que, uma parceria com a prefeitura,
com a intenção de partilhar espaços nas escolas municipais poderia potencializar ainda mais os projetos
dos vereadores.

Sendo Franco

O presidente do Avante, Wagner Franco, tem destacado fato importante para quem será candidato a vereador em 2020. Quem obtiver menos dos 10 por cento dos votos do coeficiente eleitoral, mesmo que seu
partido tiver direito a uma vaga na Câmara, não será
diplomado vereador.

Há anos verde

Como quem não quer nada, Dr. Antônio Marcos,
mais conhecido com Marcos My Friend, tem agitado os
bastidores do Partido Verde. Membros graduados da
legenda têm se incomodado muito com a divulgação
de uma possível candidatura a prefeito de “Verde Histórico”.

Tucano de penas brancas

Como vereador experiente, Geraldo Celestino, tem
se esforçado para unir o PSDB em uma chapa única
na disputa pela presidência do partido nas próximas
eleições internas. O empresário e suplente de vereador, João Thomaz, já colocou seu nome na disputa. A
bancada de vereadores quer lançar uma chapa única e
evitar desgastes.

Articulando

Tem demostrando ter bom trânsito em todos os
cantos e recantos políticos da cidade e Estado, o secretário de Governo Peterson Ruan. Com habilidade tem
conversado com aliados e adversários de forma bem
amigável.

É fogo no parquinho

Na última quinta-feira o vereador Eduardo Carneiro (PSB) disse na Tribuna que as ações da vereadora
Janete Pietá (PT) sofreriam forte influência de um assessor. Na sequência o vereador Edmilson Souza (PT)
ocupou a tribuna e disse que o Carneiro teria afirmado que o marido da vereadora é que era o influenciador. Ao ser questionada, Janete me disse: quem
estava irritado era o Carneiro, eu estava bem calma.
Rapaz! Depois disso a sessão precisou ser suspensa
para acalmar os ânimos.

Amigos forever

Cicero Mossoró, presidente do Sindlotação, e Alemão do Transporte, presidente da Coopertransguaru,
afinaram os discursos e a amizade. Depois de lutarem
em separado pelos mesmos objetivos, agora parecem
bem unidos.
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Temer deixa prisão após decisão de desembargador
FOTO: FÁBIO MOTTA/ESTADÃO

DA REDAÇÃO - Quatro dias após
ser preso, o ex-presidente
da República Michel Temer
(MDB) foi libertado e deixou
a sede da Superintendência da
Polícia Federal (PF) no Rio de
Janeiro às 18h43 de ontem, em
um carro particular, com escolta da Polícia Federal.
O ex-ministro Wellington

Moreira Franco e as outras
seis pessoas que foram presas
na última quinta-feira (21), por
ordem do juiz Marcelo Bretas,
da 7ª Vara Federal Criminal
do Rio de Janeiro, e continuavam detidas também foram
libertadas por decisão do desembargador Ivan Athié, do
Tribunal Regional Federal da

2ª Região (TRF-2). Perante o
TRF-2 foram impetrados na
semana passada dois habeas
corpus em favor de Temer e
outros em favor de Moreira
Franco e de outros detidos.
Na sexta-feira (22) Athié
não havia decidido – apenas
encaminhou o caso para julgamento pela 1 Turma Especilizada do TRF-2, do qual
faz parte com outros dois desembargadores. O julgamento pelo colegiado ocorreria
na próxima quarta-feira (27),
mas, segundo a assessoria de
imprensa do TRF-2, Athié avaliou o caso durante o final de
semana e decidiu conceder o
habeas corpus a todos os presos – aos sete que haviam impetrado recurso e também ao
único que não impetrou.
Além de Temer e Moreira, o
desembargador também mandou soltar João Baptista Lima
Filho, o Coronel Lima, homem
forte do ex-presidente, sua mu-

lher, Maria Rita Fratezi, seu sócio Carlos Alberto Costa, Carlos
Alberto Costa Filho, e o empresário Vanderlei de Natale, dono
da Construbase. Na sexta-feira,
22, o magistrado havia enviado
o pedido de habeas do emedebista para a 1ª Turma do TRF2, para que fosse julgado na
quarta, 27. Após a decisão, o
julgamento saiu da pauta.
O inquérito que levou Temer, Lima e o ex-ministro
Moreira Franco à cadeia da
Lava Jato está relacionado às
investigações que miram desvios em obras da Usina Angra
III, da estatal Eletronuclear.
De acordo com os investigadores, o Coronel Lima teria
intermediado o pagamento
de R$ 1 milhão em propinas
da Engevix no final de 2014.
A força-tarefa sustenta que o
ex-presidente chefia um grupo criminoso há 40 anos, que
chegou a arrecadar propinas
de desvios de R$ 1,8 bilhão.
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Sítio no ABC será
reformado para
eventual prisão
domiciliar de Lula
DA REDAÇÃO - A Prefeitura
de São Bernardo do Campo autorizou o início das
obras na propriedade da família do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva às margens da represa Billings.
A reforma e modernização do local teriam como
objetivo deixar a propriedade pronta e à disposição
de Lula caso um eventual
pedido dele de prisão domiciliar seja aceito pelo
STF.
A licença para as obras
foi concedida na semana
passada. O terreno tem
cerca de 20 mil m², área
de lazer completa e campo
de futebol. As informações
são da coluna do jornalista
Alberto Bombig, no jornal
O Estado de S.Paulo.
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Bairros terão alteração no horário
da coleta de lixo domiciliar
a partir de segunda-feira
FOTO: JACKSON ARGOLO/PMG

DA REDAÇÃO - A prefeitura infor-

ma que a partir da próxima segunda-feira (01º), alguns bairros da cidade que atualmente
contam com coleta de lixo domiciliar durante o dia, passarão
a ter o serviço realizado a partir
das 18h. A coleta passará a ser
efetuada no período noturno às
segundas, quartas e sextas-feiras, nos bairros Cidade Jardim
Cumbica, Cidade Satélite Cumbica, Cidade Soinco, Conjunto
Paes de Barros, Jardim São Manoel, Parque Uirapuru, Jardim
Santa Helena, Jardim Otawa e
Jardim das Nações. Panfletos
informativos com as alterações estã sendo entregues nas
residências e estabelecimentos
comerciais situados nas regiões
afetadas.
Já os bairros Jardim Marilena, Jardim Planalto, Cidade
Seródio, Jardim São Domingos, Parque Mikail, Jardim
Belvedere e Jardim Santa Lídia, serão atendidos nas noites
de terças e quintas-feiras, e
também aos sábados. Nesses
locais, os endereços de difícil
acesso onde a coleta é feita por
caminhonetes, continuarão a

F.: 2497.1822

ser atendidos no período diurno, a partir 7h.
A mudança de horários
visa maior rapidez no serviço,
explica Edmilson Americano,
secretário de Serviços Públicos.
“Foi preciso repensar a logística
para agilizar o serviço e manter
a qualidade do trabalho. Contamos com a colaboração da
população que deve observar o
novo horário para dispor seus
resíduos de forma a colaborar
com limpeza da cidade”, disse.
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone: 24687218.

2451.0937

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190

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

PM impede que homem mate ex-mulher
e filhas na porta de escola em Guarulhos
LUCY TAMBORINO - Um homem
armado de 36 anos foi preso
ontem em frente à Escola Estadual Pastor Amaro José dos
Santos, no Jardim São Paulo,
após ameaçar matar a ex-mulher e a as duas filhas, de 10 e
oito anos.
O suspeito foi até a casa da
ex-esposa, onde ela vive com
seu pai, irmã e sobrinho, com
uma arma de fogo ameaçando
a família, além de dizer que iria
até a escola matar a ex-companheira e as suas duas filhas. A
Polícia Militar então foi acionada via Central de Operações
Policias Militares (Copom) e
localizou o indivíduo em um

Ford Fusion próximo a instituição de ensino. Abordado,
o homem não ofereceu resistência, com ele foi encontrado
um revólver calibre 32 com a
numeração raspada.
Preso em flagrante o suspeito será indiciado por porte
ilegal de arma e ameaça, devendo ser encaminhado para
audiência de custódia hoje. O
caso foi registrado no 6º Distrito Policial (DP).
Segundo o soldado Torteli,
que conduziu a ação junto com
o também soldado Marciniak,
é gratificante uma ação como
essas. “É emocionante. Nós podemos ter salvado vidas”, disse.
FOTO: ALEXANDRE CARVALHO/A2 IMG

Blitz apreende cinco
veículos e 30 CNHs
DA REDAÇÃO - A 7ª edição
da Blitz Integrada da Lei
Seca “Tolerância Zero”,
em Guarulhos, realizada
na noite e madrugada de
sexta-feira (22) para sábado (23) apreendeu cinco veículos e 30 carteiras
de habilitação, entre 561
motoristas fiscalizados.
Foram registrados onze
flagrantes de alcoolemia,
além de 41 autuações diversas. Foram entregues
520 kits educativos. A
operação foi coordenada
pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU).
A blitz contou com três
pontos de fiscalização simultâneos: avenida Paulo
Faccini, rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna.
O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Paulo Carvalho,
comentou o resultado da
ação. “O que se percebe de
forma clara é que os casos
de alcoolemia estão diminuindo com a implantação
das blitze da Lei Seca, em
uma tentativa de se preservar a vida com o conceito
de direção segura”, disse.

Prefeitura inicia o programa
‘Academia na Praça 60+’
DA REDAÇÃO - A Academia na
Praça 60+, iniciativa que faz
parte do plano municipal de
Envelhecimento Ativo da Prefeitura de Guarulhos, com proposta de atividades físicas voltadas à saúde e qualidade de
vida e integração das pessoas
idosas, será oficialmente inaugurada na próxima segunda-feira (1º), às 8h, na avenida
Transguarulhense, no Parque
Continental.
Coordenado pela Secretaria
de Direitos Humanos, por meio
da Subsecretaria de Políticas
para o Idoso, o projeto acontecerá em 10 praças e espaços
públicos (Inocoop/Bonsucesso,
Vila Carmela, Pimentas, Parque Residencial Bambi, Jardim
Fortaleza, Cabuçu, Jardim Palmira, Continental, Vila Rio, Cidade Soberana).
As aulas acontecerão três

vezes por semana, a partir das
7h, orientadas por profissionais de Educação Física, habilitados e especializados em
atividades para pessoa idosa.
As matrículas são gratuitas e
podem ser feitas no próprio
local. Mais informações pelo
telefone: 2085-5632.
FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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.

RUA TAPAJÓS, 56

| RESERVASTHEFIRE.COM.BR

| TEL: 11 24471582 | FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h
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Cidade estabelece parceria
com Universidade de Coimbra
FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - A prefeitura firmou uma parceria com a Universidade de Coimbra, uma das
mais tradicionais instituições
de ensino de Portugal, com objetivo de promover a troca de
experiências entre os professores da rede municipal e os da
universidade portuguesa. Para
estreitar o relacionamento, o
secretário de Educação, Paulo
Matheus, visitou a instituição
na última semana.
A iniciativa estabelece as
origens e formação da língua
portuguesa, por meio de diálogos e seminários com pesquisadores de Coimbra, do centro de
estudos Camonianos, e reforça
a política de formação continuada de professores e gestores

da Rede Municipal. A iniciativa
também concentra a formação
dos eixos estruturantes da língua portuguesa e alfabetização
dos ciclos iniciais.
Para o secretário Paulo
Matheus, o Centro de estudos
Camonianos é referência de
produção de pesquisa em todos
os países de língua portuguesa. “Tomando conhecimento
dessa possibilidade foi feito
inicialmente uma troca de memorandos, o que resultou um
convite para que a Educação
de Guarulhos fosse conhecer
o centro de estudos, fortalecendo a formação dos professores,
considerando os desafios da
Rede Municipal com relação à
proficiência da língua”, explica.

Guti é reconduzido ao cargo
de vice-presidente da FNP
DA REDAÇÃO - O prefeito de
Guarulhos, Gustavo Henric
Costa, Guti, foi reconduzido
ontem ao cargo de vice-presidente da Frente Nacional
de Prefeitos (FNP) para tratar de Assuntos Aeroportuários, durante reunião geral
da entidade, em Brasília.
Durante o encontro, foi escolhida a nova diretoria da
FNP para o período compreendido entre março de
2019 e abril de 2021.
Neste momento, o foco
de maior atenção é vencer
a batalha jurídica em relação à cobrança do IPTU do
Aeroporto de Guarulhos,
já que a concessionária foi

oficiada, mas recorreu à Justiça para evitar o pagamento. “Assim como aconteceu
com o porto de Santos, que
já está pagando, por determinação judicial, estamos
trabalhando para que o
Aeroporto pague o IPTU à
Prefeitura. Temos o maior
aeroporto da América do
Sul. Precisamos potencializar a utilização deste
importante equipamento,
fonte de emprego e renda,
para melhorar a vida da
população que vive no seu
entorno. Nada mais justo
que a concessionária pague
os impostos ao município”,
finalizou.

Obras de transformação do PA
Paraíso em UPA são iniciadas
DA REDAÇÃO - O prefeito Guti
acompanhou no último sábado (23) as primeiras intervenções para a transformação do
Pronto Atendimento (PA) Paraíso em Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) porte III.
Esta semana a unidade começa a receber as obras, autorizadas pela Caixa Econômica
Federal (CEF) na sexta-feira
(22). O parecer foi emitido
após a verificação de toda a
documentação enviada à CEF
acerca do projeto arquitetônico e do processo de licitação,
que teve como vencedor a Empresa Teorema Engenharia e

Construções, com sede no centro de Guarulhos.
“A empresa está realizando
a sondagem de solo e a expectativa é iniciar as primeiras obras
nesta semana. Faremos o possível para entregar essa unidade
até o mês de dezembro”, disse o
prefeito, durante a vistoria.
De acordo com o previsto
em contrato, a empresa tem
prazo de 12 meses para concluir a obra, a contar do início
dos trabalhos. A transformação
do PA Paraíso em UPA será
custeada com recurso federal
de 2008, no montante de R$
1,9 milhão mais contrapartida

de R$ 252.750,92 da prefeitura.
Com a transformação,
Guarulhos poderá receber do
Ministério da Saúde uma verba de até R$ 300 mil por mês
a título de custeio do serviço,
despesa que antes era suportada exclusivamente pelo município. Além disso, o atendimento será ampliado, uma vez
que a nova unidade oferecerá
assistência em clínica médica,
pediatria, odontologia e também em ortopedia, que antes
não havia, bem como realizará
exames laboratoriais, eletrocardiograma e raio X digital e
odontológico.

Programa Experimenta abre inscrições para uma edição exclusiva sobre Educação
Com o objetivo
de estimular soluções inovadoras para a Educação, além
de fomentar ciência, tecnologia e inovação na cidade, a
Prefeitura está organizando
mais uma edição do Programa Experimenta. O evento
será entre os dias 17 e 19 de
maio, no Adamastor Centro.
As inscrições seguem abertas
até 6 de maio, no site experimenta.guarulhos.sp.gov.br/.
Realizado pela Secretaria
de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico
e de Inovação (SDCETI), o
Experimenta concentra uma
série de atividades ligadas ao
empreendedorismo inovador e ajuda a consolidar essa
nova cultura em Guarulhos.
A cada nova edição, os participantes são chamados para
abordar um tema de relevância para a sociedade, sob a
perspectiva da inovação tecnológica, de maneira que o
evento possa gerar soluções
aplicáveis à gestão pública e
aos serviços públicos oferecidos à população.
Entre outras atrações, durante o Experimenta Educação, serão organizados um
hackathon (maratona tecnológica), concurso de startups

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO -

Pitch4Gru e fórum com palestras e debates entre especialistas. Também haverá oficina de
programação direcionada ao
público infantil por meio do
Scratch Day.
Em seu terceiro ano, o
evento deve novamente mobilizar estudantes, pesquisadores, universitários, empreendedores, investidores e o público
conectado à tecnologia. Também é esperada a participação
de educadores que buscam
debater e encontrar soluções
tecnológicas para aperfeiçoar,
dinamizar e inovar as metodo-

logias de ensino.
Na avaliação do secretário
da SDCETI, Rodrigo Barros, a
atividade colabora para democratizar o acesso à inovação,
promovendo interação com
novas tecnologias. “A cidade
precisa de ideias e soluções
inovadoras para áreas estratégicas da gestão pública, como
é a Educação. O Experimenta
reúne diversas mentes com
esse objetivo, além de colaborar com a transformação cultural necessária para tornar
Guarulhos uma cidade mais
inteligente”, comenta.

www.fmetropolitana.com.br

Duas motos foram roubadas por
dia no ano passado no município

FOTO: MÁRCIO LINO/PMG

LUCY TAMBORINO - Em média
pelo menos duas motos por
dia foram roubadas por criminosos em Guarulhos no ano
passado. Os dados foram levantados pelo Núcleo de Pesquisa
Fundação Escola de Comércio
Álvares Penteado (Fecap) com
base nos boletins de ocorrência registrados pela Secretaria
da Segurança Pública (SSP) no
Portal Transparência.

Segundo o levantamento,
a cidade somou 4,29% do total
de 17.167 registros de roubos
em todo o estado de São Paulo,
resultando em pelo menos 736
motos. O município é o terceiro
em número de roubos em todo
estado, ficando atrás apenas de
São Paulo e de Diadema, com
43,66% e 4,73% respectivamente.
Em todo o estado foram re-

gistrados 18.553 furtos e 17.167
roubos em 2018. Em média,
2.936 motos foram roubadas
ou furtadas por mês, 98 por dia
e quatro por hora. No número
de furtos, Guarulhos registrou
menos de 2% do total.
A variação em relação ao
ano de 2017 mostra que houve
uma queda de 5% nos furtos
de motos e um aumento de 6%
nos roubos. A capital e a região
do Grande ABC lideram as estatísticas.
O horário preferido pelos
criminosos para roubar e para
furtar, segundo a avaliação, é
à noite. Sob uma outra perspectiva, pela manhã e tarde é
quando ocorrem mais furtos
do que roubos. Entre os dias da
semana, terça-feira e quarta-feira há perigo maior de furtos. Já
o roubo ocorre principalmente
no fim de semana.

CIDADE
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Orçamento do Metrô prevê ampliação
da Linha 2-Verde até Guarulhos
LUCY TAMBORINO - No orçamento de 2019 do Metrô de São
Paulo está previsto recursos
para ampliar a Linha 2-Verde
e também para criar um novo
trajeto, entre Guarulhos e o centro de São Paulo, por meio da
linha 19-Celeste.
No Relatório Integrado deste ano está indicada a reserva
de R$ 121 milhões em investimentos na expansão da linha.
O ramal tem um antigo plano
de expansão a partir da Vila
Prudente, rumo à Linha 3-Vermelha, ainda interligando com
a estação Penha e chegando até
Guarulhos.
Com média de 692 mil, a
expectativa com a construção
de 14,4 km de trilhos e 13 estações é transportar 1,8 milhão
de passageiros na linha em dias
úteis. Com isso pretendesse desafogar as linhas 3-Vermelha e
1-Azul. A nova linha também
poderá fazer conexões com a
Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM).

Com isso, já foram desapropriados e demolidos 191
imóveis. A obra estava parada
devido a dificuldades orçamentárias, apesar disso a previsão
dos novos investimentos não
garante o início de obras, mas
demonstra planejamento do
Metrô. Para que de fato seja
viável é necessária a liberação
de recursos pelo governo do
estado.
A Linha 19-Celeste que
deve ligar o Bosque Maia ao
bairro do Campo Belo, tem
previsão de investimentos de
R$ 50 milhões para estudos.
A linha possui apenas projeto
funcional e o Metrô pretende
elaborar o projeto básico, que
deve fornecer informações
aprofundadas sobre a forma de
construção da linha. Nos últimos anos, não havia previsão
de investimentos nesta linha.
Esse projeto também depende
de recursos do governo estadual ou, ainda, financiamento
externo.

Presidente da ACE-Guarulhos faz
primeira reunião como vice da Facesp Cidade fecha fevereiro com quase
A nova gestão
da Federação das Associações
Comerciais do Estado de São
Paulo (Facesp) fez a primeira
reunião de diretoria ontem.
Vice-presidente da RA3 da
entidade e presidente da ACE-Guarulhos, William Paneque
representou a classe empresarial da região do Alto Tietê.
Sob o comando de Alfredo
Cotait, recém-empossado presidente da entidade, a direção da
Facesp teve como pauta as relações com a Boa Vista Serviços
(BVS). “Ainda que de forma minoritária, a Facesp é uma das
acionistas da Boa Vista. Então,
vamos buscar uma maneira
de como melhorar o relacionamento dela com as entidades
comerciais”, afirmou Cotait.
Em Guarulhos, por exemplo, os produtos oferecidos pela
Boa Vista representam aproximadamente 70% dos serviços
realizados pela ACE. E na região do Alto Tietê não é dife-

FOTO: DIVULGAÇÃO/ACE
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rente. Os produtos da empresa
são carros-chefes nas outras 11
cidades que compõem a RA3.
Na reunião, ainda, Cotait
saudou os líderes empresariais
do Estado presentes e reafirmou o compromisso de estreitamento com as associações
comerciais. “Vou visitar cada
uma das regiões e me reunir
com empresários locais, porque precisamos afinar nossa
proposta de trabalho e caminharmos todos na mesma dire-

ção”, apontou.
Para Paneque, a Boa Vista
deve seguir o mesmo caminho
de aproximação das entidades que a Facesp. “A gama de
serviços oferecidos pela BVS é
extraordinária. Com um estreitamento nas relações, muitas
entidades, especialmente as
menores, vão melhorar a assertividade no atendimento ao
empresário, dando um salto de
qualidade que vai fazer a diferença”, afirmou Paneque.

1.400 novas vagas de emprego
LUCY TAMBORINO - Guarulhos
fechou o mês de fevereiro
com 1.390 novas vagas de
emprego, o número é resultado de um total de 10.517
admissões e 9.127 desligamentos. As informações são
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado ontem pela
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
O acumulado de janeiro a
fevereiro significou 1.246 novos postos de trabalho neste
ano na cidade, desses 1.088
foram na Indústria de transformação e 635 no ramo de
serviços. Já o ramo de comércio registou 508 vagas a menos e administração pública
somou 97 postos de trabalho
fechados.
Já em todo o Brasil foi

registrada a abertura de
173.139 novos postos de trabalho com carteira assinada
em fevereiro. O saldo desse
mês é o sexto melhor da série histórica do cadastro desde 1992.
FOTO: PEDRO VENTURA/AGÊNCIA BRASÍLIA
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PONTO
DE VISTA
VENDA

VENDA

VENDA

A/C – FINANC/FGTS

CASA CONTINENTAL II –
R$ 270.000 (VAGA) –
REF 12
2 – DORMTS, SALA 2
MABS, COZ, CORREDOR LATERAL, 2 VAGAS, EDICULA
A/C – FINAN/FGTS

APTO VILA MILTON –

APTO – COCAIA FATTO

CASA – CONTINENTAL III

R$ 205.000 (VAGO) –

FARIA LIMA – R$ 215.000
– REF 02
2 DOMTS, SALA 2 AMBS,
COZ, 1 VAGA. ELEVADOR,
PORT 24 HORAS
AREA DE LAZER CPMPLETA.
A/C – FINAC/FGTS

1 DORMT, SALA, COZ,

APTO – JD VILA GALVÃO
– R$ 175.000 (VAGO) REF 04
2 - DORMTS, SALA 2 MABS,
COZ, LAV, 1VAGA

REF 04 - 2 - DORMTS,
SALA 2 AMBS, COZ, LAV, 1
VAGA, COM ELEVADOR
A/C – FINAC/FGTS
APTO – GOPOUVA –
R$ 165.000 – REF 04
2 - DORMTS, SALA 2 AMBS,
COZ, 1 VAGA
A/C – FINAC/FGTS
APTO – PROX SONDA –
VILA RIO – R$ 180.000
– REF - 12
2 DORMTS, SALA 2 AMBS,
COZ, 1 VAGA, COND BAIXO
A/C – FINAC/FGTS

APTO – TRAV TIMOTEO –
(VILA PROGRESSO) –
R$ 210.000 (VAGO) –
REF 02 - 2 DORMTS, SALA 2
AMBS, COZ, 1 VAGA, ELEVADOR, PORT 24 HORAS
AREA DE LAZE.
A/C – FINAC/FGTS
APTO – JD LAS VEGAS – R$
65.000 (ENTRADA) – REF 12
3 - DORMTS, SALA AMBS
COM SACADA, COZ, 1
VAGA, AREA DE LAZER
COMPELTA, PORTARIA
ELEVADOR
OTIMA LOCALIZAÇÃO.
+ - PARCELAS DE R$ 1.800

APTO – TRAV TIMOTEO
(PICANÇO) –R$ 155.000
1 DORMTS, SALA, COZ, 1
VAGA, E QUINTAL
A/C – FINANC/FGTS

LOCAÇÃO

R$ 600.00

APTO – AV. SALGADO FILHO
2 DORMTS, SALA, COZ,
1 VAGA
R$ 1.000 INCLUSO –
IPTU / COND

COMPRA

ESTAMOS
COMPRANDO
APARTAMENTO OU
CASA NA REGIÃO
DE GUARULHOS,
MESMO FINANCIADO,
PAGAMOS ÓTIMO
PREÇO, LIGUE E TIRE
SUAS DÚVIDAS.

WILLIAM COTRIM PANEQUE
Presidente da Associação
Comercial de Guarulhos
– ACE-Guarulhos

Cadastro positivo
é bom para todos
Olá, meus amigos!
No último dia 13, o Senado aprovou projeto de lei que prevê a inclusão obrigatória dos consumidores no
cadastro positivo. Apesar de a palavra obrigatória trazer aquele sentido
de algo ruim, forçado, nesse caso é o
oposto. Será muito benéfico para todos. Explico a seguir.
O cadastro positivo valoriza o consumidor que é bom pagador, que honra com seus compromissos em dia. E
a valorização se dará com a possibili-

Vale lembrar aqui que o debate
sobre o cadastro positivo
começou em 2013
dade de redução da taxa de juros para
aqueles cuja boa fama os precede, mas
que às vezes deixa de financiar uma
compra devido às altas taxas cobradas
pelo mercado.
Mas não beneficiará só esse consumidor. O instrumento aprovado
pelos senadores, que mantiveram
as emendas feitas pela Câmara dos

Deputados, e que agora vai para
sanção presidencial, também mira
aquele consumidor que muitas vezes
não pode comprovar renda, mas que
paga as contas de sua casa em dia,
como luz, água e telefone, por exemplo. Suas contas em dia farão com
que seja incluso no cadastro positivo.
E para as empresas também será
uma boa. Elas poderão ir ao mercado
comprar com taxas menores e, consequentemente, oferecer seus produtos
a preços mais convidativos e também
terão mais segurança na hora em que
fizerem uma venda, pois saberão que
estarão tratando com um bom cliente.
Ou seja, será mais difícil levar calote.
A economia brasileira só tem a ganhar com o cadastro positivo. E já no
curto prazo! Com o impacto na redução das taxas de juros, certamente a
economia nacional vai responder positivamente e, assim, ganhará mais um
impulso para voltar a crescer.
Vale lembrar aqui que o debate
sobre o cadastro positivo começou
em 2013, com a mobilização feita pela Federação das Associações
Comerciais do Estado de São Paulo
(Facesp), sob o comando de Alencar
Burti, e que a Associação Comercial
de Guarulhos participou desde o
primeiro momento.
Essa vitória do avanço do cadastro positivo no Congresso Nacional,
e que esperamos se concretize com a
sanção do presidente Jair Bolsonaro,
não é só da classe empresarial, mas
do Brasil, pois é um instrumento que
visa o desenvolvimento do país.

ANOTE
Sobre informações das colunas dos jornalistas
Hermano Henning, (“Coluna Livre”, na edição nº 428
de 16 e 17 de março de 2019) e de Roberto Samuel
(“Direto e Reto”, na edição nº 424 de 12 de março
de 2019), o Sindicato dos Jornalistas Profissionais
no Estado de São Paulo presta esclarecimentos. No
Brasil, uma lei nacional estabelece jornada diária de
5 horas para jornalistas profissionais. Os jornalistas
da Câmara trabalham 3 horas a mais por dia, em
desrespeito à lei. A decisão judicial, justamente, é a
de adequar a jornada à legislação. Sobre os salários,
o Portal da Transparência mostra, ao contrário do
que afirmam as colunas, que não há jornalistas
concursados que “recebem salários superiores a
vinte e cinco mil reais”. Os servidores sem cargo
comissionado recebem salários muito inferiores. No
mês pesquisado pelos colegas, dezembro /2018,
há o pagamento de verbas esporádicas como o 13º,
adicional de férias para alguns, como é direito de
todos os trabalhadores. Sobre a afirmação de que os
servidores “não têm o que fazer”, o colega Hermano
Henning, que foi Secretário de Comunicação da
Câmara no período em que as transmissões a
cabo da TV Câmara foram interrompidas, sabe
que os jornalistas continuam produzindo, com
equipamentos pessoais e dedicação ao interesse
público. E deveria saber quais foram as dificuldades
para a administração da Casa licitar equipamentos.”

Nesta sexta-feira (29), das 8h às 16h30,
a equipe escolar da EPG Chico Mendes, no
Pimentas, realizará a Festa da Família. O
evento aberto ao público e gratuito, conta
com uma programação intensa de atividades
para a comunidade local, alunos e seus
familiares. Dentre as atividades oferecidas
estão: orientação jurídica, palestras sobre
pedofilia, bullyng e desperdício, além da
apresentação do Canil da GCM (Guarda Civil
Municipal) para animar a criançada.A festa
conta ainda com serviços de aferição da
pressão arterial para a população, saúde
bucal com o consultório dentário móvel,
oficinas de patch aplique, tricô e crochê,
pintura em tela, pulseiras e fotografia. Além
de esportes radicais no Parque Chico Mendes
e apresentação da equipe de Acrobática
Gigga, do CEU Paraíso. Para a vice-diretora
Kátia Aragão Garcia Pontes, esse é um
evento de grande importância para a escola.
“Os alunos e suas famílias participam das
oficinas juntos, o que fortalece os vínculos
de respeito e amor”, explica Kátia Pontes.
A escola está localizada na rua Iati, 55
- Pimentas. Maiores informações podem
ser obtidas no site da prefeitura (www.
guarulhos.sp.gov.br).

www.fmetropolitana.com.br

GASTRONOMIA
Terça-feira, 26 de março de 2019

9

Forneria Presidente inaugura cardápio de almoço

FOTOS: DIVULGAÇÃO

opções a la carte. Aos finais
de semana serão servidos
apenas os pratos a la carte.
Pensando na praticidade e
facilidade, os pratos do almoço executivo custam a partir
de R$ 23,90 e contam com
entrada, salada e a opção do
dia. Cada dia da semana é
oferecido duas opções diferentes de pratos, entre elas
filet mignon, frango e costelinha suína.
Aos sábados é servida a

feijoada gourmet, com carnes nobres, arroz branco, farofa, torresmo, linguiça, bisteca, bacon, couve, banana
empanada e laranja.
O menu é eclético para
agradar o paladar de todos
os clientes. Nas opções de
massa destacam-se fetutini,
espaguete, farfalhe e canelone, todos com molhos especialmente combinados para
proporcionar um sabor único. O cardápio também conta

com o Menu Helth, trazendo
opções saudáveis, e o menu
kids, porções menores para
as crianças
O ambiente moderno e
requintado, ideal para desde
jantares de casal, em família

e até mesmo o happy hour
com os amigos, conta com
145 lugares, mezanino e bar.
Além do almoço a casa também oferece mais de 80 sabores de pizzas e pratos com
massas diversas.

*Entrada + Prato Principal

MAYARA NASCIMENTO - Inovando mais uma vez na gastronomia da cidade, a Forneria Presidente começou
ontem a servir almoço diariamente. Durante o dia é
possível saborear os pratos
em horário de almoço e a
casa continua aberta oferecendo o melhor da cozinha
italiana durante a noite.
De segunda-feira a sexta-feira, a partir das 12h, será
servido almoço executivo e

(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

forneriapresidente.com.br
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PerifaCon leva cultura geek
a periferia de São Paulo

FOTO: DIVULGAÇÃO

www.coquetel.com.br
Muito animados
Informação no rótulo
de alimentos
industrializados
Indumentária de
grupos
folclóricos

© Revistas COQUETEL

Estado
nordestino
Fruto
brasileiro

Local para o qual deve se dirigir
o brasileiro que queira um
visto para entrar nos EUA
Material de artesanato

Mostrador das
estações
no rádio

Furgões;
peruas
Cenário,
em inglês
Relâmpago
Pequeno
presente

Armadilha
para peixes (bras.)

Político da
Câmara
Municipal
Em + este

Gorilas,
babuínos,
micos e
monos

"(?) Casmurro", romance de
Machado
de Assis

(?) das
Bruxas: 31
de outubro

Privativa
Recurso
da poesia

Deixe
indefeso

Acrescentar, em
inglês
Realizam
chamada
telefônica

Zelosa
Classe;
categoria
(fig.)

Alcoólicos
Anônimos
(sigla)
Botequim

Prancha de
madeira
Pode vaiar
ou aplaudir
Arma
indígena
Promontório
(?) entre
nós: em
particular

Rumou
Vila (?),
município
capixaba

Braço, em
inglês
Religioso
monástico

O açúcar
produzido
do melaço
da cana

bém participou do evento
em uma sessão de autógrafos.
Um sósia do Pantera Negra, filme da Marvel, venceu o concurso de cosplay e
levou para casa três action
figures, uma camiseta e um
quadrinho do Lanterna Ver-

Campo
biomédico a que
Leonardo
Da Vinci
se dedicou como
diletante

Iodo
(símbolo)
Orelha,
em inglês

Descrente
na existência de Deus
(fem.)
Moléculagrama
Minuto
(abrev.)

Tira (o
preso) da
penitenciária

BANCO

Tecla que
inicia a
gravação

Condição
do item
que "pesa"
no bolso
64

Solução

AQUÁRIO: Ficará um pouco mais agitado no decorrer
deste dia por causa de algumas mudanças. Aproveite
todas as chances que você tiver.

VIRGEM: Se mostrará rígido e primoroso e isso deixará
alguma pessoas desiludidas por você. Necessitará de
mais energia para lidar com a família.

PEIXES: Se sentirá de forma maravilhosa e com amenas
modificações, não obstante retornará a estar mais
afetuoso e afável.

&

LEÃO: A fidelidade que está no seu cerne será evidenciada por uma pessoa que suspeitava de você. O elemento
fogo também ajudará a aquecer o seu coração.

'

CAPRICÓRNIO: Determinadas ocorrências hoje necessitarão da sua maneira de raciocinar, é indispensável que
apresente sua característica de ser efetivo.

/

CÂNCER: Globalmente pende a se constatar claramente
o benefício de estar ao lado de quem tanto gosta. Sentirá
mudanças importantes no seu corpo.

&

SAGITÁRIO: No atual momento será o planeta Plutão que
evidenciará uma tarefa superior em relação ao seu signo.
Você pende a atuar de maneira mais leviana.

&
3 , & 2
9 $ 16
6
3 8
( ' , /
7 , 0 $
$ ' '
$
2 2
$ % 8 $
$ 5 0
) 5 $ (
'
2
2 5
, $
,
5 ( &
8 0 $ 1$
& $ 5 2

GÊMEOS: Neste instante sofrerá uma alteração moderadamente negativa arbitrada por Júpiter, que colocará
uma energia na sua face mais dispersa e desligada.
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ESCORPIÃO: Ao longo da execução das suas tarefas,
você irá apresentar uma energia intensa para efetivar
suas atividades.

*
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TOURO: Terá um momento com baixa interferência da
Lua, pois ela irá apenas incitar de forma acanhada a sua
pirraça.
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LIBRA: Irá flutuar em relação esta constelação, a energia
da regência de Vênus. A sua competência mais importante trará estabilidade e lhe afetará muito bem.

1

ÁRIES: Não ocorrerá grandes modificações, inclina-se a
ser um momento mais tranquilo que o normal. Os planetas Marte e Vênus o provocarão de forma parecida.

$

HORÓSCOPO

de como prêmio. Entre os
personagens representados
na feira, também se destacaram o Goku, personagem
de Dragonball, representado por um menino de nove
anos, a babá robô dos Jetsons e até mesmo a princesa
Cinderela, da Disney.

Função do
vírus, na
guerra
biológica

3/add — arm — ear — set. 7/cercada. 8/garridos.

PerifaCon, evento inédito de Cultura Geek, atraiu cerca de
quatro mil pessoas para a
Fábrica de Cultura do Capão
Redondo. O evento aconteceu no último domingo (24),
de forma gratuita e a programação incluiu oficinas
de RPG, shows, palestras e
concurso de cosplay. A equipe dos bastidores é toda periférica e de maioria negra, de
forma a trazer representatividade para o público.
Inspirado na Comic Con
Experience (CCXP), maior
evento brasileiro de cultura
pop nos moldes internacionais, o PerifaCon foi criado
para atingir o público dos extremos da cidade que muitas
vezes não consegue frequentar a CCXP por conta dos altos valores dos ingressos.
A feira ocupou sete andares e contou com mais de
45 atividades, entre oficinas,
mesas de debate, exposição,
sala de jogos e de RPG, estande de livrarias, palestras
e exibições de episódios de
séries. O Rapper Rashid tamMAYARA NASCIMENTO -

PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS
PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS

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

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

IMÓVEIS

www.fmetropolitana.com.br

11

Terça-feira, 26 de março de 2019

Prédios de SP sem AVCB poderão ser multados a partir de abril
Os condomínios
de São Paulo que não tiverem
o Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros (AVCB) ou que
estão com o documento vencido poderão ser advertidos e
multados, com base em decreto de lei estadual aprovado em
dezembro, e que passa a vigorar no próximo dia 10 de abril.
O alerta é da Lello, empresa líder em administração
de condomínios no Estado. A
multa para o condomínio que
não estiver em ordem com
seus sistemas de prevenção e
combate a incêndio pode chegar a R$ 265 mil, dependendo
DA REDAÇÃO -

da gravidade.
Segundo a administradora, o decreto 63.911/18
validou o poder de agente
fiscalizador estabelecido aos
bombeiros, e a Instrução
Técnica nº 01/2019 do Corpo
de Bombeiros estabeleceu os
procedimentos administrativos e operacionais para a fiscalização nos condomínios e
demais desdobramentos.
Antes, o Corpo de Bombeiros só visitava os condomínios quando acionado, ou seja,
quando existia algum sinistro
ou quando era chamado para
vistoria quando da emissão do
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atestado. Agora os agentes podem vistoriar os condomínios
conforme planejamento periódico e contínuo da Corporação, bem como para atender a
operações sazonais e áreas de
interesse, ou ainda, em razão
de denúncia fundamentada.
“O condomínio sem o
AVCB também corre o risco
de não receber o prêmio do
seguro de incêndio contratado pelo condomínio, item
também obrigatório, no caso
de sinistros”, alerta a engenheira Raquel Tomasini, gerente de Produtos e Parcerias
da Lello Condomínios.

CLASSIFICADOS
IMÓVEIS

EMPREGO
Contrata-se

Aluga-se

TRABALHE EM CASA
ETIQUETADOR E ENVELOPADOR

- PARA AMBOS OS SEXOS
- SEM EXPERIÊNCIA

- PARA TODAS AS IDADES
- ACIMA DE 18 ANOS

Ter 2h livres
por dia ou
pode
ser feito nos
ﬁnais de
semana.

- SEM LIMITE DE IDADE
TRABALHO MUITO SIMPLES E MANUAL

NÃO É
VENDAS

Ganhos de até R$

3.850,00

ENVIAMOS TODO MATERIAL ATÉ A SUA PORTA

3508-8616

ATENDEMOS DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08H30 AS 18H10

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. )
FARMACÊUTICO (A)

Para desenvolver produtos.
CV rh@listasinternet.com.br

MOTORISTA CARRETEIRA
Transportadora em
Guarulhos admite,
Motorista Cat. E,
experiência comprovada
em carteira. Comparecer
munidos de documentos
(Carteira Profissional e
Currículo) de 26/03/2019 a
29/03/2019 das 9h as 12h.
Rua: Manuel Fernandes
Garrote, 588, Jardim Novo
Portugal/Guarulhos.
MECÂNICO
c/ exp. , p/ trabalhar em
Guarulhos . F.: 2412-1481
c/ Márcio.

MOÇA MAIOR
Precisa p/ trabalhar em
Privê como garota. Fone.
(11) 96655-6443
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

ANUNCIE AQUI
97380-7685

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.

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

Vende-se
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.

TERRENO 450MTS²
c/ 2 comodos, c/ imposto.
Cabuçu 30 Mil, entrada 16
Mil. F.: 2404-2620
AGUAS DE LINDÓIA
Apto. 3 dorms., 3 wcs.,
mobiliado, reformado,
ideal p/ 6 pessoas (11) F:
2440-9505
APTO CECAP
REFORMADO
3 dorms., 240 Mil aceita
financ. ou troco por Casa.
F.: 98919-5686
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

VEÍCULOS
Auto
SPIN LT 2014/2014
Mecânica, 5 lugares.
Branca , Valor 29.700 F.:
(11) 95035-6200 Josmar
CORSA SEDAN CLASSIC LS
2011, cinza, KM baixa, vte,
sensor de ré ,sem detalhes
F.: 2461-3205/98111-7603.

SAÚDE

Verificar Condições
Vitoram Corretora de Seguros

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

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

CURSOS

v

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

www.elasmassagens.com.br

F. 2409-5992
9500-5000

NEGÓCIOS
Oportunidade
VENDO
ESTACIONAMENTO
Ao lado do Inter. Shopping
e Poupatempo , L.L 13 Mil
Seco, valor 350 Mil (11)
96812-0971

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

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
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PUBLICIDADE LEGAL

ABANDONO DE EMPREGO

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

ATÉ 12X CARTÃO OU
18X NO CHEQUE

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

A JOMARCA INDUSTRIAL DE
PARAFUSOS LTDA

94745-7749
5583-2905

SERVIÇOS
Relax

Solicita a Sra. KARINA ALVES
MACHADO, portadora do RG
49.192.853-1, o retorno ao trabalho no
prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob
pena de demissão por justa causa e
razão de caracterização de abandono
de emprego, conforme previsto no
artigo 482, alínea I da CLT.
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Terça-feira, 26 de março de 2019

www.fmetropolitana.com.br

