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Esse é um caminho para a criação de novas oportunidades 
para que as empresas guarulhenses passem a exportar 
mais”, Rodrigo Barros, secretário da SDCETI
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+1,93%
96.313
Bovespa

-0,55%
R$ 3,85

Lenny 
Kravitz se 
apresenta 
amanhã no 
Lollapalooza 
2019 

Degas Costelaria e 
Petiscaria oferece 
almoço e carnes 

Delegação guarulhense busca novos negócios em Portugal Pág. 7

Doze empresários estão em terras lusitanas para a Missão Internacional Guarulhos-Lisboa visando fomentar o crescimento econômico do município
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Casos de dengue na cidade
aumentam mais de 630%
Segundo dados da Secretaria da Saúde, entre 01 de janeiro e 04 de abril deste ano foram 
contabilizados 300 casos da doença no município contra 41 em igual período do ano passado

Legislativo aprova demissão voluntária e 
aposentadoria de funcionários do Saae

Pág. 4

Pregão para 
equipamentos da TV 
Câmara é suspenso 
temporariamente

Pág. 5

Prefeitura inicia 
entrega de uniformes 
escolares para 
117 mil alunos
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Tentativa de assalto a 
banco deixa 11 mortos 
em Guararema
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-0,39%
R$ 4,33
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MINHOCÃO - Vista noturna de um dos símbolos paulistanos com uma incrível tranquilidade na cidade que nunca para
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RETRATO DO LEITOR   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!

Ainda não foi desta vez. 
Havia muita gente animada 
com a possibilidade da TV 
Câmara de Guarulhos voltar 
ao ar. Por falta de equipamen-
tos, a emissora não opera em 
sua plenitude desde julho do 
ano passado. Agora, na nova 
legislatura que começou em 
janeiro e com novo presiden-
te da Casa, nem mesmo as 
sessões que eram transmiti-
das por câmeras fotográficas 
pela internet acontecem mais. 
O resto a gente já sabe. De-
zenas de funcionários/jorna-
listas não tem praticamente o 
que fazer.

Cheguei a anunciar aqui, 
na coluna de ontem, que o 
processo de locação dos 
equipamentos seria iniciado 
hoje com o pregão para esco-
lher a empresa a ser contra-
tada. O pregão foi realizado 
com três firmas interessadas, 
uma delas foi escolhida em 
função do menor preço, mas 
infelizmente a decisão teve de 
ser suspensa pela falta de al-
guns documentos que a ven-
cedora deixou de apresentar.

O processo, por isso, foi 
interrompido. Vamos ter que 
esperar um pouco mais. Na 
próxima sexta-feira, dia 12, te-
remos mais uma etapa da lici-
tação e se esses documentos 
forem apresentados, aí sim, 
teremos o processo de retor-
no da TV, finalmente, iniciado.

 
Piscinão
Circula foto nas redes so-

ciais para comprovar o esta-
do lastimável do piscinão de 
Vila Galvão, herança milio-

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

nária do governo do PT que 
prometia acabar com as en-
chentes no bairro. Principal-
mente na rua “Vinte Metros”, 
nome pelo qual é conhecida a 
Francisco Conde. A piscina foi 
construída por uma empresa 
que teve problemas com a 
Justiça e não resolveu proble-
ma nenhum. Esqueceram de 
construir os dutos, as galerias 
para escoar a água da chuva 
até o reservatório.

Agora a situação se com-
plicou. A camada de concreto 
que encobre o piscinão tem 
um problema grave de espes-
sura e está rachando. O local 
é usado pela criançada como 
área de lazer. Andam pelo es-
paço com as bicicletas, patins, 
patinetes e skates. Mas uma 
das rachaduras do concreto já 
possibilita ver o fundo do re-
servatório. Outros eventos de 
lazer, pelos adultos, já foram 
abandonados por problema 
de segurança, mas os meno-
res continuam frequentando 
a área.

 
Baixaria
Depois de dizer que pre-

valecem hoje “vozes equili-
bradas” no PT e para susten-
tar a conveniência de dar ao 
ex-presidente Lula o benefício 
da prisão domiciliar, o colu-
nista da Folha de S. Paulo, Elio 
Gaspari, deve ter se decep-
cionado ontem com a bateria 
oposicionista contra o minis-
tro Paulo Guedes. A baixaria 
na Câmara dos Deputados 
chegou ao extremo com o fi-
lho de Zé Dirceu, o deputado 
Zeca...

tamente decidiu chamar seu embaixador 
no Brasil para explicações, o que demons-
tra sua reprovação às ações do presidente 
naquele continente.

Não bastasse o desconforto gerado 
nas relações internacionais diante de tão 
delicado tema, muito além da geopolítica, 
como reconhecido pela Ministra da Agri-
cultura, Tereza Cristina, nesta semana ti-
vemos mais uma pérola produzida pelo 
filho do presidente, Flávio Bolsonaro, que 
se autorizou a responder uma manifesta-
ção do Hamas, postando em rede social e 
logo depois apagando a frase “quero que 
vocês se explodam”, numa brincadeira de 
mal gosto que não se admite de político 
algum.

Não é demais lembrar ao primogênito 
do presidente que o Hamas, muito além 
de um simples partido político que repre-
senta, é considerado o mais importante 
movimento fundamentalista islâmico da 
Palestina, aliás, reconhecido como organi-
zação terrorista pela União Europeia, Isra-
el e Estados Unidos, entre outros, o que 
causa preocupação em nossas relações 
internacionais diante da fala de um sena-
dor da república, cuja atuação nas redes 
sociais bem parece verdadeiro vale tudo, 
onde não há limites e responsabilidades 
na alegria que sente em desaforar os con-
trários.

Como disse em outras publicações, 
vivemos tempos sombrios de ataques à 
democracia e ao Estado de Direito, o que 
é contornável até mesmo diante de nos-
sa Constituição; contudo, as aberrações 
estão saindo dos nossos domínios, agora 
vão além das fronteiras, a sorte é que a 
má formação cultural dos nossos políticos 
é reconhecida internacionalmente, perigo 
é se nos levassem a sério.

A declaração do Presidente Bolsona-
ro e de seu Ministro das Relações Exte-
riores, Ernesto Araujo, de que o nazismo 
foi um movimento de esquerda reflete a 
absoluta ignorância destes personagens 
acerca da história da humanidade, aliás, 
esquecendo que após a Primeira Grande 
Guerra ocorreu inúmeros movimentos da 
resistência ao crescimento do comunismo 
no mundo, permitindo o aparecimento de 
grupos radicais de direita, como o Partido 
Nazista, responsável pelo Holocausto.

Os historiadores dizem que o nazismo 
era um movimento nacionalista de ultra-
direita, que se dizia totalmente contrário à 
esquerda, ao comunismo e ao socialismo, 
portanto, muito diferente do entendimen-
to presidente brasileiro e de seu ministro, 
com isso nos fazendo passar vergonha 
mundo a fora diante da “cultura” de nos-
sos políticos

Aliás, é difícil compreender a cabeça 
de Bolsonaro, que parece pouco se im-
portar com as opiniões de seu próprio 
governo, desprezando sua equipe eco-
nômica que prevê sérias retaliações pelos 
países árabes, grandes importadores de 
produtos brasileiros, descontentes com a 
criação do escritório de representação em 
Jerusalém, tanto que a Palestina imedia-

CAUSOS 
E CAUSAS

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

Seria cômico se 
não fosse trágico
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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

ACEITAMOS CARTÕES

OFERTAS VÁLIDAS: 05/04 até 07/04/19

CERVEJA PILSEN
ITAIPAVA

355ML

FLOCO DE ARROZ
CHOCOLÂNDIA

400G

REFRIGERANTE COMBO 
COCA COLA + 

FANTA 
2L

Contra Filé Bovino
à vácuopeça  / bife

Mocotó Bovino Carvão TC
4KG

Costela Bovina

Coxa c/ Sobrecoxa Frango -
A D’oro

Coxinha das Asas -
A D’oro

Costela Suína

LEITE UHT 1L
ELEGÊ

CHOC. BARRA AO LEITE
SICAO 2,1KG

LEITE UHT 1L
BATAVO

VINHO PÉRGOLA 1 L
TTO/BCO. SECO/

SUAVE

REFRIGERANTE / CHÁ
4U 310ML

PIZZA FAB. PRÓPRIA
MUSS./CALAB./MISTA/PORT.

Filé de Merluza
pct. 800g
Inak

COLOMBA DE CHOC.
FAB. PRÓPRIA

LINGUIÇA TOSCANA
SADIA

Acém Bovino
peça / pedaço

Picanha Bovina Fatiada
à vácuo

Camarão 7 barbas
dec. pct. 200g
Inak

PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO
FOLHA DUPLA 12 ROLOS

MIRAFIORI

LENÇO UMEDECIDO
BABY POPPY

100 UNID.

GUARDANAPO DONNA
PEQ. BRANCO

50 UNID.

Agora aceitamos: 
Ticket Alimentação 

VR Alimentação

cada

cada

4,29
4,90

a partir de 3 unid.

A MAIOR E MELHOR PÁSCOA DO BRASIL

kg19,98
kg14,69

cada
2,99

NA COMPRA DE 2
PRODUTOS IGUAIS

R$0,01

A 2ª UNIDADE
 SAI POR

EXCETO
SÃO VICENTE/

SACOMÃ

a partir de 5 unid.

37,9043,29
cadacada

DOMINGO FECHA ÀS 20H2424ABERTO HORASHORAS

kg19,98
kg9 ,98

kg12,98

cada cada9 18,49 ,90
kg5 ,99

2,49
cada KG

10,992,69
cada

17,90
KG

Um supermercado diferente!

KG
14,99

cada
9,99

cada
2,19

cada
16,49

0,99
cada

14,99
cada

EXCETO
SACOMÃ

6,19
cada

CERVEJA PILSEN ITAIPAVA
269ML 

cadacada
25,3526,85

a partir do 2° PACK

No 2° PACK
a unid. sai por

1,69

A MAIOR E MELHOR PÁSCOA DO BRASIL

CHOC. BARRA MELKEN
HARALD AO LEITE 
2,1 KG

CHOC. BARRA BLEND
SICAO 2,1KG

CHOC. BARRA MELKEN
BLEND 2,1KG

a partir de 5 unid. a partir de 6 unid. a partir de 6 unid.

37,90 36,90 36,9047,19 42,90 47,90
cada cada cada

cada cada cada

kg8 ,98
kg5 ,49

cada11,99
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Legislativo suspende temporariamente pregão para 
fornecer equipamentos para volta da TV Câmara

Vereadores aprovam projetos de PDV e 
aposentadoria de funcionários do Saae

EDP e Secretaria do Meio Ambiente estudam 
a ampliação de poda de árvores no município

LUCY TAMBORINO - A Câmara 
aprovou ontem, por unanimi-
dades de votos, dois projetos de 
lei sendo o primeiro o que insti-
tui o Programa de Desligamen-
to Voluntário (PDV) e o outro 
o Programa de Aposentadoria 
Incentivada para os servidores 
públicos do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) de Gua-
rulhos. No texto do segundo 
foram incluídas duas emendas 
que garantem que servidores 
com processo de sindicância, 
mediante inocência posterior 
possam aderir ao programa. 

Segundo o PL, o incentivo 
de adesão ao Programa de Apo-
sentadoria Incentivada corres-
ponde à indenização de 10% 
da remuneração mensal, para o 
cálculo do incentivo financeiro, 
por ano de efetivo exercício na 
administração pública munici-
pal a serviço do Saae. 

Conforme a justificativa do 

projeto, a idade média dos ser-
vidores da autarquia é de 52 
anos, segundo estudo recente. 
No texto é defendido que prin-
cipalmente os servidores que 
atuam na área operacional, 
apresentam redução da capaci-
dade laborativa em função do 
grande esforço físico exigido 
nas atividades de campo.

Já ao servidor que aderir ao 
PDV será concedida indeniza-
ção, correspondente a 1,4 vezes 
o valor da remuneração mensal 
por ano de efetivo exercício na 
administração pública munici-
pal a serviço do Saae.

Atualmente o quadro de 
pessoal do Saae é de 1.045 ser-
vidores, sendo 345 estatutários 
e 700 celetistas, destes aproxi-
madamente 200 estão aposen-
tados pelo Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS. Os 
PLs seguem agora para a san-
ção do prefeito Guti. 

FOTO: NICO RODRIGUES

FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - Com três 
empresas interessadas, o Le-
gislativo suspendeu tempo-
rariamente o pregão que pre-
tendia contratar os serviços de 
locação de equipamentos de 
natureza técnica para a Dire-
toria de Comunicação, Rádio e 
TV. O processo licitatório deve 
ter continuidade na próxima 
sexta-feira (12). 

Isso aconteceu porque a 
empresa Target Produções, 
que apresentou o menor lan-
ce de R$ 374 mil anuais, não 
apresentou dois documentos: 
a Inscrição Cadastral Muni-
cipal e a Certidão referente 
a Tributos Federais e Dívida 
Ativa da União. Ao invés dis-
so, a empresa apresentou uma 
justificativa alegando que os 
documentos só poderiam ser 

emitidos posteriormente pelos 
órgãos competentes. 

A Casa de Leis deve verifi-
car se a informação procede e 
se empresa de fato poderá for-
necer o serviço ou então uma 

das outras duas empresas: Gru-
po Rio Branco ou Seegma, com 
lance de R$ 374, 8 mil e R$ 375 
mil, respectivamente. A TV Câ-
mara, que está fora do ar desde 
julho do ano passado.

LUCY TAMBORINO - Pelo menos 
400 árvores caíram em Gua-
rulhos neste ano, motivo pelo 
qual a EDP e a Secretaria do 
Meio Ambiente estudam a am-
pliação da poda, uma vez que 
várias caíram sobre a fiação e 
impactaram o fornecimento de 
energia elétrica. A informação 
foi confirmada ontem por Le-
andro Cardoso Gomes, respon-
sável pelo relacionamento co-
mercial da EDP em Guarulhos, 
durante a reunião da Comissão 
Permanente de Obras e Servi-
ços Públicos do Legislativo. 

De acordo com Gomes a 

ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE 

REDAÇÃO - O número de ca-
sos de dengue em Guarulhos 
apresentou crescimento de 
631% neste ano em relação ao 
mesmo período de 2018. Se-
gundo dados da Secretaria da 
Saúde, entre 01 de janeiro e 04 
de abril deste ano foram con-
tabilizados 300 casos da doen-
ça no município contra 41 em 
igual período do ano passado.

Ontem o Ministério da 
Saúde emitiu um alerta para 
que toda a população reforce 
os cuidados para combater 
o Aedes aegypti, mosquito 
transmissor da dengue, zika 
e chikungunya. Isso porque 

medida ainda não possui prazo 
por estar em estudo. “Estamos 
tentando em conjunto chegar 
numa solução e também nos 
prepararmos para o próximo 
Verão”, disse.

Outro assunto discutido foi 
a necessidade de manutenção 
dos postes, principalmente nos 
casos em que há o cabeamento 
das empresas compartilhantes, 
que prestam serviço de telefo-
nia e internet no município. Go-
mes disse que a EDP contratou 
uma empresa para identificar 
fios que não são utilizados e ca-
bos instalados irregularmente.

Saúde registra aumento de 631% 
nos casos de dengue em Guarulhos

Prefeitura reduz conta 
de energia elétrica com 
lâmpadas LED em vielas
DA REDAÇÃO - A prefeitura 
está realizando a troca das 
antigas lâmpadas de vapor 
de sódio por iluminação 
com LED nas vielas da cida-
de. O primeiro bairro bene-
ficiado é o Jardim Presidente 
Dutra, onde 158 pontos já 
contam com a nova tecnolo-
gia mais eficiente em termos 
de luminosidade e 74% mais 
econômica em relação ao sis-
tema anterior. Apenas nesta 
região, a conta de luz do mu-
nicípio junto à concessioná-
ria de energia elétrica será 
reduzida de R$ 31 mil para 
cerca de R$ 8 mil mensais.

Cumbica é a próxima 
região a ser beneficiada. De 
acordo com o Departamento 
de Iluminação Pública (DIP), 
Guarulhos possui 1.875 pon-
tos de iluminação pública 
situados em vielas. Com a 
conclusão do trabalho nes-
tes locais, a redução da conta 
anual de energia elétrica da 
cidade será de cerca de R$ 
270 mil.

Guarulhos acompanhou uma 
tendência nacional de aumen-
to nos casos da doença.

No Brasil foi registrado 
um aumento de 264,1% dos 
casos, que passaram de 62,9 
mil nas primeiras 11 semanas 
de 2018 para 229.064 no mes-
mo período deste ano (até 16 
de março). A incidência, que 
considera a proporção de ca-
sos em relação ao número de 
habitantes, tem taxa de 109,9 
casos/100 mil habitantes até 
16 de março deste ano. O 
número de óbitos pela doen-
ça também teve aumento, de 
67%, sendo grande parte no 
estado de São Paulo.

FOTO: DIVULGAÇÃO/FIOCRUZ
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Prefeitura retoma imóvel na avenida Paulo Faccini Educação inicia entrega de 
uniformes para 117 mil alunos
DA REDAÇÃO - A prefeitura 
iniciou ontem a entrega dos 
uniformes escolares nas es-
colas da Rede Municipal de 
Ensino. Ao todo, mais de 117 
mil alunos regularmente ma-
triculados nas EPGs, dentre os 
quais crianças, jovens e adul-
tos, receberão os uniformes.  A 
entrega deve ser concluída em 
até 30 dias.

A primeira região atendida 
foi a do Taboão, com entrega 
em dez escolas: Chiquinha 
Gonzaga; Djanira da Mota e 
Silva; Josafá Tito Figueiredo; 
Mário Lago Noel Rosa; Irmã 
Ofélia Echeverri Lopes; Rachel 
de Queiroz; Professora Silvia de 
Cássia Matias; Amador Bueno 
e Benedito Vicente de Oliveira).

Além dos kits completos de 
uniforme com nove itens (cal-
ça, camisetas de manga curta, 
meias, blusa, bermuda e tênis), 
também foram entregues kits 
de inverno compostos por 

uma camiseta de manga com-
prida e uma jaqueta acolchoa-
da, impermeável e com capuz.

“Os uniformes estão mui-
to bonitos e com uma ótima 
qualidade. Além disso, é im-
portante destacar algumas 
vantagens do uso da roupa, 
tais como praticidade; confor-
to e segurança, pois permite 
a identificação dos alunos da 
rede. Esta é mais uma con-
quista da Educação”, destacou 
o prefeito Guti.

Hoje a entrega continua 
nas EPGs Professor José Carlos 
da Silva; Doutor José Mauricio 
de Oliveira; Lino Ferreira de 
Oliveira; Pedrinho e Narizi-
nho; Raul Cortez; Sítio do Pica 
Pau Amarelo e Patrícia Galvão 
–Pagú. Nas próximas sema-
nas, as regiões da Vila Galvão; 
Cabuçu; São João; Bonsucesso; 
Pimentas; Centro e Cumbica 
também receberão os kits de 
uniformes.

FOTO: MÁRCIO LINO

DA REDAÇÃO - A prefeitura re-
tomou ontem a posse de um 
imóvel situado na avenida Pau-
lo Faccini, 836, numa das áreas 
mais valorizadas de Guarulhos. 
O local estava há mais de 30 
anos nas mãos de terceiros. Na 
década de 70, a prefeitura desa-
propriou a área para a constru-
ção desta avenida, que é uma 
das principais da cidade.

 Com a atualização do 
cadastro imobiliário foi pos-

sível identificar as áreas per-
tencentes à administração 
municipal.  Dessa forma, a 
Procuradoria do Patrimônio 
Imobiliário da Prefeitura in-
gressou com ações judiciais 
para retomar a posse desses 
locais. O imóvel da Paulo 
Faccini é o primeiro na re-
gião, mas existem outros, 
cuja propriedade é total ou 
possui uma pequena área da 
Prefeitura.

“Estamos aqui na avenida 
Paulo Faccini, retomando um 
imóvel que é da prefeitura, que 
há mais de 30 anos estava nas 
mãos de outras pessoas. O que 
é da população tem de estar 
com a população. O que é de 
propriedade pública, é de to-
dos, não só de uma pessoa. A 
prefeitura tem custo com alu-
guel, tem gasto muito, sendo 
que possui vários imóveis que 
podem ser utilizados para pres-
tar serviços à população”, disse 
o prefeito Guti.

De acordo com a prefeitura, 
esse trabalho vai prosseguir. 
Várias áreas ao longo da ave-
nida Paulo Faccini estão sendo 
alvo de decisões judiciais, uma 
vez que foram ocupadas em 
sua totalidade ou parcialmente 
de forma irregular. Em alguns 
casos, pequenos trechos que 
poderão ser negociados com 
proprietários, cujo imóvel faz 
limite com a área pública. Ou-
tros casos, cuja posse deverá ser 
retomada pela prefeitura.

AV. DR. TIMÓTEO PENTEADO, 1082 - VILA HULDA - GUARULHOS/SP ( AO LADO DO BANCO BRADESCO)
TEL.: (11) 2447-1578 (11) 99009 9621NOVO ENDEREÇONOVO ENDEREÇO
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TUDO PARA DECORAR O SEU 
LAR VOCÊ ENCONTRA AQUI

Últimos dias de promoção

TAPETES E CORTINAS PRONTAS E SOB MEDIDA -
 ALMOFADAS - PERSIANAS - PAPEL DE PAREDE - MANTAS

3x2,60 m3x2,60 m
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Degas Costelaria e Petiscaria oferece almoço e carnes 
FOTOS: DIVULGAÇÃO

MAYARA NASCIMENTO - A Degas 
Costelaria e Petiscaria come-
çou a oferecer almoço além 
das tradicionais carnes gre-
lhadas e assadas no bafo. De 
terça-feira a sexta-feira o res-
taurante abre mais cedo para 
atender a todos os clientes.

“O público começou a pedir 
para servirmos almoço. Nós 
estudamos a ideia e introdu-
zimos novos pratos em nosso 
cardápio, além de abrir a casa 
mais cedo em dia de semana”, 
contou Edgard Cordeiro (De-

gas), que montou o restaurante 
junto com sua esposa Camila 
Sanches Barbosa (Cami).

Entre os pratos que a casa 
serve no almoço destacam-se 
a sardinha grelhada, linguiça 
artesanal, filé de frango, fíga-
do acebolado e estrogonofe de 
frango. Todos os pratos acom-
panham arroz, feijão, fritas e 
salada executiva, podendo pe-
dir adicionais. 

As porções são outra novi-
dade no cardápio. Desde o mês 
passado são servidas porpeta 

suína, bovina e de linguiça, 
além, claro, das tradicionais 
porções de picles, azeitona e o 
de mandioca frita.

Os pratos chamados de 
Nhoque da Vovó e Prato da 
Vovó são homenagens à famí-
lia de Degas. “São pratos que 
me lembram dos almoços de 
domingo que minha avó fa-
zia. Aqui tem clima familiar 
e tudo é feito por nós”, com-
pletou.

O local conta com um sa-
lão principal e uma varanda 

Serviço:
Horário: De terça-feira a sexta-feira das 11h30 às 15h, e das 18h 
às 23h30; sábado das 12h às 23h30 e domingo das 12h às 18h
Local: Avenida Emilio Ribas, 390 - Centro

fechada com capacidade para 
50 pessoas, além de uma va-
randa aberta onde seus clien-
tes podem enquanto aguar-

dam sua comida, tomar um 
drink, comer uma porção ou 
até mesmo participar de um 
happy hour entre amigos.
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Delegação guarulhense busca novos negócios para a cidade em Portugal
FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO  - Para ampliar a agen-
da econômica bilateral entre Brasil 
e Portugal, inserindo a cidade de 
Guarulhos no roteiro internacional 
de negócios, uma delegação com 
12 empresários está em terras lusi-
tanas para a Missão Internacional 
Guarulhos – Lisboa. O secretário 
de Desenvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e de Ino-
vação (SDCETI), Rodrigo Barros, 
representa o prefeito Guti e lidera a 
comitiva. A ação é parte do Progra-
ma Investe GRU, elaborado pela 
prefeitura para fomentar o cresci-
mento econômico de Guarulhos.

Entre outros compromissos, ao 
longo da semana, o grupo esteve 
na Câmara de Comércio e Indús-
tria Portuguesa e na Lusosider, 
empresa do grupo CNS, uma mul-
tinacional brasileira que gerencia 
um dos mais eficientes complexos 
siderúrgicos do mundo. Além da 
área industrial, a região visitada 
possui potencial de negócios em 
logística e biotecnologia.

As agendas ainda contempla-
ram visitas à Baía do Tejo e ao 

Museu Industrial, além de uma 
rodada de negócios em Sintra, na 
Grande Lisboa, organizada para 
que cada integrante da delegação 
estabeleça negociação com os seto-
res pertinentes aos seus negócios.

Conforme explica Barros, a 
iniciativa promove integração en-
tre os empresários guarulhenses e 
fortalece as relações institucionais 
entre Guarulhos e Lisboa, amplian-
do a competitividade de diversos 
setores relevantes à economia no 
município. “Esse é um caminho 
para a criação de novas oportuni-
dades para que as empresas gua-
rulhenses passem a exportar mais, 
fazendo negócios com as empresas 
de Portugal”, comenta Barros. Par-
ticipam da missão lideranças das 
empresas Dagan, Doremus, Eniac, 
Glasser, HoomWeb, Magna Siste-
mas, Perfil Líder, RTS Válvulas e 
Rádio Top FM.

Rui Coelho, diretor executivo 
da Invest Lisboa, demonstra en-
tusiasmo com as perspectivas de 
atuação conjunta com Guarulhos. 
“Certamente haverá frutos para 

ambos os lados. As empresas que 
participam dessa Missão são muito 
fortes, capacitadas e pensam em se 
internacionalizar. São referências 
empresariais no Brasil”, afirma.

Nessa empreitada, a empresá-
ria Loredana Glasser avalia que os 
anfitriões gostaram da visita que 
foi viabilizada por meio de um 
acordo de cooperação firmado 
com a Invest Lisboa em novem-
bro do ano passado. “O que nos 

fez vir até aqui é a vontade de 
crescer e fazer uma Guarulhos 
melhor!”, declarou.

Outro participante é José An-
tônio, da Dagan Tubos de Aço, 
que enaltece a iniciativa da Pre-
feitura. “Em 29 anos atuando na 
cidade jamais havia recebido um 
convite para participar de uma 
ação com este nível. É preciso 
fazer esse reconhecimento”, ava-
liou.

Já o empresário Junior Araú-
jo, presidente da Associação dos 
Empresários de Cumbica (Asec) 
complementa. “É preciso reconhe-
cer e valorizar a iniciativa do pre-
feito Guti, tocada pelo secretário 
Rodrigo Barros. Ao convidar os 
empresários para agendas como 
essa, a gestão Guti promove ino-
vação e apresenta Guarulhos aos 
principais centros do mundo”, es-
clareceu.
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     Uma turma de 18 jovens, com idade entre 14 
e 23 anos e 11 meses, do Conjunto Centenário 
III, concluiu nesta terça-feira (2) a oficina do 
Programa Acessuas Trabalho (Programa de 
Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho). 
A ação da Prefeitura, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento e Assistência Social, em 
parceria com o CIEE - Centro de Integração 
Empresa-Escola Guarulhos, visa preparar o jovem 
para o mundo do trabalho, abordando temas 
como identidade, conceito de trabalho, currículo, 
comunicação e negociação, etapas do processo 
seletivo/entrevista, direito trabalhista, trabalho em 
equipe, liderança e comprometimento. 

     O Grupo de Segurança Viária de Guarulhos 
faz nova reunião, na próxima quarta-feira 
(10), para discutir e traçar as diretrizes das 
próximas ações que serão adotadas para 
diminuir a violência no trânsito. O encontro 
será às 9h, no auditório 3A do Adamastor, no 
Macedo. Dois dos principais pontos da pauta 
são o planejamento das próximas blitzes da 
Lei Seca e o seminário sobre segurança viária 
“Educação para o Trânsito”, que acontece 
no próximo dia 26 de abril. O foco é realizar 
análise e avaliação das ações e plataformas 
para diminuição dos acidentes de trânsito e 
preservação de vidas.

ANOTE

Entre as cargas de maior destaque, 
está a de soja, cuja movimentação 
atingiu 24,2 milhões de toneladas

Porto de Santos 
em expansão, 
apesar de tudo

Levantamento estatístico da Com-
panhia Docas do Estado de São Paulo 
(Codesp) mostra que o porto de Santos, 
apesar do abalo provocado pelos desdo-
bramentos da operação da Polícia Federal 
que apura suspeitas de fraude em licita-
ção e corrupção em contratos da estatal 
de R$ 37 milhões nas áreas de tecnologia 
da informação, dragagem e consultoria, 
segue em ritmo célere de crescimento, 

tendo o complexo portuário ultrapassado, 
pela primeira vez, a marca histórica de 
100 milhões de toneladas de cargas mo-
vimentadas entre janeiro e setembro de 
2018. Foram 100,3 milhões de toneladas, 
ou seja, 2,8% a mais, em comparação com 
os nove primeiros meses de 2017, quan-
do o porto movimentou 97,6 milhões.

Entre as cargas de maior destaque, 
está a de soja, cuja movimentação atingiu 
24,2 milhões de toneladas, quando soma-
das as variedades em grãos e farelo do 
produto. O crescimento é de 19,8% em re-
lação à movimentação registrada entre ja-
neiro e setembro do ano passado. Entre as 
importações, o adubo foi a carga de maior 
destaque. Até setembro, 2,8 milhões de 
toneladas entraram pelo porto. Apesar de 
expressivo, o movimento foi apenas 0,5% 

maior do que o registrado em 2017. 
Só nos embarques de açúcar é que 

houve um decréscimo (26%). Já a movi-
mentação de contêineres atingiu a marca 
de 3 milhões de TEUs (unidade equiva-
lente a um contêiner de 20 pés), com uma 
evolução de 9,4% em relação a 2017. Nes-
se período, o fluxo de navios foi de 3.646, 
um aumento de 0,3% em relação aos três 
primeiros trimestres de 2017.

Tudo isso mostra que a diretoria que 
substituiu aquela que foi afastada depois 
das investigações da Polícia Federal terá 
muito trabalho pela frente para colocar 
o complexo portuário em condições de 
atender a uma demanda que cresce a 
cada ano. Dentro desse contexto, são de 
fundamental importância as obras da 
nova entrada da cidade de Santos, que 
neste ano tiveram grandes avanços com 
o prosseguimento das intervenções de 
responsabilidade da Prefeitura municipal 
e o início das que competem ao governo 
do Estado. Agora, a expectativa é que o 
governo federal, que assume a partir do 
dia 1º de janeiro de 2019, comprometa-se 
com o avanço da obra e também dê início 
à parte de revitalização que é de responsa-
bilidade da União.

De grande importância também se-
riam as obras de dragagem, que tiveram 
início já ao final do atual governo e abran-
gem os quatro trechos que compõem o 
canal de navegação, da Barra até a Ale-
moa, numa extensão de 24 quilômetros, 
mais as bacias de evolução e os trechos 
de acesso aos berços de atracação. A pre-
visão era que um total de até 4,3 milhões 
de metros cúbicos de sedimentos seriam 
retirados do fundo do canal. Com isso, 
esperava-se que os calados máximos de 
operação (13,2 metros) fossem restabele-
cidos, o que permitiria que o porto voltas-
se a operar sem restrições, proporcionan-
do mais produtividade à principal zona 
portuária a serviço do comércio exterior 
e da economia nacional. No entanto, ago-
ra, diante das irregularidades constatadas 
pela Polícia Federal, já não se sabe se esse 
trabalho de dragagem terá continuidade.

 CONCURSO DE FISCAL DE RENDAS

100
ÚLTIMAS  VAGAS

PONTO
DE VISTA

MILTON LOURENÇO
presidente da Fiorde 
Logística Internacional e 
diretor do Sindicomis e 
da ACTC

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.

SOBRADO BELA VISTA 
4 Dorms, 2 escritórios, sala, 

coz e 2 Wcs, R$410.000 
REF: 20.

SOBRADO VILA GALVÃO
2 dorm, sala, coz, WC, 

sacada +1 edicula 2 
comodos, 3 vaga de 

Garagem R$250.000,00

SOBRADOS

CASAS
CASA P/ RENDA PRÓX. Á 

VL. FLÓRIDA
2 Casas + salão já alugados, 
com escritura, R$190.000 

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.

CASA BONSUCESSO
2 Dorms, sala, coz, wc, 2 
vagas R$250.000 Aceita 
financiamento REF:20.

CASA JD. ADRIANA II
4 Dorms, 1 suite, sala,coz, 2 

wcs, 2 vagas R$430.000 
REF : 20

TERRENOS

INDUSTRIAIS

APARTAMENTOS

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

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

CASA ITANHAÉM 
(Vende ou Troca)

 10X25, 3 dorms,4 vagas, 
piscina, DOC OK R$280.000 

REF: DANIEL.  

CASA PARA 
RENDA ITAQUÁ

Próx ao hospital Santa 
Marcelina, 7 Casas , Area 

Construida de 600 m², 
escritura registrada 

R$300.000 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 MIKAIL
2 Dorms,sala,coz,wc, 

sacada +vaga R$110.000 
REF:02

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

TERRENO BELA VISTA
126,50M² c/escritura R$ 

125,000 REF: Daniel

TERRENO SOBERANA 
Em construção R$60.000 

+ parcelas REF:02.

CHÁCARA SANTOS 
DUMONT 

3.500 m² casa com 2 
dorms, piscina, R$160.000 

Ac Auto REF: DANIEL.

CHÁCARA PROX. 
GUARULHOS

3000M cercada, Casa 
Principal Grande mobilhada 

+ casa de caseiro, 
piscina/lago com peixe 

otima localização 
R$280.000,00 REF  02

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

TERRENO 1.500 M² PROX. 
A OTÁVIO BRAGA DE 

MESQUITA
Murado, plano, excelente 

localização para 
estacionamento lava rápido 

etc. R$7.000 REF:02.

SALÃO MACEDO 
80 M ², 1 WC e lavabo 

R$2.000 REF :20.

GALPÃO PRÓX ÁO 
AEROPORTO

Galpão com elevador de 
carga 1.000 m² consulte-

-nos REF:DANIEL.

GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C 

R$5.000 REF :DANIEL

ALUGA KITNET
Bela vista 1 dorm, coz, wc, 

sacada e garagem 
R$650,00

CASA JD. ADRIANA 
Dorm, sala, coz, wc e 

lavanderia GRANDES + 
vaga de garagem R$750,00 

REF:20.

CASA SANTOS DUMONT
2 Dorms,sala,cozinha,área 
de serv, 2 wcs, garagem, 

salão R$900,00 Ótima 
localização REF:02.

CASA VL. FLÓRIDA 
2 Dorms, sala, coz, wc, 

area de serv e garagem R$ 
1.100 REF:02.

CASA BELA VISTA 
(INDEPENDENTE) 
3 Comodos + vaga 
R$800,00 REF : 20

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 
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06/04
SÁBADOLANDER DAYLANDER DAY 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

SINTA A EMOÇÃO DE PILOTAR O MAIS NOVO SUCESSO DA YAMAHA.

VENHA CONHECER E FAZER UM TEST RIDE NA NOVA 
LANDER ABS. NESTE SÁBADO, A PARTIR DAS 9H.
LIGUE PARA A SUA CONCESSIONÁRIA YAMAHA 
E AGENDE AGORA MESMO.

06/04
SÁBADO

Emplacamentos de veículos registram alta de 13,42% no 1º trimestre
FOTO: ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

DA REDAÇÃO - No primeiro tri-
mestre de 2019, o mercado acu-
mulou 904.760 veículos empla-
cados no país, o que representa 
13,42% acima do total registra-
do no mesmo período do ano 
passado. Só em março, foram 
licenciados 305.549 veículos, 
considerando automóveis, co-
merciais leves, caminhões, ôni-
bus, motocicletas, implementos 
rodoviários e outros veículos, 
o que reflete alta de 3,26% na 
comparação com fevereiro, 
quando foram emplacadas 
295.905 unidades.

Na comparação com os 
298.620 veículos licenciados 
em março do ano passado, o 
avanço foi 2,32%. Os dados 
são da Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Auto-
motores (Fenabrave) e foram 
divulgados nesta quarta-feira 
(03) em São Paulo.

Os dados da Fenabrave mos-
tram que os licenciamentos de 
automóveis e comerciais leves 
apresentaram alta de 5,11% em 
março, totalizando 199.550 uni-
dades, contra 189.844 unidades 
registradas em fevereiro. Se 
comparado com março do ano 
passado, este resultado aponta 
leve retração de 0,25%. No acu-
mulado do primeiro trimestre, 
as vendas de modelos desses 
segmentos apresentaram alta 
de 10,02%, ante o mesmo perío-
do do ano passado, totalizando 
580.040 unidades.

Para o presidente da Fena-

brave, Alarico Assumpção Jú-
nior, o mercado continua com 
viés de alta, seguindo as expec-
tativas da entidade. “Conforme 
projeções divulgadas no início 
de 2019, o mercado deve se 
manter em ritmo de crescimen-
to, acompanhando os índices 
de confiança tanto do consu-
midor, como do empresariado. 
Contudo, ainda notamos que o 
consumidor está cauteloso para 
assumir novos compromissos, 
aguardando algumas deci-
sões que podem influenciar 
na economia nacional, como 
o resultado da aprovação das 
Reformas, que devem ocorrer 
futuramente”.

O mercado de caminhões 
continua sua retomada e em 
março somou 7.628 unidades 
emplacadas, contra 6.817 uni-
dades do mês anterior, o que 
representa alta de 11,09%. Na 
comparação com março de 
2018, quando foram vendidos 
5.968 caminhões, o atual volu-
me é 27,82% superior. No pri-
meiro trimestre, o crescimento 
das vendas foi 45,74% ante o 
mesmo intervalo do ano passa-
do, somando 21.377 unidades 
emplacadas.

Na opinião do vice-presi-
dente para o Segmento de Ca-
minhões, Ônibus e Implemen-
tos Rodoviários, Sérgio Zonta, 
a tendência será de manuten-
ção do otimismo. “As vendas de 
caminhões devem continuar 
em ritmo de crescimento con-

sistente, embora de forma mais 
moderada. Os modelos extra-
pesados continuam puxando 
para cima este desempenho, 
em muito baseados na oferta 
de crédito para o segmento”, co-
mentou Zonta, ressaltando que 
as taxas de juros oferecidas pe-
los bancos privados estão mais 
atrativas do que as do Financia-

Projeções para 2019
Diante do atual cenário econômico, principalmente, em função das novas previsões 

do Produto Interno Bruto (PIB), a Fenabrave revisou suas expectativas para as vendas de 
veículos no país em 2019. Considerado todos os segmentos, com exceção de máquinas 
agrícolas e colheitadeiras, as vendas de veículos devem crescer 10,7% em 2019, totalizando 
3.932.112 unidades.

mento de Máquinas e Veículos 
(Finame) do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDS).

O cenário do segmento de 
motocicletas continua positivo, 
embora em março, tenha apon-
tado uma pequena retração nas 
vendas de 0,42% sobre feverei-
ro, totalizando 83.828 unidades 

emplacadas. Na comparação 
com março do ano passado, 
quando foram vendidas 79.355 
unidades, houve um crescimen-
to de 5,64%. No acumulado dos 
três primeiros meses deste ano, 
as 258.725 motos emplacadas 
representaram crescimento de 
17,93% sobre as vendas do mes-
mo período de 2018.



ÁRIES: Uma atitude corajosa será fundamental para 
combater dificuldades. Alguns debates por incompatibili-
dade de gênios farão com que aja de forma hostil. 

TOURO: Carregue consigo a esperança, pois coisas 
boas e inimagináveis podem ocorrer. Inclina-se a atingir 
melhores resultados no transcurso de hoje.

GÊMEOS: Seguirá com muito mais regularidade neste 
momento, Tudo devido ao planeta mais excêntrico do 
sistema solar Mercúrio. 

CÂNCER: O seu brio estará extremamente elevado 
durante este dia. Aqueles que te são próximos estarão 
mais ressentidos. 

LEÃO: Iniciará seu dia com tranquilidade, precisa desfru-
tar das grandes oportunidades para servir-se do máximo 
da sua capacidade de conquistar. 

VIRGEM: Inobstante realize o que puder pois você neces-
sita de maneira de planejamento, valha-se desta etapa. 
Mantenha-se calmo neste dia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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desenho
animado

Unidades de 
comercia-
lização no
cemitério

Senhora
(abrev.)

Natureza
do bicho-

papão
(bras.)

Antigo na-
vegador da
Microsoft

(sigla)

Torben
Grael e
Robert
Scheidt

A mais
alta

montanha
da Turquia

Findou com
o Império 

Romano do
Ocidente

Formas de
destaque
do texto 
no Word

Código da
pilha 

"palito"
(sigla)

Peixe de
dentes

afiados e
cortantes

Letra do
ressalto à
esquerda,
no teclado

Símbolo de
união de
conjuntos

(Mat.)

Letra
inicial de
produtos
da Apple

(?)-feira, 
o segundo
dia útil da
semana

De (?) a Z: 
do início
ao fim

"(?) But
True", 

sucesso do
Metallica

Salientada;
ressaltada

(fig.)

Os itens
vendidos
no brechó

Jiu-(?),
arte

marcial
japonesa

Letra que
indica o

masculino

(?)-5,
decreto da
Ditadura
Militar

Luminária
suspensa

do teto

"Consu-
midor", 
em IPC 
(Econ.)

(?) Blanc,
cume da
Europa

Ocidental

Torrada,
em inglês

Crime de
quem

produz o
uísque

paraguaio

A infecção
que atinge
a corrente
sanguínea

Grande êxi-
to (gíria)

Prata
(símbolo)

Papel de Judi Dench
nos filmes de 007
Fruto associado à
fecundidade (Ant.)

Rabo
"Muitos",
em "mul-

tiface"

Necessidade urgente 
da pessoa asfixiada

Interjeição que
exprime espanto

Sapo da
Amazônia
Odor, em
italiano

Rezar
Cidade

industrial
de SC

Videogame relançado
no Brasil em 2017
Cidade natal de 

Anita Garibaldi (SC)
Cultivada
(a terra)

Ato de improbidade
administrativa por

fraude em
licitações

3/sad. 4/mont. 5/atari — jítsu — odore — toast. 6/ararat.

LIBRA: A gigante do sistema solar conceberá com que 
se distancie de muitos dos que lhe são próximos isso te 
transportará para identificar as adversidades para decidir. 

ESCORPIÃO: Ostentará uma afeição não tão bruta no 
curso deste dia por poucos colegas. Procure ter mais 
vigor.

SAGITÁRIO: Viverá com um comportamento mais cortês 
arranjando uma transmutação o seu benévolo carisma 
em um instrumento forte nos afazeres.

CAPRICÓRNIO: Será bastante efusivo neste dia podendo 
modificar seu temperamento em um mecanismo interes-
sante no seu trabalho.

AQUÁRIO: O teu comportamento irá mexer muito com as 
coisas que acontecem durante o seu dia, porém não faça 
nada fora do normal. 

PEIXES: Empenhar para regular um cenário complexo no 
decorrer desta época irá lhe produzir bastante incomodo 
expondo-se para conceber impasses de vitalidade.
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DA REDAÇÃO - Começa hoje 
e vai até o domingo (07) no 
Autódromo de Interlagos, 
em São Paulo, o Lollapalooza 
2019. Os artistas vão se divi-
dir em quatro palcos e, a cada 
dia, o evento contará com cer-
ca de 10 horas de shows.

Nesta sexta-feira o desta-
que fica para os britânicos do 
Arctic Monkeys que devem 
subir ao Palco Budweiser, às 
21h. Mas o dia ainda terá BR-
VNKS, Scalene, Foals, Triba-
listas, Autoramas, Portugal. 
The Man, The 1975, Sam Smi-
th, Tiësto e muitos outros.

No sábado é a vez de 
Lenny Kravitz, Carne Doce, 
Rashid, Snow Patrol, King of 
Leon, Catavento, Liniker e os 
Caramelows, Bring Me The 
Horizon, Post Malone, Che-
mical Surf, Gryffin, Valen-
tino Khan, Vintage Culture, 
Kungs, entre outros.

Já no domingo o Lollapa-
looza recebe Aláfia, BK’, The 
Struts, Greta Van Fleet, Ken-
drick Lamar, E a Terra Nun-
ca Me Pareceu Tão Distante, 
The Inspector Cluzo, Gabriel, 
O Pensador, Interpol, Twenty 
One Pilots, Luiza Lian, Le-

Lollapalooza 2019 começa hoje com 
Arctic Monkeys, Tiësto e Sam Smith

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO/FACEBOOK

trux, Iza, Rufus Du Sol, Years 
& Years, Dimitri Vegas and 
Like Mike, entre outros.

A programação completa 

e demais informações po-
dem ser conferidas no site 
do Lollapalooza 2019 www.
lollapaloozabr.com.

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a
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CLASSIFICADOS

EMPREGO
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IMÓVEIS CURSOSSERVIÇOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

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

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

DESIGNER  DE 
SOBRANCELHAS 
Experiência com linha. 
Centro de Guarulhos 
Comissão F.: 97476-9439
INSTALADOR 
De Som e Acessórios. F.: 
(11) 4386-4279
MOÇA MAIOR 
Precisa  p/ trabalhar em  
Privê como garota. Fone. 
(11) 96655-6443

ANUNCIE AQUI 
97380-7685ANUNCIE AQUI 

97380-7685
ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Seu Computador Quebrou, 
esta c/ Virus e não entra na 
Internet ? At. Domicilio.Tx. 
Única R$ 50, F:96287-3240 
whats/ 2026-1845 ac. 
cartões.
COMPRO RÉPLICA DE 
AVIÃO 
Esquadrilha da Fumaça 
FAB F.: 2408-9590 Roberto 
96875-8401 c/ Rubini Jr.

E Sensual F: 2422-1986/ 
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

MASSAGEM TERAPÊUTICA

ARUMY E SAYURI 
19 e 20 anos, lindas e 
estudantes. F.: 96613-0558 
Whats

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

Sítios e Chácaras

Contrata-se

Vende-se

Aluga-se

Oportunidade

Autos

Aluguel de Máquina

RelaxTAPERA GRANDE 
1000 m². Ótimo local, R$ 40 
Mil. F: 96314-2035

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

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

RECEPCIONISTA

Currículos para 
APAS,

Rua Dr. Ramos de 
Azevedo, 159 
- Conj 1601

VENDEDOR
AUTÔNOMO 

PARA PLANO 
DE SAÚDE

Currículos para 
APAS,

Rua Dr. Ramos de 
Azevedo, 159 
- Conj 1601

AGENTE DE PRODUÇÃO 
p/trabalho em casa, 
etiquetar e envelopar malas 
diretas. Ambos os sexos 
acima de 18a. Ganhos 
R$ 1.150,00. Enviamos 
todo serviço até sua porta. 
F:4210-2322.
VENDEDOR 
p/loja Material de construção 
, c/ exp. entregar CV. Av. 
Bom Clma 38 h/c c/ Carlos
AUXILIAR DE ESTOQUE 
p/loja Material de construção 
, c/ exp. entregar CV. Av. 
Bom Clma 38 h/c c/Carlos

APTO. GOPOUVA 58 
MTS.² 
2 dorms., suíte, wc, sala, 
coz. planej., área de serv., 
varanda e  gar., c/salão 
festas e jogos, playground 
e espaço p/ crianças. Ót. 
local., próx. ao Anel Viário 
e Av. Emilio Ribas, ônibus 
p/ os metrôs Tucuruvi, 
Penha e Armênia.  265 mil, 
Condomínio e IPTU baixos. 
Tratar c/ Luiz Fernando (11) 
99539-7678

VENDE-SE 
Banca jornal, Frente Padaria 
Barão Cecap. F: 2884-8660 
c/ Izabel

11 4210-1371

FALE COM
NOSSA REDAÇÃO

Polícia Militar impede tentativa 
de assalto a bancos em Guararema

Incêndio no Museu Nacional começou 
em ar-condicionado do auditório
DA REDAÇÃO - O incêndio que 
devastou o Museu Nacio-
nal, na Quinta da Boa Vista, 
zona norte do Rio de Janeiro, 
no dia 2 de setembro do ano 
passado, teve início com a 
sobrecarga em um dos apa-
relhos de ar-condicionado do 
auditório, no primeiro andar. 
O laudo da perícia feita pela 
Polícia Federal foi apresenta-
do ontem.

Segundo os peritos, houve 
uma falha no aparelho C, que 
ficava próximo ao palco. O pe-
rito criminal Marco Antonio 
Zata, informou que foi iden-
tificado que os três aparelhos 
de ar condicionado do auditó-
rio estavam ligados a um só 
disjuntor, quando o indicado é 
te um disjuntor para cada um.

 “Cada máquina tem uma 
especificação do tipo de 
disjuntor individual. Ou seja, 
deveria ter um disjuntor para 
cada ar condicionado. No caso 
específico do auditório, era 
um disjuntor para três máqui-
nas. Não estava seguindo a re-

comendação do fabricante.”
De acordo com o perito, o 

problema pode ter ocorrido 
por uma falha no disjuntor, 
que não desarmou, devido à 
sobrecarga a que estava expos-
to. Ele indicou também que as 
máquinas internas do sistema 
split, chamadas de evaporado-
ras, não estavam com o devi-
do aterramento. As conden-
sadoras, que ficam instaladas 
do lado de fora do prédio, não 
foram atingidas pelo incêndio 
e estavam preservadas. Foi 
constatado que a fiação da má-
quina C estava rompida

“É típico de um evento de 
sobrecorrente, quando temu-
ma corrente maior do que o 
cabo aguenta e não ocorre a 
queda da corrente. Verifica-
mos também o escurecimento 
de um dos cabos e a aderência 
dos fios, típico de sobrecarga. 
Identificamos algumas anor-
malidades, com circuitos des-
feitos e refeitos, que podem 
ter causado algum estresse 
para o sistema”.

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DA REDAÇÃO - Policiais milita-
res intervieram para impedir 
uma tentativa de assalto a 
duas agências bancárias em 
Guararema. O episódio ocor-
reu na madrugada de ontem.

Aproximadamente 25 cri-
minosos se preparavam para 
explodir caixas eletrônicos 
quando foram surpreendidos 
pelos policiais e, na tentativa 
de fuga, dispararam contra 
as equipes.

Houve perseguição e tro-
ca de tiros em diversos pon-
tos da cidade. Durante a fuga, 
parte dos criminosos chegou 
a fazer reféns em uma resi-
dência, mas a PM conseguiu 
libertá-los.

Equipes do Gate (Gru-
po de Ações Táticas), ROTA 
(Rondas Ostensivas Tobias 
de Aguiar) e COE (Coman-
dos e Operações Especiais), 
além do policiamento local, 
seguem as buscas na região.

Até o momento, de acor-
do com a Secretaria da Se-

gurança Pública, foram apre-
endidos sete fuzis, quatro 
pistolas, duas calibres 12, ex-
plosivos e coletes balísticos.

Até o fechamento desta 
edição 11 criminosos feri-
dos durante a ação não re-

sistiram aos ferimentos. A 
Superintendência da Polícia 
Técnico-Científica reforçará 
as equipes de peritos para 
atender à ocorrência, que 
será investigada pela Polícia 
Civil.
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