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Disque-Denúncia A grande maioria das pessoas é contra o pancadão, depois de 
uma longa tramitação dentro da Câmara a gente conseguiu 
aprovar esse projeto”, Eduardo Barreto, vereador
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Mais de 30% dos pacientes faltaram 
em mutirão para zerar fi las de exames
Criado para eliminar a espera por exames como de sangue, urina e fezes, a iniciativa já convocou 34.076 pessoas cadastradas 
nas Unidades Básicas de Saúde de Guarulhos para realizar as coletas, das quais 11.278 faltaram na data marcada Pág. 6
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de atrasos em voos 
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O líder da bancada go-
vernista na Câmara de Gua-
rulhos, vereador Dr. Eduardo 
Carneiro, é um político sensa-
to. Ao ser entrevistado ontem 
pelo programa Espalha Fatos 
na TV Guarulhos, canal 3 da 
Net, gastou boa parte de seu 
tempo com considerações 
elogiosas à oposição, repre-
sentada basicamente pelo 
PT. Os petistas compõem a 
maior bancada na Câmara 
com sete dos trinta e quatro 
vereadores. Todos eles bem 
preparados segundo Carnei-
ro “que não se furtam a cri-
ticar o governo, mas sempre 
com comportamento respei-
toso”. Foram feitas algumas 
comparações com a atua-
ção dos petistas na Câmara 
dos Deputados durante a 
audiência com o ministro da 
economia, Paulo Guedes, na 
explanação sobre a refor-
ma da previdência, semana 
passada. “Nunca chegamos 
neste nível”, disse. Comentou 
também a infl uência das re-
des sociais no comportamen-
to dos políticos insistindo na 
visão de que “não podemos 
seguir essa conduta de anta-
gonismo e de agressões que 
dominam hoje a internet.” Em 
resumo, o político já em seu 
segundo mandato e médico 
em atividade nas quatro clíni-
cas que administra em Gua-
rulhos, chama atenção que se 
o clima bélico, carregado de 
agressões da internet invadir 
o parlamento como “parece 
que ocorre em Brasília”, mais 
uma vez se referindo à audi-
ência do ministro na CCJ da 

Câmara, “a gente nunca vai 
se entender”. Carneiro sente 
que a Câmara de Guarulhos 
não foi contaminada por este 
vírus. E pratica a democracia. 
É bom que seja assim.

 
Presidente interino
Eduardo Carneiro presi-

de hoje a sessão da Câmara 
marcada para as duas da tar-
de no plenário do antigo Cine 
Star, na rua João Gonçalves. 
Como vice-presidente, as-
sume no lugar do Professor 
Jesus, que tirou licença mé-
dica por quinze dias. Depois 
de ouvir o líder da situação, 
o Espalha Fatos conversa 
hoje com o vereador Edmil-
son Lula Souza, do PT e líder 
da oposição. Há muito o que 
conversar, não apenas com 
o foco nas coisas de Guaru-
lhos, mas também a partici-
pação das lideranças locais 
no movimento em favor da 
liberdade do ex-presidente 
Lula. Militantes de Guarulhos 
estiveram em Curitiba no fi m 
de semana participando das 
manifestações provocadas 
pelo primeiro aniversário da 
prisão do ex-presidente na 
Polícia Federal.

 
Novo ministro
Finalmente. Com o novo 

ministro anunciado ontem, o 
presidente Bolsonaro espera 
aparar algumas arestas em 
seu governo. Não todas. O 
escolhido, Abraham Wein-
traub, também reza pela car-
tilha de Olavo de Carvalho, o 
guru da Virginia. Aquele que 
só joga na extrema direita...  

de fora Edmilson Americano com 5.234 votos, Elmer 
Japonês com 5096 votos e Roberto da Farmácia com 
4423 votos.

Só pelo PT
Elói Pietá só sairá candidato a prefeito se for pelo 

Partido dos Trabalhadores. Ele me reafi rmou isso na 
tarde de ontem via telefone. “Caso meu Partido não 
me queira como candidato, se meu Partido não ouvir 
o desejo popular não serei candidato”, declarou o ex-
-prefeito.

Dura lex
A vereadora Janete Pietá (PT) estava furiosa na 

última sessão da Câmara, pois uma ata entrou em vo-
tação, mas o documento não havia foi passado para os 
vereadores com 24 horas de antecedência como man-
da o regimento interno.

Logo na Semana Santa?
O presidente da Casa de Leis, Prof Jesus (sem par-

tido) pediu licença por 15 dia para tratar da saúde. Em 
seu lugar de vereador assume o pastor Cristian (DEM) 
e na presidência, Eduardo Carneiro comandará o Le-
gislativo.

Adios Amigo
Depois de 20 anos a Polícia Militar está deixando a 

base comunitária do Bom Clima.  O espaço foi constru-
ído com a ajuda de empresários, do Conseg Bom Clima 
e da comunidade da região. Segundo o presidente do 
Conseg Bom clima, Adalberto Argentino, a ordem veio 
do governo estadual. Assim, as bases Comunitárias do 
Taboão, Praça John Kennedy e da Vila Galvão também 
poderão ter o mesmo destino. Será que a GCM tem in-
teresse e efetivo para ocupar esses espaços?

O difícil regresso
Pelo menos 20 ex-vereadores estariam dispostos 

a tentar voltar para a Câmara Municipal por meio dos 
votos dos eleitores. Há pelo menos uma meia dúzia que 
já tentou esse retorno, mas sem sucesso. 

Vai ou não vai?
Domingo, dia 14 de abril, estão previstas eleições 

do PSDB de Guarulhos. Duas chapas devem se enfren-
tar, uma encabeçada pelo empresário João Thomaz, a 
segunda chapa vem com o vereador Lauri Rocha. Essa 
eleição interessa muita gente de fora.

Penas voando legal
O ninho tucano local vem recebendo muitas ações, 

do comando estadual, com o intuito de destituir o Di-
retório Municipal, mas a direção nacional vem preser-
vando a legalidade e a democracia.

No mínimo, 10%
O experiente advogado Sergio Deboni atual secre-

tário estadual do PROS, avalia que as próximas elei-
ções a vereador poderão ter resultados bem diferen-
tes. Pela regra vigente um candidato precisa ter um 
número de votos igual ou maior que 10% do quociente 
eleitoral (que é a quantidade de votos válidos dividida 
pelo número de vagas em cada estado) para ser con-
siderado eleito.

Os campeões
Assim, candidatos com potencial abaixo de mil vo-

tos voltarão a ser cabos eleitorais mesmo, diminuindo 
signifi cantemente a pulverização de votos. Somando a 
isso, o número menor de partidos e de legendas, po-
deremos a voltar a ter vereadores com mais de 10 mil 
votos como ocorreu nas eleições de 1996.

Difícil de engolir
Nas eleições de 2016, tivemos a eleição do vere-

ador Moreira com 1.966, o vereador 34°. E fi caram 

DIRETO
E RETO

ROBERTO SAMUEL 
tblcomunicacao@gmail.com
www.facebook.com/
tribuna.roberrtosamuel
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Corpo de Bombeiros visita 379 imóveis 
durante ‘Operação Edificação Mais Segura’
MAYARA NASCIMENTO - O Corpo 
de Bombeiros da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo passou 
por 379 estabelecimentos para 
orientar os cidadãos quanto à 
mudança na fiscalização dos 
imóveis e conscientizar sobre a 
prevenção de incêndios. A Ope-
ração Edificação Mais Segura 
ocorreu na terça-feira (02) e na 
sexta-feira (05).

Somente na terça-feira (02), 
231 empresas foram visitadas, 
totalizando 693 pessoas orien-
tadas. Já na sexta-feira (05), a 
operação passou por 148 esta-
belecimentos e orientou aproxi-
madamente 478 pessoas.

“A finalidade da operação 
não é fiscalizar e sim conscien-
tizar a população que haverá 
uma mudança no processo. 
Fomos muito bem recebidos 
pelos proprietários dos estabe-
lecimentos”, comentou o Major 
Adriano Martins, Comandante 

Interino do 5º Grupamento de 
Bombeiros.

A partir de hoje as fiscali-
zações serão realizadas pelos 
bombeiros militares, identifica-
dos pelo uniforme caraterístico 
e viaturas oficiais, munidos de 
ordens de fiscalização identi-
ficada por QR Code, contendo 
o nome do agente, a data e o 
local a ser fiscalizado. A medi-
da serve para evitar fraudes de 
pessoas mal intencionadas. As 

fiscalizações serão feitas me-
diante a uma denúncia ou por 
solicitação do Ministério Públi-
co. Uma equipe especializada 
fará o serviço, e o time do ope-
racional continuará atendendo 
as emergências.

Nos últimos cinco anos, 
166.026 ocorrências de incên-
dios estruturais foram atendi-
das, totalizando 4.658 pessoas, 
além dos danos ao meio am-
biente e prejuízos econômicos.

CIDADE
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Plano Verão minimiza os problemas 
do clima extremo na cidade neste ano
DA REDAÇÃO - Mesmo en-
frentando um clima ex-
tremo nesta última esta-
ção, marcado por chuvas 
intensas e elevado núme-
ro de tempestades, a Co-
ordenadoria Municipal 
de Proteção e Defesa Ci-
vil (Compdec) avalia que 
conseguiu alcançar bom 
resultado com o Plano 
Preventivo de Defesa Ci-
vil (PPDC), denominado 
Plano Verão. 

As ações de prevenção 
realizadas, como limpeza 
de córregos e bueiros e 
monitoramento de áreas 
de risco possibilitaram 
minimizar os problemas 
à população.

Segundo balanço do 
órgão, divulgado ontem, 
de 1º de novembro do ano 
passado até o último dia 

31 foram registradas 858 
ocorrências, totalizando 
7.871 pessoas atendidas, 
das quais 5.300 recebe-
ram doações. A Compdec 
recebeu 4.360 pedidos de 
ajuda por meio do telefo-
ne 199.

Durante esse perío-
do também foram re-
gistradas 202 quedas de 
árvores e 143 pontos de 
alagamento. As regiões 
com maiores índices plu-
viométricos registrados 
na cidade foram: Centro, 
1.350,6 mm; Cumbica, 
1.314,8 mm; Soberana, 
1.126,4 mm; Fortaleza, 
1.075,1 mm; Aracília, 
1.046,4 mm; Bonsucesso, 
968,7 mm; Lavras-Sobe-
rana, 950,2 mm; Nova 
Cidade, 823,6 mm; e Ce-
cap, 524.9 mm.
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Projeto pretende impedir encerramento de sessão 
da Câmara por verificação visual de quórum

Prefeitura entrega novo retorno
na avenida Paulo Faccini 

Só 37% das declarações de IR em Guarulhos foram entregues até agora

Dois profissionais desistem do 
programa Mais Médicos na cidade

LUCY TAMBORINO - Um projeto 
de resolução, a ser deliberado 
na sessão da Câmara hoje, pre-
tende impedir que as sessões 
sejam encerradas com verifi-
cação visual do quórum. No 
texto é defendido que o fim 
dos trabalhos seja realizado so-
mente na votação de alguma 
propositura, por meio eletrô-
nico ou por chamada nominal.

De acordo com a vereadora 
Janete Lula Pietá (PT), autora 
do projeto, a verificação visual 
do quórum pode levar a equí-
vocos. “Além disso, a popula-
ção tem o direito de saber quais 
vereadores estavam presentes 
e quais não estavam”, afirmou 
justificativa do projeto. 

DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
participou da abertura do 
novo retorno da avenida Pau-
lo Faccini na manhã deste 
sábado (6), que vai melhorar 
o fluxo de veículos em uma 
das principais artérias do siste-
ma viário de Guarulhos. Esse 
novo acesso está localizado do 
lado esquerdo da via, em fren-
te à rua Marajó, no sentido da 
avenida Salgado Filho, permi-
tindo o retorno para a região 
central da cidade e à Via Dutra 
sem ter de cruzar a avenida Ti-
radentes.

Antes da abertura do retor-
no ao tráfego de veículos, Guti 
falou da importância desse 
novo acesso. “Para o trânsito 
da cidade esta obra é mais um 
ganho em todos os sentidos, 
melhorando as condições de 

Atualmente o presidente 
da Casa de Leis pode encerrar 
apenas contanto visualmente 
o número de parlamentares 

trânsito. Melhor ainda porque 
não envolveu recursos públi-
cos. Ela foi totalmente realizada 
pela Helbor Empreendimentos, 
em contrapartida à construção 
de seu complexo multiuso que 
se situará próximo do local”, ex-
plicou o prefeito.

Com essa intervenção, o 
trânsito local ganhou em flui-
dez e tempo, principalmente 
para os motoristas que preci-
sam retornar à Via Dutra ou 
mesmo para a região central 
da cidade. Antes disso, o re-
torno mais próximo ficava lo-
calizado na região do Bosque 
Maia (altura da praça Alan 
Kardec), obrigando os condu-
tores a atravessar a avenida Ti-
radentes por duas vezes, num 
trajeto de ida e volta de cerca 
de 1,6 km.
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Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
F.: 2497.1822    2451.0937

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

LUCY TAMBORINO - A cerca de 
um mês do prazo final para 
entrega das declarações do Im-
posto de Renda, apenas 37% do 
total esperado foram entregues 
até o último domingo (07) em 
Guarulhos. 

A Receita Federal espera 
receber cerca de 260,4 mil de-
clarações do Imposto de Renda 
no prazo na cidade, sendo que 
dessas apenas 98.628 mil fo-
ram entregues. O prazo vai até 
o último dia desse mês.

Este ano, entre outras exi-
gências, estão obrigados a 
prestar contas os contribuin-
tes que receberam no ano pas-
sado rendimentos tributáveis 

LUCY TAMBORINO - Seguindo a 
tendência nacional, dois pro-
fissionais que se inscreveram 
através do programa Mais 
Médicos desistiram em Gua-
rulhos. Para a reposição das 
vagas a Secretaria de Saúde 
do município está aguardando 
nova publicação de edital pelo 
Ministério da Saúde.

presentes no plenário. Para 
que isso aconteça qualquer 
vereador precisa solicitar a 
contagem.

cuja soma foi superior a R$ 
28.559,70. O valor é o mesmo 
do ano passado.

Em 2018, na Delegacia de 
Guarulhos, que engloba os mu-
nicípios de Ferraz de Vasconce-
los, Guarulhos, Itaquaquecetu-
ba, Poá e Suzano, cerca de sete 
mil declarações ainda estavam 
retidas na malha. O número 
representa 1,76% do total de 
400.678 declarações apresen-
tadas até o dia 6 de dezembro, 
término do processamento das 
declarações do ano passado. A 
Receita não divulga dados es-
pecíficos por munícipio.

Desse conjunto de decla-
rações retidas em malha, 

77,41% apresentam imposto 
a restituir, 19,05% têm im-
posto a pagar e 3,54% não 
apresentam imposto a resti-
tuir ou a pagar.

Dentre as principais ra-
zões pelas quais as decla-
rações foram retidas estão: 
omissão de rendimentos do 
titular ou seus dependentes, 
divergências entre o IRRF 
informado na declaração e 
o informado em Declaração 
do Imposto de Renda Retido 
na Fonte (DIRF), despesas 
médicas, além de dedução 
de previdência oficial ou pri-
vada, dependentes, pensão 
alimentícia e outras.

Antes da desistência, um 
total de 25 profissionais estava 
atuando nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) após a saída 
de 28 profissionais cubanos do 
programa na cidade. Enquanto 
as vagas não são preenchidas 
nas unidades de saúde, os de-
mais médicos da própria UBS 
ou de outras do entorno estão 

apoiando nos atendimentos.
Já em todo Brasil 1.052 

profissionais desistiram do 
programa Mais Médicos nos 
primeiros três meses do ano. 
O número representa 15% das 
vagas preenchidas por médi-
cos brasileiros após a saída de 
Cuba do programa em novem-
bro de 2018.
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Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

Almoço Executivo com opções para todos os gostos.
Venha conhecer e se surpreenda.

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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Bolsonaro sanciona lei do novo Cadastro Positivo Estado entrega estação Campo Belo 
e conclui ampliação da Linha 5-Lilás

Para Bolsonaro, faltou gestão e expertise a Vélez no MEC

Rio: emocionada, viúva diz que 
queria ter morrido ao lado do marido

DA REDAÇÃO - O governador de 
São Paulo, João Doria, entregou 
ontem a estação Campo Belo, 
da Linha 5-Lilás, concluindo, 
assim, as obras de todas as 11 
novas estações e 11,5 km da 
ampliação do ramal.

Inicialmente a estação Cam-
po Belo vai receber 22 mil pas-
sageiros por dia e será operada 
pela concessionária ViaMobi-
lidade. Com esta inauguração, 
a Linha 5-Lilás passa a ter 17 
estações em funcionamento, ao 
longo de 20 km de extensão, li-
gando o Capão Redondo a Chá-
cara Klabin. 

“A primeira boa notícia é 
que iniciamos os estudos, for-
malmente, para levar o Metrô 
até o Jardim Ângela. Hoje, a 
estação Campo Belo, da Linha 
5-Lilás, tem um atendimento 
de 50 mil usuários, mas a pers-
pectiva é de, ainda este ano, 

DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro sancionou ontem 
a nova Lei do Cadastro Po-
sitivo, que torna automática 
a adesão de consumidores e 
empresas ao banco de dados 
que já existe desde 2011, mas 
cuja participação dos clientes 
era voluntária. A matéria foi 
aprovada pelo Congresso Na-
cional no mês passado.

O serviço do Cadastro Po-
sitivo é prestado por empresas 
especializadas, que avaliam o 

atender até 850 mil usuários 
por dia. A outra boa informa-
ção é que, todas as obras para-
das do Metrô serão retomadas 
em regime de concessão priva-
da”, disse o governador.

risco de crédito de empresas e 
de pessoas físicas com base em 
históricos financeiro e comer-
cial. Atualmente, esse banco 
de dados reúne informações de 
aproximadamente 6 milhões 
de pessoas. A perspectiva, com 
a nova lei, que torna a adesão 
automática, é que alcance 130 
milhões de consumidores, se-
gundo o governo. 

O secretário de Produtivi-
dade do Ministério da Econo-
mia, Carlos da Costa, destacou 

o alcance da nova lei, que deve 
incluir milhões de pessoas atu-
almente fora do mercado de 
crédito. “De acordo com estima-
tivas, as mudanças no Cadas-
tro Positivo podem beneficiar 
cerca 130 milhões de pessoas, 
inclusive 22 milhões de bra-
sileiros hoje que estão fora do 
mercado de crédito, embora já 
apresentem bons históricos de 
adimplência”, afirmou.

De acordo com o Banco 
Mundial, a nova lei pode re-
duzir em até 45% a inadim-
plência no país, que atual-
mente atinge mais de 60 
milhões de pessoas, segundo 
dados apresentados pelo se-
cretário. Carlos da Costa tam-
bém disse que a expectativa 
é que, nos próximos anos, 
sejam injetados na economia, 
em decorrência do Cadastro 
Positivo, cerca de R$ 1 trilhão 
em investimentos, sendo que, 
desse total, cerca de R$ 520 
bilhões apenas no âmbito das 
pequenas e médias empresas.

FOTO: ALAN SANTOS/PR

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO: TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro disse ontem que 
a demissão de Ricardo Vélez 
Rodríguez do Ministério da 
Educação foi motivada por pro-
blemas de “gestão”. Segundo 
ele, Vélez “não tinha essa ex-
pertise” e acabou “acumulando 
uma série de problemas”. “Basi-
camente é a questão da gestão. 
Lamentavelmente o ministro 

DA REDAÇÃO - A família do mú-
sico Evaldo dos Santos Rosa, de 
51 anos, foi ontem ao Instituto 
Médico-Legal (IML), no centro 
do Rio de Janeiro, para libe-
rar o corpo. Ele foi morto em 
uma operação do Exército, em 
Guadalupe, na zona oeste da 
cidade, na qual o carro em que 
estava foi atingido por mais de 
80 tiros de fuzil.

Em estado de choque, a téc-
nica em enfermagem Luciana 
dos Santos Nogueira, viúva de 
Evaldo, disse que a família pas-
sava pelo local onde houve a 

operação com frequência e que 
sentiu-se segura ao observar a 
presença do Exército.

Aos prantos, ela disse que 
preferia ter morrido ao lado do 
marido, com quem era casada 
há 27 anos. “Eles me deixaram 
e mandaram eu correr. Eu ti-
nha que ter ficado para morrer 
com ele, eu e meu filho”, disse. 
“Ele [o marido] era meu melhor 
amigo. Meu filho estava no car-
ro, eu dei calmante para ele, ele 
viu tudo”, afirmou a técnica de 
enfermagem, que disse ao filho 
que pai estava hospitalizado.

ACE-Guarulhos comemora
FOTO: DIVULGAÇÃO/ACE

DA REDAÇÃO - A Associação 
Comercial e Empresarial 
(ACE) de Guarulhos come-

morou a sanção do Cadastro 
Positivo. 

“É uma conquista muito 

grande. Entre outros bene-
fícios, o Cadastro Positivo 
vai baratear o crédito e di-
minuir os juros, já que as 
informações trarão mais 
tranquilidade para as em-
presas concederem crédito, 
sabendo exatamente quem 
paga em dia e quem tem 
histórico ruim de pagamen-
to”, afirma o presidente da 
ACE-Guarulhos, William 
Paneque, que também é vi-
ce-presidente da RA-3 (Alto 
Tietê) da Facesp

não tinha essa expertise. Aí 
foi acumulando uma série de 
problemas. A gente não pode 
deixar sangrando um minis-
tério que é importantíssimo”, 
afirmou o presidente durante 
entrevista à TV Jovem Pan.

Ele anunciou ontem via 
Twitter, o nome do novo mi-
nistro: Abraham Weintraub. 
O novo titular terá liberdade 

para escolher seus assessores 
e montar sua equipe. “Ele é do 
ramo. É professor universitário, 
sabe gerar e conversar. Está 
gabaritado. Todas as pessoas 
serão indicadas por ele. Mesmo 
nas minhas indicações, ele tem 
poder de veto”, afirmou o presi-
dente, lembrando que há “um 
montão de coisas pela frente” a 
ser realizada.
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VENDA VENDA LOCAÇÃO
APTO – AV. FARIA LIMA – 

(PROX PREFEITURA) –
 R$ 215.000 (REFORMADO) 

– REF -02
2 - DOMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 1 VAGA, ELEVADOR, 
PORT 24 HORAS, AREA DE 
LAZER AC – FINAC/FGTS

APTO – AO LADO 
SHOPING MAIA – 

R$ 255.000 (VAGO)
 – REF - 02

3 – DORMTS, SALA 2 AMBS 
COM SACADA, 1 VAGA, 

AREA DE LAZER
RICO EM ARMARIOS AC – 

FINAC/FGTS

CASA TERREA 

CONTINENTAL  I – 

R$ - 270.000 – (REF 12)

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 2 VAGAS, EDICULA 

AC – FINAC/FGTS

CASA TERREA - 

JD ROSA DE FRANÇA – 

R$ 1.200 (REF – 07)

2 - DOMTS, 1 SUITE, SALA, 

COZ, QUINTAL, GARAGEM

APTO – ANEL VIARIO – 
(VILA AUGUSTA) – R$ 

185.000 – (REF 12)
2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, AREA DE 
LAZER, ELEVADOR
AC – FINAC/FGTS

APTO – DORALY I –

 (PROX VILA GALVÃO) 

– R$ 160.000 – REF - 07

2 - DORMTS, SALA, COZ, 1 

VAGA, PORT 24 HOARS

AC – FINAC/FGTS

APTO – COND ITALIA (MÃE 
DOS HOMENS)

 – R$ 215.000 (VAGO)-
 REF - 04

2 – DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 1 VAGA, AREA DE 
LAZER, POR 24 HORAS

AC- FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL III – 

R$ 600.00 (REF – 12)

1 DORM, SALA, COZ, 

APTO – PROX SHOPING 
MAIA – R$ 180.000 (VAGO) 

– REF - 0
2 - DORMTS, SALA, COZ,

1 VAGA, ELEVADOR,
 POR 24 HORAS
AC-FINAC/FGTS

KIT NET – PICANÇO 

– R$ 700.00 (REF – 12)

COND + IPTU - INCLUSO

APTO VILA MILTON –  

198.000 – (REF 04)

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, ELEVADOR 

AC – FINAC/FGTS

APTO – GOPOUVA – 

R$ 1.600 (REF – 07)

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS 

COM SACADA, AREA LAZE, 

COM  PLANEJADOS

INCLUSO – COND  + IPTU

Prefeitura e Proguaru atuam juntas 
contra o descarte irregular de lixo

Postes de iluminação da cidade 
mantêm luzes acesas durante o dia 
MAYARA NASCIMENTO - Há alguns 
meses alguns postes de ilumi-
nação pública não desligam as 
luzes quando o dia amanhece 
na cidade. Ao mesmo tempo, 
falta luz em diversas ruas do 
município. Em 2018 a prefeitu-
ra gastou por mês mais de R$ 
1,6 milhão com iluminação.

Entre alguns pontos estão a 
rua Edgard, 28, Jardim Diogo; 
avenida Nova América, 414, 
Jardim Santa Cecília; rua Fer-
dinando Paluan, 151, Jardim 
Santa Clara e avenida Doutor 
Carlos de Campos, 751, no Par-
que Renato Maia.

Em nota a prefeitura in-
formou que isso acontece por 
conta de uma falha em um 
equipamento chamado relé 
fotoelétrico, que é responsável 
por ligar e desligar automati-
camente dependendo da quali-
dade de luz, fazendo com que 
acendam quando escurece e 
apague quando o dia começa a 

DA REDAÇÃO - Mesmo com o in-
tenso trabalho de limpeza da 
prefeitura juntamente com a 
Proguaru, é comum aos órgãos 
públicos o recebimento de soli-
citações de remoção de entulho 
em todas as regiões da cidade, 
principalmente em locais que 
se tornaram pontos viciados de 
descarte de resíduos.

No sábado (06), a equipe da 
Proguaru esteve na rua Brasi-
leira, no São Rafael, para retirar 
lixos deixados pela população 
em um ponto de descarte ir-
regular. Ainda no mesmo dia, 
após a limpeza, a equipe retor-
nou ao local e encontrou novos 
resíduos, que foram novamen-
te removidos.

O acontecimento citado é 
um exemplo do que ocorre to-
dos os dias na cidade de Guaru-
lhos. A Prefeitura e a Proguaru 

clarear. A manutenção das ruas 
citadas nesta reportagem está 
na agenda do Departamento 
de Iluminação Pública, porém 
segundo a pasta não é possível 
precisar a data de realização de 
serviço.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PROGUARU

FOTO: DIVULGAÇÃO

precisam da contribuição da 
população, não apenas para 
mapear os pontos de descartes 
irregulares, mas também para 
denunciar e contribuir para 
uma cidade mais limpa.

Para facilitar o trabalho 
conjunto com a população, 
Guarulhos conta com os Pon-

tos de Entrega Voluntária 
(PEVs), onde os munícipes 
podem depositar entulho, re-
cicláveis ou não, diariamente. 
Os endereços e informações 
complementares encontram-
-se no link: https://www.gua-
rulhos.sp.gov.br/pontos-de-
-entrega-voluntaria-pev.
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     O projeto Igualdade Racial em Movimento 
deu início nessa quarta-feira (3) às ofi cinas de 
dança que serão realizadas durante três meses, 
no CIC Pimentas e no CEU Paraíso-Alvorada. A 
atividade é uma parceria entre a Secretaria de 
Direitos Humanos, através da Subsecretaria da 
Igualdade Racial, com a Secretaria de Educação, 
por meio da Escola 360 e do CIC - Centro 
de Integração da Cidadania. O subsecretário 
da Igualdade Racial, Anderson Guimarães, 
agradeceu a presença do público presente na 
abertura ressaltou a importância de atividades 
como esta para a melhora da qualidade de vida 
das pessoas. 

     Entre os dias 5 de abril e 3 de maio, a 
prefeitura abre inscrições para o GruPiano, o 
primeiro concurso nacional de piano promovido 
pela cidade de Guarulhos. A iniciativa, destinada 
a crianças, jovens e adultos até 35 anos, é a 
grande novidade na programação da Temporada 
2019 da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos 
(OJMG). Para garantir a participação de talentos 
da cidade e também de artistas de outras regiões, 
o Concurso oferece três categorias: Guarulhos, 
destinada a artistas residentes na cidade; Infanto-
juvenil, destinada a jovens talentos até 18 anos; e 
Nacional, destinada a artistas até os 35 anos sem 
limitação de residência.

ANOTE

É claro que não se pode, a partir 
desta constatação, concluir que o 
País segue em águas tranquilas

Indústria: 
produtividade 
em alta

Dados que constam de estudo rea-
lizado pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) mostram que a produ-
tividade do trabalho na indústria em 
2017 fi cou 2,3% superior à média dos 
principais parceiros comerciais do País 
em relação a 2016, reforçando uma ten-
dência observada desde 2015. Entre os 
parceiros comerciais estão Estados Uni-
dos, Argentina, Alemanha, México, Ja-

pão, França, Itália, Coreia do Sul, Países 
Baixos e Reino Unido. 

Isso demonstra em números que a 
situação econômica do Brasil, apesar da 
turbulência ocasionada por um período 
de eleições extremamente marcado por 
posições radicais, não é tão ruim como 
anunciam os pregoeiros do caos. Basta 
ver que, como indica o citado estudo 
que, entre 2016 e 2017, a produtividade 
do trabalho na indústria de transforma-
ção brasileira cresceu 4,3% e só não foi 
maior que a produtividade apresentada 
pela Coreia do Sul, que cresceu 5,8%. 

Já os Países Baixos apresentaram 
desempenho semelhante ao do Brasil, 
com um aumento de 4,2% da produti-
vidade. Depois, aparecem Argentina, 
com 3,8%, e Japão, com 3,3%. É de se 

lembrar que a produtividade do traba-
lho é medida como o volume produ-
zido dividido pelas horas trabalhadas 
na produção. Nos últimos cinco anos 
(2012-2017), a produtividade do traba-
lho na indústria de transformação bra-
sileira mostrou recuperação e acumu-
lou aumento de 9,1%. O Brasil registrou 
os mesmos números que Coreia do Sul. 

É claro que não se pode, a partir des-
ta constatação, concluir que o País segue 
em águas tranquilas rumo ao seu futu-
ro grandioso e que nada se deve mais 
fazer. Pelo contrário. É preciso avançar, 
até porque a competitividade da indús-
tria continua a ser um importante desa-
fi o para a economia brasileira, pois só 
com preços competitivos será possível 
aumentar os números da exportação. 
Para tanto, é preciso também que se au-
mente a qualidade da educação no País, 
a fi m de se formar operários e dirigen-
tes mais capacitados, além de se inves-
tir em ciência e tecnologia.

 Obviamente, a competitividade 
da indústria para aumentar precisa 
também de investimentos em infra-
estrutura logística, com a ampliação e 
conservação das malhas rodoviária, fer-
roviária e hidroviária e de portos e aero-
portos. Só assim será possível competir 
com os preços exibidos por produtos 
asiáticos e outros competidores não só 
no mercado externo como no interno.

Não se pode deixar também de assi-
nalar que esses dados compilados para 
o estudo da CNI foram obtidos num pe-
ríodo que foi marcado pela paralisação 
no transporte de carga rodoviária que 
se deu no mês de maio de 2018, como 
refl exo da greve dos caminhoneiros, 
ocorrência, de certo modo, inusitada na 
história do País. De fato, a tendência de 
alta na indústria de transformação bra-
sileira retrocedeu no segundo trimestre 
do ano, com a produtividade caindo 
3,4% em comparação com o mesmo 
período de 2017, interrompendo uma 
tendência de alta registrada desde o se-
gundo trimestre de 2016.

MILTON LOURENÇO
presidente 
da Sindicomis e ACTC

PREÇO
IMPERDÍVEL
OXICORTE

Qualidade, precisão e
agilidade para seus projetos.

DICOS - ANÉIS- QUALQUER FORMATO

(11) 3428-3010 / 3428-1010
VENDAS@AMACOEMETAL.COM.BR
WWW.AMACOEMETAL.COM.BR

Peças
Oxicortadas

Peças
Oxicortadas

 CONCURSO DE FISCAL DE RENDAS

100
ÚLTIMAS  VAGAS

PONTO
DE VISTA
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Venda e lançamento de imóvel caem em 
janeiro na capital paulista, diz Secovi-SP

FOTO: RAFAEL NEDDERMEYER/FOTOS PÚBLICAS

DA REDAÇÃO - O mercado imo-
biliário começou o ano com 
diminuição das vendas e dos 
lançamentos na capital pau-
lista, de acordo com pesquisa 
realizada pelo Sindicato da 
Habitação (Secovi-SP).

Os empreendimentos lan-
çados em janeiro somaram 
286 unidades residenciais, 
montante 61,8% abaixo do 
registrado em janeiro do ano 
passado. No acumulado de 
12 meses, porém, os lança-
mentos ainda mostram cres-
cimento. Eles chegaram a 
32.300 unidades, 2,8% acima 
do volume registrado nos 12 
meses anteriores.

As vendas em janeiro fo-
ram de 1.622 unidades, 4,1% 
menor do que no mesmo mês 
do ano passado. No acumu-
lado de 12 meses, as vendas 

chegaram a 29.859 unidades, 
aumento de 20,9%.

A capital paulista encer-
rou o mês de janeiro com um 
estoque de 20.989 moradias, 
considerando unidades na 
planta, em obras e recém-
-construídas. Esse montante 
é 0,1% menor do que no mes-
mo mês do ano passado.

A projeção do Secovi-SP 
para o ano é de crescimento 
moderado no mercado imo-
biliário, tendo em vista que 
as vendas e os lançamentos 
de 2018 superaram a média 
histórica. A previsão é de es-
tabilidade no número de uni-
dades lançadas e vendidas, 
mas com crescimento de até 
10% do valor geral de vendas 
(VGV), devido à maior parti-
cipação de empreendimentos 
de alto padrão, mais caros.



ÁRIES: Você apresentará uma maior diversifi cação nas 
suas atitudes muito por causa do que ocorre no planeta 
de Vênus. 

TOURO: Mostrará um maior interesse em bens materiais, 
isso fará você se afastar de algumas pessoas. Você irá 
admirar muito mais as questões do belo.

GÊMEOS: Os teus pensamentos evitarão que alguns 
problemas venham a ocorrer neste dia. Os aquarianos 
mostrarão uma grande sintonia com você neste dia. 

CÂNCER: O que vem ocorrendo com as suas emoções é 
muito forte, portanto tente manter o padrão. A constela-
ção de Capricórnio poderá lhe ajudar muito neste dia. 

LEÃO: Por ativar um ego muito grande irá ter problemas 
com algumas pessoas mais importantes na sua vida. 
Você irá fi car muito mais fi rme neste momento.

VIRGEM: Conseguirá agir de forma mais determinada 
neste momento, só assim para seguir em frente. Uma 
pessoa de Peixes lhe fará muito bem neste dia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31

HRM
QUARENTENA

RLOEGUN
SE

TEMBROO
CAROUUFB

MOLABOR
MAF

IOSOSRA
VILASANS

OIGOUNOD
V

ERSÃOSISO
TLSRS

MANDACARU
BASEFMOR

USUAROF
PARTUR

IENTE

Pasta de
arquivos
com vírus
(Inform.)

Constelação
com sete
estrelas

principais

Esportistas
do levan-
tamento
de peso

Difícil de
entender
(p. ext.)

Uma 
das três
camadas
da psique

Mês do
atentado
de 2001,
nos EUA

O produto
de grife,
por seu
preço

Aparelhos
como o
micro-
ondas

Reduzir a
pequenos
pedaços

Fábio
Barreto,
cineasta
brasileiro

Bandidos
de grupo
criminoso
da Sicília

Oswald de
Andrade,

poeta
paulistano

Tarefa
árdua e

demorada

Registro
Acadê-
mico

(abrev.)

Ouro, em
inglês

Autarquia 
que regula
os planos
de saúde

Charles 
(?): compôs

a "Ave
Maria"

Atividade
turística

da savana
africana

Opção de
alimento 
do gado 

no Sertão

Pioneiro
da indus-
trialização
brasileira

Ninho, 
em inglês

O último
dente a 

se desen-
volver

Raiz, em
inglês

Cosmético
usado pa-
ra igualar

a pele

"Falso", na
resposta
de testes

A mulher
que está
prestes a
dar à luz

Obter algo 
com muito

esforço
(pop.)

Sucesso
de Dorival
Caymmi
(MPB)

Povoado
Forma de
contar a
história

Capitão-
(?), título
Marcha 
do carro

Pistola, 
em inglês

Vias
públicas

Oersted
(símbolo)
Vogais de

"dedo"

Valem pontos nas
provas de Gabriel
Medina (esport.)

Em trajes de Adão

3/ans — gun. 4/gold — mauá — nest — root. 6/gounod.

LIBRA: Você poderá vir a ter um relacionamento mais 
favorável com o signo de Touro, assim irá encontrar um 
bom caminho.

ESCORPIÃO: Algumas pessoas fi carão incomodadas com 
as suas atitudes mais brutas neste momento. Alimentará 
um forte sentimento de vitória neste dia.

SAGITÁRIO: Você pode estar exagerando neste momento 
com atos que venham a difi cultar o curso da sua vida. 
Sentirá na cintura alguns problemas de contração.

CAPRICÓRNIO: Você demonstrará todo um pensamento 
diferenciado neste momento, o mais importante é seguir 
em frente com tranquilidade.

AQUÁRIO: Em essência você tende a apresentar uma 
certa resistência para evoluir e seguir em frente neste dia. 
Algumas pessoas irão vir a fi car mais próximo por você.

PEIXES: Um pouco de tristeza que lhe acometia irá se 
dissipar e sumir da sua vida. O comportamento do signo 
de Áries ira mexer bastante com você nessa jornada.
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DA REDAÇÃO - Jackie Chan 
completou 65 anos neste do-
mingo (07), e Chris Tucker 
fez uma homenagem ao cole-
ga de “A Hora do Rush” com 
uma foto publicada no Insta-
gram. Em seguida, ele publi-
cou outra imagem dos dois 
que chamou ainda mais a 
atenção dos fãs: nesta segun-
da foto, os atores aparecem 
abraçados e cada um susten-
ta quatro dedos da mão le-
vantados.

Tucker não colocou le-
genda, mas os seguidores já 

Jackie Chan e Chris Tucker levantam 
possibilidade de ‘A Hora do Rush 4’

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

começaram a comentar que 
seria um indício de que o 
quarto fi lme de A Hora do 
Rush está a caminho.

Os dois são conhecidos 
por interpretarem o popu-
lar detetive chefe Lee (Jackie 
Chan) e o detetive James Car-
ter (Chris Tucker) nos longas 
de grande sucesso - o pri-
meiro saiu em 1998. O fi lme 
foi tão bem que A Hora do 
Rush 2 e 3 vieram logo em 
seguida. Agora, 12 anos após 
o último fi lme, os fãs ainda 
esperam pacientemente que 

a próxima sequência seja 
anunciada ofi cialmente.

No fi nal de janeiro, Tu-
cker disse que A Hora do 
Rush 4 estava em andamen-
to. “Não está em pré-produ-
ção. Estamos trabalhando 
em algumas coisas (para) 
o roteiro. Jackie quer fazer 
isso. Eu quero fazer isso. O 
estúdio quer fazer isso”, disse 
ele no podcast do Winging 
It, apresentado pelas estrelas 
da NBA Vince Carter e Kent 
Bazemore, segundo o site 
Ebony.com.
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EMPREGO IMÓVEIS CURSOS

Contrata-se Vende-se

Aluga-se

Sítos e Chácaras

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

Aluguel de Máquina

Relax

VEÍCULOS

MOÇA MAIOR
Precisa  p/ trabalhar em  
Privê como garota. Fone. 
(11) 96655-6443
VENDEDOR
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
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
TERRENO 295,20MTS.
Pq. Continental l, esquina 
Rua Zélia Emerenciana de 
Alvarenga. Doc. Ok direto 
com prop. F.:  9 9976 2880.
VENDO
5 áreas 4.000 M² zup 1  
próx. via Dutra R$ 550 M² 
ou 20.000 m² 99621-0426 .

NORTE DE MG.
Micro fazendas 
10HA,plana, reg. de soja e 
café 45Mil Total entr. 35 Mil 
+ 20x de R$ 500, F.: 94400-
3211/ 95617-0323

TITULO SALÃO
Taboão Guarul hos, Av. 
Silvestre Pires de Freitas, 
657 Ótimo p/ Academia, 
pet shop., casa do norte, 
etc.  SALÃO 220MT² - R$ 
4.00,00 F.: 2404-2620

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI

97380-7685

ANUNCIE 
AQUI

97380-
7685

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

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

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

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

TRABALHE EM CASA

- PARA AMBOS OS SEXOS

- SEM EXPERIÊNCIA

- PARA TODAS AS IDADES

- ACIMA DE 18 ANOS

- SEM LIMITE DE IDADE

Ter 2h livres 
por dia ou

 pode
 ser feito nos

finais de
 semana.

ETIQUETADOR E ENVELOPADOR

Ganhos de até  R$

3.850,00

TRABALHO MUITO SIMPLES E MANUAL 

NÃO É
VENDAS

3508-8616
ATENDEMOS DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08H30 AS 18H10

ENVIAMOS TODO MATERIAL ATÉ A SUA PORTA

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.
INSTALADOR
De Som e Acessórios. F.: 
(11) 4386-4279

AUXILIAR DE ESTOQUE
p/loja Material de 
construção , c/ exp. 
entregar CV. Av. Bom Clma 
38 h/c c/Carlos
MOTORISTA
Categoria (D) que resida 
em Guarulhos.Salário R$ 
1.800,00 + vale refeição.
Informações: (11)95421-
4156

VENDO LOJA
De utilidades  e prod. de 
limpeza na Praça  8, 55 mil  
ac.  auto F.:  98347-5803 e 
24665691

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

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA
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