
Sexta-feira, 12 de abril de 2019 Ano 48 Nº 447

o jornal de Guarulhos

Gastronomia Pág. 6-7

jornalfolhametro folhametropolitanagru 99643-2765 Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

EuroDólar

Em nossa gestão, o papel do Estado vai sempre ser 
o de indutor de grandes investimentos privados 
em infraestrutura”, João Doria, governador de SP

Variedades Pág. 10

FOTO: DIVULGAÇÃO

Bovespa

Netão ministra curso de 
churrasco no Clube da 

Carne Steakhouse

Quarta temporada de 
‘Lucifer’ estreia em maio 

na Netflix

-1,25%
94.754

FOTO: DIVULGAÇÃO

Vereadores mantêm regalia 
do feriadão da Semana Santa

FOTO: PEDRO LACERDA 

Diferente dos vereadores e deputados de São Paulo, além do Congresso Nacional, que mantêm expediente normal, 
os parlamentares de Guarulhos não trabalharão nenhum dia na próxima semana devido ao feriado santo Pág. 5

+0,86%
R$ 3,85

+0,85%
R$ 4,35

Pág. 4

Contas de água do município 
permanecem sem reajustes pela Sabesp

Pág. 11

Bolsonaro lança pacote de 18 medidas 
para celebrar 100 dias de governo

Aeroporto de Guarulhos proíbe 
decolagens da Avianca por 
falta de pagamento Pág. 4

FOTO: MAYARA NASCIMENTO



2 Sexta-feira, 12 de abril de 2019
OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

ARTE - O Beco do Batman, na Vila Madalena na capital, é o paraíso para os amantes de arte de rua
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Elói Pietá, 74 anos, é um 
político experiente. Cumpriu 
dois mandatos como prefeito 
de Guarulhos, foi vereador, 
presidente da Câmara, de-
putado estadual, foi também 
pré-candidato a governador 
pelo seu partido, o PT, na 
eleição passada. Perdeu a in-
dicação no diretório, mas não 
guarda mágoas. Não teve o 
apoio de Lula, que preferiu, no 
lugar do candidato de Guaru-
lhos, o ex-prefeito de São Ber-
nardo, Luiz Marinho.

Pietá não atribui a Lula 
a responsabilidade pela sua 
derrota na convenção. Como 
bom democrata, acrescenta 
que foi uma decisão colegia-
da. “O partido achou que Ma-
rinho era o melhor candidato. 
Tinha mais chances”, disse. 
O que se viu depois foi uma 
derrota humilhante do petis-
ta ao governo paulista. Pietá 
acabou tentando a Câmara 
dos Deputados e não se ele-
geu por pouco. A votação em 
Guarulhos foi expressiva, mas 
não suficiente.

 
Os mais falados
Ontem, Elói Pietá foi entre-

vistado na TV Guarulhos, no 
programa Espalha Fatos, que 
já ouviu o prefeito Guti, quarta 
passada, e hoje, ao meio dia, 
ao vivo, entrevista Fran Al-
meida outra aspirante ao car-
go de prefeito. A pretendente 
não tem ainda um partido à 
disposição, mas não faltarão 
legendas para abriga-la. São, 
aparentemente, os três can-
didatos mais fortes até agora. 
Pelo menos, os mais falados. 

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

Na verdade, candidatos à can-
didato.

Pietá acha que ainda é 
muito cedo pra começar a 
campanha. Chega a citar a co-
nhecida frase do líder mineiro 
que disse ser a política como 
as nuvens. Sempre mudam 
de lugar. Por isso, ele acha 
que uma prévia no partido, se 
for realizada, deve acontecer 
só no ano que vem. Posição 
contrária ao do vereador Ed-
milson Souza que defende a 
prévia ainda para este ano. 
Edmilson foi outro entrevis-
tado esta semana no Espalha 
Fatos.

 
Os grupos
O candidato a candidato 

petista nas eleições do ano 
que vem tem adversários 
dentro do partido. Um deles é 
o próprio vereador Edmilson 
que não esconde o desejo de 
se lançar também. Mora no 
bairro Cocaia até hoje, onde 
foi criado e tem sua base elei-
toral. A gente sabe que são 
vários grupos dentro do par-
tido em Guarulhos.

Outro concorrente tem um 
mandato na Câmara dos De-
putados. É Alencar Santana, 
mais um que não esconde sua 
pretensão de ser candidato. 
O deputado Alencar desen-
volveu um trabalho eficiente 
nas bases, angariando grande 
número de filiados. Tem força. 
Mas será que pretende trocar 
seu mandato em Brasília pela 
Prefeitura aqui em Guarulhos? 
Parece que sim. Mas, a política 
dá muitas voltas, não é mes-
mo? São como nuvens... 

ticado pelo humorista não se justifica com 
a simples afirmação da garantia da liber-
dade de expressão, que encontra limites 
noutras garantias, constitucionais, dentre 
as quais o respeito a honra alheia, inclusi-
ve de autoridades e instituições públicas, 
que podem ser objeto de críticas, mas ja-
mais ofensas como a que presenciamos.

Não estamos aqui defendendo este ou 
aquele político, tão pouco se pretende 
cercear a liberdade de expressão e ma-
nifestação de quem quer que seja, mas 
é necessário provocar a discussão acer-
ca destas liberdades e seus limites, pois 
a continuar neste caminho, desenfreado a 
meu ver, em pouco tempo os ataques a 
figuras e instituições públicas se tornarão 
permitidos, como algo sem lei, me pare-
cendo que é isso que o povo quer, ou seja, 
relegar a dignidade da pessoa humana a 
segundo plano ou à conveniência do ex-
tremismo político e seus discursos de ódio.  

Não é demais lembrar que Constituição 
consagra a livre manifestação da opinião, 
do pensamento, da expressão, sem cen-
sura ou restrição, contudo, ressaltando 
que seus excessos implicam em punições 
de natureza cível e criminal, como visto 
no presente caso em que fica evidente o 
uso ofensivo e discriminatório do discurso 
para atingir sem justo motivo a deputada, 
como se fosse possível sair xingando as 
pessoas por apenas discordar de suas ati-
tudes políticas ou sociais.

Se o humorista e apresentador queria 
chamar a atenção conseguiu, principal-
mente da Juíza Federal Maria Isabel do 
Prado, que em sentença bem fundamen-
tada aponta que o Judiciário não está 
para brincadeiras e que o limite da ex-
pressão é o direito a honra e dignidade 
da pessoa humana. 

Antes de nos permitirmos ao extre-
mismo partidário, seria bom conhecer 
dos motivos que levaram o apresentador 
e humorista Danilo Gentili à condenação 
de 6 seis anos e 28 dias por crime con-
tra a honra da Deputada Federal Maria do 
Rosário, cuja sentença foi exarada pela 5ª 
Vara Federal Criminal de São Paulo. 

O fato aconteceu em 22/03/2016, 
onde o apresentador através de vídeo 
divulgado pela Internet classifica a de-
putada de “puta” e, debochadamente 
para delírio de seus fãs, exibe uma noti-
ficação judicial que é rasgada e coloca-
da dentro de suas calças.

Ora, muito me parece que Genti-
li passou longe dos limites da liberda-
de de expressão, posto que inegável a 
intenção de ofender a honra e a digni-
dade de Maria do Rosário, não havendo 
humor algum que justifique tratamen-
to desonroso não apenas com ela, mas 
principalmente com a própria a Justiça, 
atacada no episódio diante da grosseria 
com que finaliza o ofício judicial, certo 
que não se tratava de um papel qual-
quer, mas sim de um chamamento para 
responder uma ação judicial.

Tenho sido um fiel defensor da ampla 
liberdade de manifestação, mas o ato pra-

CAUSOS 
E CAUSAS

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

Danilo Gentili e os limites 
da liberdade de expressão
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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: 12/04 até 14/04/19

VODKA ASKOV
SABORES

900ML

CERVEJA PILSEN
EISENBAHN

350ML

REFRIGERANTE 
KUAT

2L

SUCO CONCENTRADO
MAGUARY UNO

SABORES 
250ML

Contra Filé Bovino
à vácuopeça  / bife

Coxão Mole Bovino
à vácuopeça  / bife

Frango à passarinho
temp. cong. pct. 1kg

A D’oro

Costela Bovina

Bucho Bovino

Coxa c/ Sobrecoxa
de Frango -
A D’oro

Peito de Frango
 c/ osso
A D’oro

Frango inteiro
congelado

Costela Suína Pão de Alho pct. 400g
Trad./ Picante

Sta. Massa

PRESUNTO COZIDO
CERATTI

QUEIJO PRATO -
QUATÁ

VINHO CHALISE 750ML
BRANCO/ROSE/

TTO SUAVE/
SECO

BATATA PALITO CONG.
PCT. 2KG - LAR

Filé de Merluza
pct. 800g
Inak

LEITE UHT 1L
NILZA

SORVETE PORTO FINO
SABORES

1,5L

Acém Bovino
peça / pedaço

Rabada Bovina

Alcatra com Maminha
à vácuopeça  / bife

Pernil Suíno
c/ osso e pele

Camarão 7 barbas
dec. pct. 200g
Inak

PAPEL TOALHA 3 UNID.
KITCHEN JUMBO

GUARDANAPO DONNA
PEQ. BRANCO
50 UNID.

ÁGUA SANITÁRIA
SUPER CANDIDA

2L

LAVA ROUPA EM PÓ
OMO MULTIAÇÃO

1KG

DETERGENTE 
MINUANO

500ML

Agora aceitamos: 
Ticket Alimentação 

VR Alimentação

A MAIOR E MELHOR PÁSCOA DO BRASIL

kg19,79
kg13,98

DOMINGO FECHA ÀS 20H2424ABERTO HORASHORAS

kg9 ,98

kg12,98

cada cada8 17,49 ,98

0,99
cada

A MAIOR E MELHOR PÁSCOA DO BRASIL

kg5 ,49

kg17,78
kg18,79

kg7 ,98
kg14,98

kg13,68
cada8,99

kg4 ,89
cada6 ,49

kg6,69

1,39
100g

2,09
100g cada

2,29 12,99
cada cada

11,99

cada
3,79

cada
1,99

cada
10,29

cada
3,29

cada
10,99

4,49
cada

6,99
cada

1,29
cada

9,99
cada
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Contas de água na cidade 
permanecem sem reajustes 
pelo 3º ano consecutivo

Cumbica receberá 78 novos voos diários da Latam

FOTO: MARCOS SANTOS/JORNAL DA USP

DA REDAÇÃO - O valor da conta 
de água do guarulhense, assim 
como em 2017 e 2018, não so-
frerá aumento neste ano, con-
forme anúncio feito ontem pela 
Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp). A nova tabela tarifá-
ria da companhia, que assu-
miu a concessão dos serviços 
de saneamento na cidade em 
janeiro, prevê um aumento 
de 4,7242% sobre as tarifas de 
água e esgoto vigentes.

Contudo, as regras para 
Guarulhos, que constam no 
contrato com a Sabesp assina-
do em dezembro, são diferentes 
e não preveem o aumento na 
tarifa, que permanecerá em R$ 
43,46 para imóveis residenciais 
que gastarem até 10 m³ de água 
e esgoto em um mês. Manter 
as tarifas sem reajuste neste 
ano foi uma das exigências do 
prefeito Guti para a assinatura 
do contrato de concessão. 

Segundo a Sabesp, as tari-
fas de Guarulhos serão equipa-

radas às demais tarifas pratica-
das na Região Metropolitana 
de São Paulo a partir do tercei-
ro ano de operação.

A última vez que houve rea-
juste na tarifa em Guarulhos foi 
em maio de 2016, após decreto 
do então prefeito Sebastião Al-
meida (PDT) que aumentou as 
contas em 8,44%. Antes disso, 
Almeida já havia concedido 
um reajuste em junho 2015, de 
15,24%, e outro em dezembro 
de 2014, de 12,43%.

Desde que Guti assumiu, 
em janeiro de 2017, esta é a ter-
ceira vez que a Sabesp reajusta 
as contas de água sem que o 
valor seja repassado para o con-
sumidor guarulhense. Hoje, o 
consumidor guarulhense paga 
15,05% a menos na conta de 
água do que o morador da capi-
tal paulista, por exemplo. Após 
o reajuste, que valerá a partir 
de 11 de maio, a conta de água 
em Guarulhos será 20,48% me-
nor se comparada com a de São 
Paulo.

Doria promete entregar monotrilho que liga 
a estação de trem ao aeroporto até 2020

Torneiras e câmeras de segurança são furtadas em escola no Seródio

MAYARA NASCIMENTO - O gover-
nador de São Paulo, João Do-
ria, afirmou ontem que será 
construído um monotrilho 
para ligar a estação Aeropor-
to da Linha 13-Jade da CPTM 
aos terminais do GRU Airport 
– Aeroporto Internacional de 
São Paulo, em Cumbica. A 
obra está prevista para ser en-
tregue à população até setem-
bro de 2020. 

O projeto promete substi-
tuir o serviço atual de ônibus 
por um monotrilho que leve 
os passageiros com suas malas 
até os terminais 1, 2 e 3. Atu-
almente os usuários precisam 
percorrer cerca de 1,7 quilôme-
tro entre a estação da Linha 13-

Jade até o aeroporto. 
A entrevista foi concedida 

ao Jornal da Manhã, da Jovem 
Pan na última quinta-feira (11). 

DA REDAÇÃO - A Latam passa-
rá a operar 11 voos diários de 
Guarulhos para 10 destinos, to-
talizando 78 novas frequências. 
Essa ação foi possível graças à 
decisão do governador João 
Doria de reduzir o imposto 
do ICMS da QAV (Querosene 
de Aviação) de 25% para 12%, 
tendo como contrapartida das 
companhias aéreas investi-
mento do setor no território 
paulista. Batizado de São Paulo 
Para Todos, este é um progra-
ma de incentivo ao desenvolvi-
mento e ampliação da malha 
aérea paulista.

A desoneração fiscal pos-
sibilitou que a companhia 
apresentasse um aumento de 
partidas de São Paulo (capital) 
para Manaus, Salvador, Nave-
gantes, Foz do Iguaçu, Cuiabá, 
Confins, São Luís, Recife e Rio 
de Janeiro (Santos Dumont e 
Galeão).

DA REDAÇÃO - Criminosos furtaram duas torneiras da cozinha e as oito câmeras de segurança externa da EPG Cândido Portinari, localizada no Seródio. O caso aconteceu 
na madrugada de ontem, entre 2h16 e 2h33. A Guarda Civil Municipal (GCM) esteve no local e reforçará rondas a fim de inibir ações dessa natureza.

Segundo a Secretaria da Educação, somente os vidros da cozinha foram quebrados. A gestão da escola informou que não houve a necessidade de suspensão das 
aulas, considerando que a unidade possui uma grande cozinha com mais torneiras. A gestão informou ainda que está providenciando a imediata reposição dos vidros 
quebrados e das torneiras furtadas. A EPG Cândido Portinari atende alunos da Educação Infantil e possui cerca de 580 alunos em idade de Creche, de zero a três anos.

Segundo Doria, as obras serão 
custeadas pela concessionária 
GRU Airport, que administra 
o aeroporto.

“Foi uma decisão inédita e 
corajosa, que atendeu a um pe-
dido que já era feito há ao me-
nos uma década pelas aéreas”, 
declara Doria. “Em nossa ges-
tão, o papel do Estado vai sem-
pre ser o de indutor de grandes 
investimentos privados em in-
fraestrutura. Quem ganha com 
isso é a população, que terá 
acesso a novos voos em dife-
rentes cidades”, acrescenta.

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

FOTO: PAULO PINTO/FOTOS PÚBLICAS

Guarulhos proíbe 
decolagens da Avianca 
por falta de pagamento
DA REDAÇÃO - O terminal 
de Cumbica vai impedir a 
partir de hoje que a Avian-
ca Brasil decole voos em 
seus terminais, de acordo 
com a concessionária que 
administra o GRU Airport. 
As decolagens só serão per-
mitidas se a empresa aérea 
retomar o pagamento pelo 
uso das instalações do aero-
porto. A falta de pagamen-
to fez com que o aeroporto 
decidisse cobrar antecipa-
damente as taxas pelo uso 
dos terminais pela Avian-
ca. Guarulhos concentra a 
maior operação da compa-
nhia no país. Estima-se que 
a Avianca deva tenha uma 
dívida de R$ 25 milhões.
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Vereadores mantêm feriadão na Semana Santa
FOTO: LUCY TAMBORINO

ROSANA IBANEZ (DIRETORA DE 

REDAÇÃO) E LUCY TAMBORINO - 

Diferente dos vereadores da 
capital e até mesmo dos depu-
tados estaduais de São Paulo e 
federais, além dos senadores, 
os parlamentares da Câmara 
Municipal de Guarulhos não 
trabalharão pelos próximos 10 
dias. Isso porque, o Regimento 
Interno da Casa de Leis prevê 
que não haja expediente na Se-
mana Santa inteira – mesmo 
o feriado ocorrendo apenas 
na sexta-feira (19) e as sessões 
ordinárias sendo realizadas as 
terças-feiras e quintas-feiras.

Desde 2006 alguns parla-
mentares vêm apresentando 
projetos de resolução com o ob-
jetivo de acabar com a regalia 
dos vereadores guarulhenses, 
porém nenhum deles passou 
pela Casa de Leis. Atualmen-
te tramita no Legislativo um 
projeto de autoria do vereador 
Edmilson Souza (PT). 

Em sua justificativa, Sou-

za afirma que as sessões da 
Câmara ocorrem na terça-
-feira e quinta-feira, dias que 
não impactam no feriado na-
cional. Sendo assim, de acor-
do com ele, não tem sentido 
a não realização neste perío-
do. “Eu venho aqui solicitar a 
sensibilidade desta Casa para 
que a votação desse projeto 
seja realizada ainda neste 
ano”, destacou o parlamentar 
ontem durante a sessão.

Os trabalhos desta quinta-
-feira transcorreram normal-
mente e os vereadores, inclusi-
ve, votaram todos os itens da 
pauta da Ordem do Dia, que  
possuíam pareceres das comis-
sões técnicas pertinentes, para 
compensar a não realização das 
sessões na próxima semana.

Especialistas ouvidos pela 
Folha Metropolitana questio-
nam a postura da Câmara de 
Guarulhos principalmente 
pelo fato do Brasil ser um 
país laico, dessa forma os 

parlamentares não deveriam 
se utilizar de um feriado ti-
picamente cristão para jus-
tificar a não realização dos 
trabalhos legislativos.

Na Câmara Municipal de 
São Paulo, na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo (Alesp) 
e no Congresso Nacional o 
expediente ocorre normal-

mente tanto com a realização 
dos trabalhos em plenário 
como nas comissões, sendo 
suspensos apenas a partir da 
quinta-feira (18).
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Clube da Carne Steakhouse oferece curso de churrasco
FOTO: DIVULGAÇÃO
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Almoço
De 2ª a Sábado
R$24,90

BUFFET DE SALADAS
COM SUSHI VARIADOS

SELF SERVICE A VONTADE
COM CHURRASCO 

E SOBREMESA

Almoço
R$34,90

Domingos e
feriados

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

taxa de 10% da mesa

Churrascaria
Self Service

FAZEMOS CONVÊNIO 
COM A  PREFEITURA, CÂMARA 

E EMPRESAS EM GERAL

Uma nova opção 
para sua refeição!

MAYARA NASCIMENTO - O Clube da Carne 
Steakhouse realiza a primeira edição 
do curso de churrasco, Meat Class, 
no dia 15 de junho das 15h às 21h. O 
curso é para quem quer se tornar um 
profissional do churrasco e para quem 
comanda a churrasqueira por diversão. 

Com duração de seis horas, o curso 
possui parte teórica, onde é ensinado 
tudo sobre a técnica com o alimento e a 
parte prática, onde os alunos colocarão 
a mão na massa, ou melhor, na carne. 
Os interessados podem pagar R$ 449 
em até três vezes sem juros no primei-
ro lote promocional. 

Entre os principais cortes que serão 
ensinados estão Prime Rib, Chorizo, 
Flat Iron, Short Rib, Fraldinha, T-Bone 
e Picanha. O curso também contempla 
os módulos de Introdução a Carne de 
Qualidade, Selagem, Pontos da Carne, 
Técnicas de Salga, Reação de Mailard e 
Cozimento Residual.

O curso será open food com direito 
a degustação de todos os cortes apre-
sentados e open bar com direito a cho-
pes Pilsen, Black e IPA, além de água e 
refrigerante à vontade.

Ao final da aula, os alunos recebe-

Serviço:
Curso para churrasqueiro - 
Meat Class
Data: 15/06, das 15h às 21h
Local: Hotel Marriott Airport 
Guarulhos 
Clube da Carne Steakhouse 
Avenida Doutor Renato de 
Andrade Maia, 564 – Parque 
Renato Maia.

rão um certificado assinado por Netão, 
açougueiro e especialista em cortes es-
peciais e blends para hambúrguer. Ne-
tão é referência em churrasco no Bra-
sil, influente no meio que atua e utiliza 
sua vasta experiência para difundir co-
nhecimento a todos que se interessam 
e buscam mais sobre este universo.

Av Dr. Renato de Andrade Maia 564. 
Fone: 2440-1564          99589-1564

Festival de 
 Pescados
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Clube da Carne Steakhouse oferece curso de churrasco
FOTO: DIVULGAÇÃO
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Almoço
De 2ª a Sábado
R$24,90

BUFFET DE SALADAS
COM SUSHI VARIADOS

SELF SERVICE A VONTADE
COM CHURRASCO 

E SOBREMESA

Almoço
R$34,90

Domingos e
feriados

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

taxa de 10% da mesa

Churrascaria
Self Service

FAZEMOS CONVÊNIO 
COM A  PREFEITURA, CÂMARA 

E EMPRESAS EM GERAL

Uma nova opção 
para sua refeição!

MAYARA NASCIMENTO - O Clube da Carne 
Steakhouse realiza a primeira edição 
do curso de churrasco, Meat Class, 
no dia 15 de junho das 15h às 21h. O 
curso é para quem quer se tornar um 
profissional do churrasco e para quem 
comanda a churrasqueira por diversão. 

Com duração de seis horas, o curso 
possui parte teórica, onde é ensinado 
tudo sobre a técnica com o alimento e a 
parte prática, onde os alunos colocarão 
a mão na massa, ou melhor, na carne. 
Os interessados podem pagar R$ 449 
em até três vezes sem juros no primei-
ro lote promocional. 

Entre os principais cortes que serão 
ensinados estão Prime Rib, Chorizo, 
Flat Iron, Short Rib, Fraldinha, T-Bone 
e Picanha. O curso também contempla 
os módulos de Introdução a Carne de 
Qualidade, Selagem, Pontos da Carne, 
Técnicas de Salga, Reação de Mailard e 
Cozimento Residual.

O curso será open food com direito 
a degustação de todos os cortes apre-
sentados e open bar com direito a cho-
pes Pilsen, Black e IPA, além de água e 
refrigerante à vontade.

Ao final da aula, os alunos recebe-

Serviço:
Curso para churrasqueiro - 
Meat Class
Data: 15/06, das 15h às 21h
Local: Hotel Marriott Airport 
Guarulhos 
Clube da Carne Steakhouse 
Avenida Doutor Renato de 
Andrade Maia, 564 – Parque 
Renato Maia.

rão um certificado assinado por Netão, 
açougueiro e especialista em cortes es-
peciais e blends para hambúrguer. Ne-
tão é referência em churrasco no Bra-
sil, influente no meio que atua e utiliza 
sua vasta experiência para difundir co-
nhecimento a todos que se interessam 
e buscam mais sobre este universo.

Av Dr. Renato de Andrade Maia 564. 
Fone: 2440-1564          99589-1564

Festival de 
 Pescados
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     Servidores da Prefeitura de Guarulhos 
que ainda não formalizaram suas contas no 
Bradesco para o processamento das folhas 
salariais devem comparecer à agência Vila 
Galvão (avenida Sete de Setembro, 1.662 – 1º 
andar), das 10h às 16h, até esta sexta-feira (12) 
para regularizar a situação. É preciso levar os 
originais e cópias do RG, CPF, comprovante de 
residência deste ano e também o smartphone 
para a instalação do aplicativo do banco. A partir 
do próximo dia 15, os salários dos servidores 
passarão a ser creditados nas contas abertas 
no Bradesco, novo responsável pelas folhas de 
pagamento da Prefeitura de Guarulhos. Contudo, 
o dinheiro só poderá ser sacado ou transferido 
mediante formalização. Entre os dias 8 de março 
e 3 de abril, o Bradesco ofereceu estrutura 
montada exclusivamente para receber os 
servidores públicos municipais ativos, inativos e 
pensionistas, dentro do Parque Shopping Maia.

     A Clínica de Pós-graduação em 
Odontologia da Universidade Univeritas/
UNG está selecionando pacientes, não 
fumantes, acima de 18 anos, e com boa 
saúde geral, para realização do tratamento 
de Recobrimento Radicular, totalmente 
gratuito. Também chamado de retração 
gengival ou recessão gengival, acontece 
quando a gengiva do tecido que circunda o 
dente se retrai em direção à extremidade 
da raiz, expondo esta. A cirurgia tem 
duração de uma hora, porém os pacientes 
terão acompanhamento por um ano após 
o procedimento. Os interessados devem 
agendar sua avaliação por meio do telefone 
(11) 2464-1726 ou pelo e-mail pesquisa.
recobrimento@gmail.com. A Clínica de Pós-
graduação em Odontologia da Univeritas/UNG 
fica localizada na Praça Tereza Cristina, 88, 
Centro.

ANOTE

O Sesc define-se como uma 
“entidade privada, mantida em 
âmbito nacional pelos empresários

Viva o Sesc 
em Guarulhos!

A notícia da inauguração de um 
Serviço Social do Comércio (Sesc) 
em Guarulhos, na primeira quinzena 
de maio, cai como um bálsamo para 
nossos corações, uma informação in-
crível em plena recessão e cortes fi-
nanceiros em várias áreas do conhe-
cimento. Com a chegada do Sesc, a 
cidade vai receber uma gama de ser-
viços diferenciados e de qualidade 
no campo das artes em geral, espor-

tes, meio ambiente, tecnologia, entre 
outros, que influenciarão positiva-
mente a vida de milhares de pessoas.

O Sesc define-se como uma “en-
tidade privada, mantida em âmbito 
nacional pelos empresários do co-
mércio de bens, turismo e serviços e 
tem o objetivo principal de promo-
ver melhores condições de vida para 
os comerciários e seus familiares em 
todo o Brasil, e oferecer serviços que 
fortalecem o exercício da cidadania e 
contribuem com o desenvolvimento 
socioeconômico e cultural”.

Segundo consta na página do 

Sindicato dos Empregados no Co-
mércio de Guarulhos, (Sincomerci-
ários) a unidade do Sesc está loca-
lizada na região Vila Fátima e terá 
uma área total construída de quase 
32 mil metros quadrados, implan-
tada em um terreno de 22 mil m². 
Quando todos os serviços estiveram 
ativados, a previsão é de que o local 
receba um público estimado de 30 
mil pessoas por semana.

Na página oficial do Sesc,  consta 
que a Unidade  terá, além de um tea-
tro, os seguintes serviços:  conjunto 
aquático, ginásio poliesportivo e de 
eventos, campo de futebol society, 
quadra poliesportiva e de tênis, pis-
ta de caminhada, sala de ginástica , 
comedoria, café do teatro, salas de 
múltiplo uso, Centro de Educação 
Ambiental com oficinas, Centro de 
Formação Musical, Espaço de Tec-
nologia e Artes e de Exposições, áre-
as de convivência e espetáculos, Es-
paços de Brincar interno e externo, 
Programas Juventudes e Curumim, 
biblioteca , clínica odontológica, 
central de atendimento, loja Sesc,  
estacionamento para bicicletas e 
para carros.

Apesar de ter como foco princi-
pal de público os trabalhadores e tra-
balhadoras do comércio em e seus 
familiares, as atividades do Sesc são 
tradicionalmente abertas para à co-
munidade em geral, que com tantas 
novidades e atividades previstas, 
só tem a ganhar.  A inauguração de 
Sesc em Guarulhos é um daqueles 
presentes incríveis que chega para 
agregar muita arte, cultura e conhe-
cimento para todo mundo.  Não tem 
como não amar! Sesc Guarulhos, 
seja muito bem-vindo!  #Caminhos-
ParaOSescGuarulhos.

CRISTINA VEREDA
Jornalista pós-graduada 
em Teoria da Comunicação

PONTO
DE VISTA

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

Av.Otávio Braga de Mesquita, 731 - Vila Fátima
CONSULTE O NOSSO SITE WWW.ATTUSIMOVEIS.COM.BR

VENDA E LOCAÇÃO WHATSAPP
FONE: 2279-3327 94783-1669

VENDE VENDE VENDE LOCAÇÃO

IMÓVEIS PARA TROCA CASAS
Tenho vários imóveis para 
trocas: Terrenos/ Casas/ 

Sobrados/ Aptos/ Chácaras e 
imóveis na praia. REF: 02.

SOBRADO BELA VISTA 
4 Dorms, 2 escritórios, 

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

SALÃO MACEDO 
80 M ², 1 WC e lavabo 

R$2.000 REF :20.

GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C 

R$5.000 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.

GALPÃO PRÓX ÁO 
AEROPORTO

Galpão com elevador de 
carga 1.000 m² 

consulte-nos REF:DANIEL.

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

lavanderia GRANDES + 
vaga de garagem R$750,00 

REF:20.

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 BELA VISTA
126,50M² c/escritura 

R$ 125,000 REF: Daniel

TERRENO SOBERANA 
Em construção R$60.000 + 

parcelas REF:02.

TERRENO VILA FATIMA
10x25=260 M, plano, 

Murado R$260.000 REF: 02

CHÁCARA SANTOS 
DUMONT 

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

Ac Auto REF: DANIEL.

CHACARA PROX 
GUARULHOS

3000M cercada, Casa 
Principal Grande mobilhada 

+ casa de caseiro, 
piscina/lago com peixe 

otima localização 
R$280.000,00 REF: 02

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 

CASA ITANHAÉM 
(Vende ou Troca)

10X25, 3 dorms,4 vagas, 
piscina, DOC OK 

R$280.000 REF: DANIEL. 

CASA P/ RENDA
Terreno 6x25 2 Casas + 
salão rendendo , 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 PARA RENDA 
ITAQUÁ

Próx ao hospital Santa 
Marcelina, 7 Casas , Area 

Construida de 600 m², 
escritura registrada 

R$300.000
 REF : 20.

SOBRADOS

CASAS

TERRENOS

INDUSTRIAIS

APARTAMENTOS

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

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

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 BELA VISTA
2 Dorms (1 Suite), Sala, 

Cozm 2 Wcsm A. serviço, 
Garagem R$1.000 REF: 02

APARTAMENTO
 BELA VISTA

Apartamento bela vista 2 
Dorm, sala, coz, a. serviço, 

WC sacada, Garagem 
R$ 1.000 +cond 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.
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Onix é o veículo mais emplacado em 
SP, aponta levantamento do Detran
FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - O GM/Onix foi 
o veículo zero quilômetro 
mais emplacado no Estado 
de São Paulo no ano passado, 
de acordo com levantamento 
realizado pelo Departamen-
to Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran-SP).

Foram 53.910 unidades 
registradas em todo o Esta-
do, seguido pelo Hyundai/
HB20 (44.758 unidades), 
Ford/Ka (22.191 unidades), 

Hyundai/Creta (22.028 uni-
dades) e VW/Polo (20.425 
unidades).

No ranking dos cinco pri-
meiros modelos, três perten-
cem ao modelo hatchback 
–porta traseira no estilo es-
cotilha para compartimento 
de carga--, que é o mais ven-
dido no Brasil.

Os outros dois modelos 
são um automóvel menor 
(de entrada) e um SUV (utili-

Honda/CG
Honda/Biz
Honda/PCX
Honda/CB
Yamaha/NMAX

GM/Onix
Hyundai/HB20
Ford/Ka
Hyundai/Creta
VW/Polo
Nissan/Kicks
Jeep/Renegade
Renault/Kwid
Honda/HR-V
Jeep/Compass

63.151
17.688
13.465
9.315
6.918

53.910
44.758
22.191
22.028
20.425
20.159
19.875
18.187
17.731
17.686

Ao todo, em 2018, 886.701 veículos foram empla-
cados no Estado de São Paulo, um aumento de 15,5% 
em relação ao ano anterior. Foi o segundo ano conse-
cutivo de crescimento, após quedas sucessivas desde 
2013.

A expectativa dos fabricantes e dos revendedores 
de veículos é de que haja uma nova alta na produção 
e venda em 2019, considerando a consolidação da re-
tomada do crescimento iniciada em 2017.

Emplacamentos totais

Motocicletas mais emplacadas

Veículos mais emplacados

Quantidade

Quantidade

tário esportivo), que vem ga-
nhando espaço no mercado 
brasileiro, conforme tabela 
abaixo dos 20 mais emplaca-
dos no Estado.

Entre as motocicletas, a 
CG/Honda é a líder no nú-
mero de emplacamentos 
no Estado, seguido pela Biz 
e CB, ambas da fabricante 
Honda. O destaque vem das 
famosas scooters, dos fabri-
cantes Honda e Yamaha.

13/04
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.

13/04
SÁBADO



ÁRIES: Sua energia estará muito melhor evidenciada 
neste momento de esperança. Os números estarão 
presentes também de forma muito auspiciosa.

TOURO: Muita energia irá surgir em você advinda de 
Marte para sua constelação. Conte com os seus amigos 
nos momentos mais melancólicos.

GÊMEOS: Agir precipitadamente será lugar comum no 
seu dia. Seguir em frente com sabedoria será de suma 
importância. O acúmulo de tarefas lhe sobrecarregará.

CÂNCER: A sua habilidade sentimental será ativada com 
mais frequência, dentro do ambiente familiar. Passe o dia 
com serenidade e moderação.

LEÃO: A valorização que você tanto esperava irá vir da 
forma mais inesperada possível. O seu destino estará 
muito claro.

VIRGEM: Sua constelação estará em consonância com 
o cosmos, boas energias fluirão. Essa boa relação estará 
respaldada por Mercúrio neste período.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 39

VDF
IMPA

CIENCIA
OADSAL

T

ENTREVISTA
TIOEAD

E

CENALUDIC
O

FRANGOAIM
OUUZSP

ARMACEGR
AARENQUE

MIRRAD
OAE

MASPCORN
GASAPARAS

MARACANÃ
PROVISORIO

Atitude
comum na 
pessoa em
fila longa

Atração do
programa
"Conversa
com Bial"

Donna
Summer,
cantora
dos EUA

D. Maria
(?): a

Rainha
Louca

Luiza Tomé,
atriz da no-
vela "Apo-
calipse"

(?) aberta,
forma 

de repre-
sentação

Pássaro
que come 
carrapatos

do boi

Santo
André, 
no ABC
paulista

Preposi-
ção que
indica
origem

(?) assado,
iguaria da

"TV de
cachorro"

Ausência
de novos 
aconteci-
mentos

Antes do
tempo

previsto

Time
paulista

na Série B
em 2018

Ponto 
de saque,
no vôlei
(ing.)

Graciliano
Ramos, 

romancista
brasileiro

Improviso
verbal 
do ator

em cena

Agir como
o fiel

antes da
refeição

Fragmentos
comuns

no piso da 
madeireira

Caráter do
trabalho
"tapa-

buraco"

Estádio
carioca

"Rotação",
em RPM

Museu
paulista
Fluido de
isqueiros

Braço, 
em inglês
Franzino;
raquítico

Milho, 
em inglês
Peças do
ventilador

Fileira
Estado da
Festa da 

Uva (sigla)

Pontaria,
em inglês
Budismo
japonês

Relativo a
jogos

Cidade
capixaba

Objeto de 
exibição no
YouTube

Pintura 
que simula

envelhecimento

Marco da fronteira
Brasil-

Venezuela-
Guiana

Vigilância
"Nacional",
em PNB
(Econ.)

Possível causa de
desentendimentos

Vendas (?): são
proibidas por lei

3/ace — aim — anu — arm. 4/corn. 7/guarani.

LIBRA: Muito stress neste momento dentro da sua vida, 
porém não se desespere. Não se revolte contra tudo que 
há na sociedade, saiba ser um pouco mais moderado.

ESCORPIÃO: Terá dificuldades para enfrentar algumas 
situações perquirição. Os eventos lunares farão com que 
você fique um pouco mais comedido. 

SAGITÁRIO: Há algumas mudanças importantes dentro 
da sua constelação no qual irá lhe fragilizar um pouco. 
Um sorriso poderá mudar o rumo do seu dia.

CAPRICÓRNIO: Verá que o trabalho árduo será recom-
pensado, mas criará alguns efeitos colaterais neste 
momento. 

AQUÁRIO: Muitas coisas com boas energias irão fluir 
dentro do seu coração, só assim para conseguir sair de 
armadilhas perniciosas para sua vida. 

PEIXES: As pedras que podem vir a surgir no seu 
caminho, só te farão evoluir e ganhar mais experiência. 
Precisará ter o sentido da percepção mais apurado.
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DA REDAÇÃO - Para alegria dos 
fãs a Netflix divulgou que a 
quarta temporada da série 
“Lucifer” vai estrear no dia 8 
de maio. Vídeos divulgados 
por Tom Ellis, que dá vida 
ao Senhor do Inferno, pode-
-se ver cenas mais quentes e 
elaboradas, como ele já havia 
revelado em um dos vídeos 
divulgados anteriormente 
no Twitter da empresa.

A série foi salva pela Ne-
tflix após um levante de fãs, 

Quarta temporada de ‘Lucifer’ 
estreia em maio na Netflix

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

na internet, não se confor-
marem com o cancelamento 
pela Fox. As gravações da 
nova temporada começaram 
em agosto. No mesmo mês, 
foi confirmada a entrada de 
Graham McTavis para o pa-
pel do Padre Kinley.

A história se desenvolve 
ao redor de Lucifer Mornin-
gstar, que está entediado e 
infeliz como o Senhor do In-
ferno. Ele renuncia seu trono 
e abandona seu reinado para 

tirar férias em Los Angeles, 
onde dá início a uma casa 
noturna com a ajuda de sua 
aliada demoníaca chamada 
Mazikeen. Depois que uma 
celebridade a quem Lucifer 
ajudou a alcançar a fama é 
assassinada, ele se envolve 
com a polícia de Los Ange-
les, onde começa a ajudar a 
Detetive Chloe Decker a re-
solver casos de homicídio e 
encontrar os responsáveis 
para que possa “puni-los”.

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

(11) 4970-4736/     9 4315-3583

Consulte-nos



NACIONAL
Sexta-feira, 12 de abril de 2019

11www.fmetropolitana.com.br

EMPREGO

INDICADOR PROFISSIONAL

v

11

IMÓVEIS

CURSOS

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS

BOLETO, CHEQUE
E CARTÃO!!!

Parcelamos Todos 
os débitos 

do seu veículo

EM ATÉ 12 X BOLETO 
OU CARTÃO OU ATE 

18 X NO CHEQUE
Tel.: 2440 6425 / 4963 0569

Whatsapp: 9 4728-4689 

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

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

TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
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
TERRENO 295,20MTS. 
Pq. Continental l, esquina 
Rua Zélia Emerenciana de 
Alvarenga. Doc. Ok direto 
com prop. F.:  9 9976 2880.

SALÃO 220MTS² 
Taboão Guarulhos, Av. 
Silvestre Pires de Freitas, 
657 Ótimo p/ Academia, 
pet shop., casa do norte, 
etc. R$ 4.500,00  F.: 
2404-2620
JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. 
R$ 700,00.  F:97272-7232 
whats
SALÃO 220MTS² 
Taboão Guarulhos, Av. 
Silvestre Pires de Freitas 
Ótimo p/ Academia, pet 
shop., casa do norte, etc. 
F.: 2404-2620

ANUNCIE AQUI 
97380-7685E Sensual F: 2422-1986/ 

97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

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

KAKAU  MASSAGEM 
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)
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.
ARUMY E SAYURI 
19 e 20 anos, lindas e 
estudantes. F.: 96613-0558 
Whats

Sítios e Chácaras

Aluga-se

Contrata-se

Vende-se

Oportunidade

Autos

Aluguel de Máquina

Relax

11 4210-1371

FALE COM
NOSSA 

REDAÇÃO

AUXILIAR DE 
ESTOQUE
p/ Loja de 
Materiais para 
Construção, 
entregar Cv. 
Avenida Bom 
Clima, nº 38 h/c.c/ 
Sr. Carlos.

CONTRATA-SE

VENDEDOR
p/ Loja de 
Materiais para 
Construção, c/ 
experiencia 
entregar Cv. 
Avenida Bom 
Clima, nº 38 h/c.c/ 
Sr. Carlos.

CONTRATA-SE

COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

VENDO LOJA 
De utilidades  e prod. de 
limpeza na Praça  8, 55 mil  
ac.  auto F.:  98347-5803 e 
24665691
VENDE-SE JAZIGO 
Especial 4 gavetas - 
Cemitério Primavera I F.: 
(19) 99796-0120
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.

ADVOCACIA
TRABALHADORES E APOSENTADOS

|

TEM 60 ANOS E AINDA NÃO É 
APOSENTADO. ESTAMOS 

FAZENDO APOSENTADORIA
GRATUITAMENTE ATENDIMENTO DAS 10H ÁS 16H

LIGUE tenha mãos Pis, OU 
COMPAREÇA COM AS 

CARTEIRAS PROFISSIONAIS  

(11) 3104-9990  Dra. Tatiana
96960-4907 (Oi)
96090-4837 ....

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 209 - CONJ. 1104
METRÔ SÃOBENTO

SÃO PAULO - CENTRO

Se você teve registro entre 1986 a 1992
Tem direito a receber valores do Plano Collor

CONSULTA GRATUITA! Só pague após receber.
LIBERAÇÃO 05 DIAS

CLASSIFICADOS

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 - Av. Tiradentes, 4273 - Vila Flórida (esq. c/ Droga Raia) Tel: 3428-3328

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.

FAÇA SEUS ÓCULOS CONOSCO E GANHE UM VALE DESCONTO
PARA VOCÊ PRESENTEAR SEUS AMIGOS E FAMILIARES

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

Rádio Raiz Fm 93,3
Programa Coração Sertanejo com Eduardo de Moura

De segunda à sexta 20h00 às 22hoo

Ouça, participe 9-4119-5830

VENDO 
5 áreas 4.000 M² zup 1  
próx. via Dutra R$ 550 M² 
ou 20.000 m² 99621-0426 .
ATENÇÃO CONSTRUTOR 
TerrenoJd. Pres Dutra Alta 
10x25 escritura  208 Mil. F.: 
98204-3992 c/ Carlos.

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

MOTORISTA 
CARRETEIRO 
Preferencialmente Ensino 
Médio CNH: E, Curso 
Cargas Indivisíveis Exp. 
05 anos em transportes de 
cargas pesadas, indivisíveis 
e/ou excedentes. Entrega 
de currículos: Av. Lauro 
Gusmão Silveira, 668 – Pq. 
São Geraldo

MOTORISTA 
Categoria (D) que resida 
em Guarulhos.Salário R$ 
1.800,00 + vale refeição.
Informações: (11)95421-
4156

Para celebrar 100 dias de governo, Bolsonaro lança pacote de 18 medidas
FOTO: ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro assinou ontem um 
conjunto de 18 atos para celebrar 
a marca dos 100 dias de seu go-
verno. Os atos envolvem assun-
tos relacionados a diversas pas-
tas, como Educação e Economia. 

Dentre os destaques, há o 
projeto de lei complementar que 
trata da autonomia do Banco 
Central. Bolsonaro também as-
sinou o “revogaço”, que derruba 
250 decretos para, de acordo 
com o governo, “ simplificar a 
pesquisa da legislação e reduzir 
o arcabouço normativo existente 
ao necessário”.

“Os detalhes serão disponi-
bilizados em breve e mais me-
didas para desburocratizar serão 
tomadas ao longo do mandato”, 
escreveu Bolsonaro no Twitter, 
sobre o revogaço. “Vamos traba-
lhar para que o foco volte para 
o essencial em nossa sociedade.”

Também há o projeto de lei 
que regulamenta a educação 
domiciliar. O Planalto não dá 
detalhes sobre o ato. Informa 
que o PL traz “os requisitos mí-
nimos que os pais ou respon-
sáveis legais deverão cumprir 
para exercer esta opção, tais 
como o cadastro em plataforma 
a ser oferecida pelo Ministério 
da Educação e possibilidade de 

avaliação.” O governo informa 
também a assinatura do decreto 
que institui o portal gov.br, que 
deverá concentrar informações 
sobre serviços públicos de for-
ma centralizada. A intenção do 
governo é “evitar a dispersão no 
uso de ferramentas de comuni-
cação e atendimento ao cidadão, 
racionalizando custos e procedi-
mentos”.
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