
Incêndio atinge a Catedral de 
Notre-Dame em  Paris

Cidade registra três casos de 
dengue do tipo mais grave
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Essa operação não substituirá as ações necessárias. 
Se há um buraco grande em outro bairro, ele será 
tapado antes”, Guti, prefeito de Guarulhos
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Bovespa

‘Vingadores: Ultimato’ 
terá última participação 

de Stan Lee

Dupla de grafiteiros leva 
cores e arte à escola 

estadual
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R$ 3,86
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Força-tarefa prevê acabar com 14 mil 
buracos em 100 dias em Guarulhos
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Salário mínimo em 2020 
deve ser de R$ 1.040
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PTB-SP anuncia reestruturação 
completa em todo o estado

FOTO: DIVULGAÇÃO

“Operação Tapa Valas” teve início ontem e contará com 100 pessoas divididas em 14 equipes atuando 
em todas as regiões da cidade; Bonsucesso e Pimentas serão os primeiros bairros contemplados
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ARTE - O Beco do Batman, na Vila Madalena na capital, é o paraíso para os amantes de arte de rua
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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!

A história do amigo do ami-
go do meu pai virou matéria 
de capa da revista Crusoé que 
circula na internet. A Crusoé é 
uma revista digital que a gen-
te pode considerar de direita, 
ligada ao site de notícias O An-
tagonista. Tanto a revista como 
o site O Antagonista colecio-
na furos dos mais diversos, a 
maioria ligada aos escândalos 
de corrupção do PT. É intole-
rante com as posições de es-
querda, do pessoal que aqui a 
gente chama de “progressista”.

 
Fake News?
Pois bem, a reportagem, 

claramente, dá o caminho das 
pedras. Segundo Crusoé, o 
“amigo do amigo do meu pai” 
é o presidente do Supremo 
Tribunal Federal Dias Toffoli, 
cuja foto ilustra a capa da edi-
ção, na rede desde segunda-
-feira, 12 de abril. O amigo do 
pai de Marcelo Emilio Ode-
brecht, é o ex-presidente Lula 
e o amigo de Lula é Dias To-
ffoli. Simples assim.

Não vamos entrar no con-
teúdo, mas o que está ali foi 
considerado pelo ministro Ale-
xandre de Moraes, também 
do Supremo Tribunal Federal, 
como Fake News. E expediu 
uma ordem para a retirada 
imediata da reportagem do ar. 
Cem mil reais de multa diária 
se desobedecerem.

O ministro foi buscar suas 
razões no vocabulário carac-
terístico da toga: São “notícias 
fraudulentas (fake News), de-
nunciações caluniosas, amea-
ças e infrações, revestidas de 
animus caluniandi, diffamandi 

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

ou injuriandi, que atingem a 
honorabilidade e a segurança 
do Supremo Tribunal Federal...”

 
Está na Lava Jato
Segundo o site e a revista, a 

reportagem foi publicada com 
base em um documento que 
“consta dos autos da Opera-
ção Lava Jato”.

O ministro Moraes ordenou 
que a Polícia Federal intime os 
jornalistas para prestar depoi-
mento “no prazo de 72 horas”.

Está claro: a revista Crusoé 
e o site O Antagonista estão 
sob censura. Censura impos-
ta pelo Ministro Alexandre de 
Moraes contrariando um dos 
preceitos básicos da profissão 
de jornalista: a liberdade de 
imprensa. Direito não do pro-
fissional, mas da sociedade. Do 
público, do leitor. E é garantido 
pela Constituição.

De direita ou esquerda, 
publicações como a Crusoé 
merecem nosso respeito. Seus 
responsáveis respondem pelo 
conteúdo da informação e po-
dem ser acionados na Justiça. 
Mas a reportagem está lá. Ela 
é sagrada. Veículos considera-
dos de esquerda ou de direita, 
todos eles, merecem nosso 
respeito. O que ocorreu foi um 
ato de força. Nos agride a to-
dos.

 
Guarulhos e a Câmara
Uma resolução da Mesa 

da Câmara estabelece que 
não serão realizadas sessões 
na semana da Páscoa. Nossos 
vereadores não trabalharão 
no plenário hoje e na próxima 
quinta-feira.

cargo na Executiva.

Debate JJ e GG 
O programa Tribuna Livre recebe nesta 

terça, 19h, as vereadoras Genilda Bernardes 
e Janete Pietá ambas do PT e os vereadores 
João Dárcio (PODEMOS) e Geraldo Celestino 
(PSDB) para debater sobre moção de repúdio 
proposto contra o diretor do colégio Brotero 
e a Polícia Militar. Você poderá interagir pela 
página do facebook @tribunalivreguarulhos. 
Reprise pelos canais 12 da Net e 58.1 digital.

Esquerda X Direita, vou ver!
Sobre o mesmo tema, na quinta-feira, tam-

bém às 19h, falaremos com um representante 
da Apeoesp, professora Osani e o professor Ivan 
Canoleto, que já foi candidato a deputado pelo 
PSOL. Caique Marcatt do MBL e um representante 
do Endireita São Paulo. Para interagir acompanhe 
pela página do Facebook @tribunalivreguarulhos. 
Reprise pelos canais 12 da Net e 58.1 digital.

Bruno, o tapador de buraco!
Prefeito Guti lança força tarefa para ta-

par cerca de 14 mil buracos em toda a cidade 
em um prazo de 90 a 100 dias. O ambicioso 
trabalho fica sob a coordenação do assessor 
executivo da presidência da Proguaru, Bruno 
Gersósimo. Ele terá sob sua chefia por volta 
de 100 pessoas divididas em 12 equipes.

Jejuando
Durante a semana Santa não há sessões na 

Câmara de vereadores de Guarulhos. Mas os 
vereadores estarão trabalhando. Prova disso 
foi a presença de pelo menos 16 vereadores 
no lançamento da Força Tarefa lançada pelo 
prefeito. O líder do Governo, Eduardo Carnei-
ro, único a discursar no evento, salientou que 
as sessões são apenas uma pequena parte do 
trabalho do legislador.

Tucano Mor!
Foi eleito neste domingo, dia 14, o verea-

dor Lauri Rocha para presidir o PSDB Guaru-
lhos para um mandato de 2 anos. Pouco antes 
da votação, o empresário João Thomaz abriu 
mão de sua candidatura em favor do advo-
gado Fernando Evans, que obteve 19 votos 
contra 24 da chapa vencedora. 

Nem por cima, nem por baixo
A votação ocorreu no plenário da Câma-

ra e, apesar da disputa bem acirrada, o clima 
foi tranquilo e cordial. Os discursos estavam 
bem afinados. Foram unânimes em afirmar 
que todos são bem-vindos ao Partido, mas a 
entrada deve ser sempre pela porta da frente.

No tapetão, não!
O empresário e presidente da ACE Gua-

rulhos, William Paneque, frisou a importância 
da gestão Marco Iannoni que sanou as contas 
do Partido e o trabalho do empresário João 
Thomaz que lutou, junto com Iannoni para 
que houvesse eleições. “Se hoje estamos aqui 
votando, devemos ao trabalho incansável de 
João Thomaz e desta gestão que não aceita-
ram a ingerência externa”, disse Paneque.

O ninho ficou assim?
Presidente: vereador Lauri Rocha; 1° Vice: 

Adauto Pereira; 2° Vice: vereador Gilvan Pas-
sos; Secretário Geral: Richard Alberto: Tesou-
reira: Babi Bianchi. O vereador Geraldo Celes-
tino, como líder da Bancada na Câmara, tem 

DIRETO
E RETO

ROBERTO SAMUEL 
tblcomunicacao@gmail.com
www.facebook.com/
tribuna.roberrtosamuel
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PTB-SP anuncia completa reestruturação em todo o estado

DA REDAÇÃO - Após classifi-
car como um “tsunami po-
lítico-eleitoral” o resultado 
das eleições de 2018, o de-
putado Campos Machado, 
presidente estadual e se-
cretário-geral da Executiva 
Nacional do PTB, anuncia 
uma total e completa re-
estruturação, e até mesmo 
uma reciclagem, como nun-
ca ocorreu no partido.

O trabalho já está sendo 

feito junto aos 645 municí-
pios, nos quais serão realiza-
das Convenções Municipais, 
para escolher lideranças polí-
ticas, com o objetivo de pre-
parar o PTB, não só para as 
eleições de 2020, mas princi-
palmente para as de 2022.

Segundo Campos Macha-
do, está sendo criado um Ins-
tituto de Formação Política, 
que terá por finalidade atrair 
novas lideranças, oxigenar a 

estrutura partidária, agindo, 
assim, para atender às de-
mandas, novas e antigas, da 
nossa população.

Na mesma linha, já foi es-
tabelecido um “Plano Geral 
de Comunicação”, que atuará 
tanto nas redes sociais, como 
na “Rádio e TV 14”, já criadas 
pelo partido, mantendo um 
link permanente com toda a 
sua militância.

Os 25 Departamentos do 

FOTO: DIVULGAÇÃO

PTB, desde o da “Mulher” 
até o “Inter-Religioso”, serão 
totalmente reestruturados, 
de maneira que se possa ter 
acesso direto aos mais diver-
sos segmentos da sociedade.

O aumento do número de 
filiados, bem como a realiza-
ção de cerca de vinte “Encon-
tros Regionais” no Estado, têm 
como meta a eleição de ao me-
nos 100 Prefeitos e 600 verea-
dores nas eleições de 2020.

Campos, ainda, como 
Secretário-Geral Nacional 
do Partido, pretende fazer o 
mesmo trabalho junto à Di-
reção Nacional e a todos os 
Diretórios do País.

Até o final de 2019, Cam-
pos espera trazer para o 
PTB expressivas lideranças 
políticas, em níveis estadu-
ais e nacional, tudo dentro 
da grandeza e da história do 
partido.

Lauri Rocha é o novo presidente do PSDB Guarulhos
LUCY TAMBORINO - O vereador Lauri Rocha foi eleito no último domingo (14) como presiden-
te do diretório municipal do PSDB Guarulhos. Além dele, foram eleitos Adauto Pereira (1º 
vice), Gilvan Passos (2º vice), Richard Alberto (secretário-geral), Babi Bianchi (tesoureira) e 
Geraldo Celestino (líder da bancada). Eleito para o próximo biênio, Rocha pretende valori-
zar a sigla do partido na cidade. “Eu gostaria de ver um PSDB muito mais forte. O partido 
governa o estado há mais de 20 anos e aqui em Guarulhos nos últimos anos não elegeu 
nenhum prefeito e hoje nós só temos duas cadeiras na Câmara”, disse afirmando que o par-
tido é grande e precisa ter a mesma proporção de representatividade no munícipio.

A eleição do diretório tucano ocorreu no plenário da Câmara Municipal. Além de Rocha 
concorreu o advogado Fernando Evans – após o empresário João Thomaz desistir de sua 
candidatura. A chapa de Evans recebeu 19 votos contra 24 de Rocha.
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Chamas consomem o teto da Notre-Dame

Governo propõe salário mínimo de R$ 1.040 para o próximo ano
DA REDAÇÃO - Pela primeira 
vez, o valor do salário mínimo 
ultrapassará R$ 1 mil. O go-
verno propôs salário mínimo 
de R$ 1.040 para 2020, o que 
representa alta de 4,2% em re-
lação ao atual (R$ 998). O valor 
consta do projeto da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) 
de 2018, apresentado ontem 
pelo secretário especial de Fa-
zenda do Ministério da Econo-
mia, Waldery Rodrigues.

Até este ano, o mínimo era 
corrigido pela inflação do ano 
anterior medida pelo INPC 
mais a variação do Produto 
Interno Bruto (PIB, soma dos 
bens e dos serviços produ-
zidos no país) de dois anos 
anteriores. Como a lei que 
definia a fórmula deixará de 
vigorar em 2020, o governo 
optou por reajustar o mínimo 

DA REDAÇÃO - Um incêndio 
atingiu a Catedral de Notre-
-Dame, no centro de Paris, na 
França, ontem. As chamas 
destruíram sua principal 
torre, disse Emmanuel Gré-
gorie, vice-prefeito de Paris, 
lamentando os “danos colos-
sais”. Os bombeiros lutavam 
para controlar as chamas, 
que já haviam começado a 

consumir também as torres 
dianteiras.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, o fogo pode estar rela-
cionado com as obras de re-
novação que estavam sendo 
feitos no edifício, que data de 
1163. A polícia de Paris, no en-
tanto, diz que é cedo para iden-
tificar as causas do incêndio e 
não há registro de vítimas.

FOTO: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

FOTO: ROSIVAN MORAIS/ESTADÃO

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

De segunda à sexta 20h00 às 22hoo

Ouça, participe 9-4119-5830

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

Edital de Convocação
Pelo presente Edital, �cam os senhores condôminos do CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL ALTAVISTA, convocados para Assembléia Geral Ordinária 
nos termos do Artigo 25, Parágrafo 2º da Convenção de Condomínio 
(instalação com 50% das unidades presente em primeira convocação 
ou, em segunda convocação em 30 minutos com maioria dos votos 
presentes) para o dia 23 de abril de 2019 às 19h30min em primeira 
convocação e em segunda convocação para o mesmo dia às 20h00-
min, com a seguinte pauta:
Item 1 - Aprovação das contas dos exercícios anteriores, atos e 
resoluções do Síndico, Subsíndico e Conselho Consultivo.
Item 2 - Eleição do Síndico, Subsíndico e Conselho Consultivo.
Item 3 – Fixar o orçamento do ano em início.
Ficam os senhores Condôminos noti�cados que o não comparecimen-
to à Assembléia Geral Ordinária em apreço, implicará na anuência das 
deliberações dos presentes, as quais se tornarão obrigatórias a todos. 
Informamos ainda que, nos termos do artigo 1.335, inciso terceiro, do 
Código Civil, �ca condicionado o direito do condômino de votar e 
participar nas assembléias quando estiver quite com as despesas 
condominiais vencidas.

Guarulhos, 08 de Abril de 2019.
___________________________________________

CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL ALTAVISTA

Síndico

apenas pela inflação estimada 
para o INPC.

A LDO define os parâme-
tros e as metas fiscais para a 
elaboração do Orçamento do 
ano seguinte. Pela legislação, 
o governo deve enviar o proje-
to até 15 de abril de cada ano. 
Caso o Congresso não consi-

ga aprovar a LDO até o fim 
do semestre, o projeto passa 
a trancar a pauta. O valor do 
salário mínimo pode subir ou 
cair em relação à proposta ori-
ginal durante a tramitação do 
Orçamento, caso as expecta-
tivas de inflação mudem nos 
próximos meses.

A Promotoria anunciou 
a abertura de uma investi-
gação para determinar as 
circunstâncias do incêndio. 
“Agora começamos uma mis-
são de tentar salvar as precio-
sas obras de arte e estamos 
dando prioridade de ampliar 
a segurança nas imediações 
para proteger os turistas e os 
vizinhos dos riscos de des-
moronamento”, acrescentou 
o vice-prefeito a um canal de 
TV. “Não vai sobrar nada da 
estrutura (do teto), que data 
do século 19 de um lado e do 
13 de outro”, disse o porta-
-voz da catedral, André Finot. 

A catedral passa por um 
processo de restauração em 
sua torre estimado em US$ 
6,8 milhões (R$ 26,8 mi-
lhões). Seria feita uma re-
novação na “agulha” de 250 
toneladas de chumbo que 
ficava no topo da principal 
torre. O fogo teria come-
çado no sótão, na base da 
torre, de onde podem ser 
vistas saindo chamas e fu-
maça preta. Imagens de TV 
mostram que as chamas se 
projetam muito acima da 
construção. 
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

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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Um ato criminoso dentro da casa que deveria legislar em nosso favor

Os benfeitores do Lar da 
Regina no mês de março

Vidas salvando vidas

REGINA PEREIRA E ANGELA NICO-

LETTI - Na última quinta-feira 
(28) o Supremo Tribunal Fede-
ral decidiu por unanimidade 
que é constitucional a matança 
em rituais de origem africanas.

Lamentamos esse retroces-
so vergonhoso e criminoso na 
causa animal, onde países de-
senvolvidos não só proíbem o 
ato, como tantas outras atroci-
dades realizadas nesse país.

Esse julgamento come-
çou em agosto de 2018, com 
voto a favor de Marco Auré-
lio Mello e foi seguido por 
todos, exceto Alexandre de 
Moraes, que na época pediu 
vista do processo e finalmen-
te concordou com o voto.

A conclusão desse julga-

mento se dá pela decisão de 
que não há maus tratos no 
ato e desde que a carne fos-
se servida posteriormente na 
condição de alimentação.

Ora meus caros, se a maio-
ria dos protetores deixa de se 
alimentar de carne, pela con-
dição indescritível em que 
são abatidos, dirá numa con-
dição dessa – SACRIFÍCIO 
RELIGIOSO!

Os autos sacerdotes dessas 
religiões usam o argumento do 
animal sacrificado, ser servido 
como alimento aos presentes, 
nas comemorações posteriores, 
mas e quem disse que comer 
UM animal está certo? Justifi-
cam também que não fazem 
sacrifícios com pet, logo não há 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - A parceria entre 
o laboratório/banco de sangue 
e o Lar da Regina está forma-
da! Vamos explicar como isso 
funciona: o laboratório comer-
cializa as bolsas de sangue. 
Com essa verba conseguimos 
bonificar as ONGs doadoras 
com castrações, vacinas, ver-
mífugos e outros exames para 
outros animais não sejam os 
doadores. Nós coletamos bol-
sas de cães e gatos, que tiverem 
mais de 18kg, entre um e oito 
anos saudáveis. Esses animais 
recebem exames de hemogra-
ma, bioquímicos com glicemia 
e sorologia para doença do car-
rapato. A doação ocorre em 15 
minutos e é feita uma sedação 
leve para que eles fiquem re-
laxados durante a coleta. Em 

ANGELA NICOLETTI – REGINA PE-

REIRA – ELIZABETH MARQUES – PA-

TRICIA MARTINS – MARIA HELENA 

MAZZEI - Radar: Agradecemos 
a Distribuidora de produtos 
Radar por colaborar com o Lar 
da Regina doando produtos de 
limpeza e higienização para 
nosso abrigo! Os pets estão se-
guros quanto higiene do abrigo 
com produtos de qualidade.

Madagascar: Nosso cari-
nho à Daria Mateus da Clí-
nica Madagascar – avenida 
João Bernardo de Medeiros, 
196 – Bom Clima – WhatsA-
pp: 11 95898 1721 – Que foi 
solidária ao Abrigo Lar da 
Regina doando pacotes de ra-
ção neste mês de março.

Cãominhada: O Colégio Be-
nevenuto – Um novo conceito 
de educação na cidade de Gua-
rulhos – Realizou em 16/03 o 
grande evento “bloco da cãomi-
nhada” no tradicional Lago dos 
Patos – Vila Rosália – tendo 
como objetivo a conscientiza-

razões para sermos contra!
Os ministros argumentam 

também que de outra forma, 
seria preconceito e feriria a 
constituição na condição de li-
berdade religiosa no país. OU-
TRO ABSURDO SEM QUAL-
QUER FUNDAMENTO!!!

Achamos que toda cultura 
estrangeira tem que se adap-
tar a nossa e não nós a eles! 
Simples assim: NO BRASIL 
NÃO SE USA ANIMAL PARA 
NADA QUE NÃO SEJA AMAR 
E PONTO FINAL!!!

Para nós, tudo é questão de 
hábito e tradição! Nos países 
asiáticos como China, é habitu-
al alimentarem-se de insetos e 
cachorro. Que horror! Já na Ín-
dia, não se alimentam de bovi-
nos, pois são animais sagrados. 

Acreditamos que se nos 
uníssemos no sentido de fazer 
a legislação reconhecer - ao me-
nos os pets - como seres vivos 
e não bem privado, correría-
mos menos risco e salvaríamos 
mais vidas. Uma vez alcançada 
essa etapa, pudéssemos ir aos 
equinos, suínos e etc. #JUN-
TOSSOMOSMAISFORTES.

caso de animais mais agitados, 
é feita uma sedação mais forte, 
mas ao término tomam soro 
para acelerar a volta da seda-
ção. São coletados, em média, 
500ml por bolsa, mas varia em 
acordo com o peso do cão. Para 
gatos, o peso é superior a 4kg, 
com a mesma faixa etária, com 
sedação completa, pois eles não 
ficam parados para conclusão 
da doação. Nestes são feitos os 
mesmos exames, incluindo a 
sorologia para FIV e FELVE e 
desde que estes não tenham 
acesso à rua e sejam absoluta-

mente saudáveis. 
A equipe se desloca até o en-

dereço do animal, mesmo sen-
do longe e faz as coletas.

Para as castrações, é feita 
em nossa clínica por questões 
de estrutura e acompanhamen-
to e execução por veterinários.

Agendamos apenas um 
abrigo por dia, portanto se faz 
necessário agendamento pré-
vio com alguma antecedência.

Por um mundo com ani-
mais mais saudáveis e com me-
nos abandono - o laboratório 
aguarda seu contato!

ção e sensibilização dos alunos, 
familiares e comunidade em 
ajudar ao próximo. Arrecada-
ram muitos quilos de ração no 
evento e vieram conhecer nos-
sos bebês na entrega. Gratidão 
e reconhecimento aos idealiza-
dores do projeto, pais, alunos 
e funcionários do colégio pela 
iniciativa e objetivo alcançado. 
Que Guarulhos tenha mais 
instituições de ensino que tam-
bém se preocupe com o fator 
psicossocial de nossas crianças, 
onde poderemos contar com 
seres humanos com maior po-
tencial de solidariedade em fu-
turo próximo.

Biscoitos da Blue: A nossa 
super parceira Hamburgueria 
Vira Latas este mês vendeu 
R$ 300 em Biscoitos da Blue 
(Biscoito natural para cães) 
revertendo parte de suas ven-
das para nosso abrigo. Mais 
uma vez somos imensamente 
gratos a Bibiana Serra e a toda 
equipe Vira Latas.
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Executivo encaminha projeto 
Família Acolhedora à Câmara

Cidade tem três casos de dengue tipo 2, o mais grave da doença

Instituto Rister inaugura 
hoje unidade no Cecap

Guti inicia força-tarefa que prevê 
acabar com 14 mil buracos em 100 dias
LUCY TAMBORINO - O prefeito 
Guti anunciou ontem o início 
da “Operação Tapa Valas”, que 
deve em aproximados 100 dias, 
com investimentos de pelo me-
nos R$ 8 milhões, tampar 14 
mil buracos espalhados por 
Guarulhos. Para que isso seja 
possível, cerca de 100 pessoas, 
divididas em 14 equipes, estão 
atuando por toda a cidade des-
de ontem. 

As primeiras regiões a rece-
ber os serviços são: Bonsuces-
so e Pimentas, que acumulam 
o maior número de buracos e 
devem receber a força-tarefa 
nos próximos 45 dias. “A fisca-
lização será feita e haverá um 
padrão de qualidade”, garantiu 
o prefeito. Em paralelo, Conti-
nental e o Centro Expandido 
receberão os serviços nos pró-
ximos 52 dias. 

Já Cumbica deve receber o 
serviço a partir do dia 30 de 
maio e seguir até 23 de junho. 
Lavras em sequência, do dia 24 
de junho a 14 de julho. Ponte 
Grande em junho. Cidade Mar-
tins entre junho e julho. Por 
último a região de Várzea do 

DA REDAÇÃO - O Executivo enca-
minhou à Câmara Municipal, 
na última sexta-feira (12), o Pro-
jeto de Lei 1.154/19, que dispõe 
sobre o Serviço de Acolhimen-
to em Família Acolhedora em 
Guarulhos. 

A proposta visa acolher 
temporariamente e atender 
crianças e adolescentes, ini-
cialmente de zero a dois anos, 
em situação de risco social ou 
de abandono, negligência fa-
miliar ou opressão, afastadas 

Palácio, no final de julho. 
Na ocasião, o prefeito ex-

plicou que são dois tipos de 
buracos que surgem na cida-
de. Um, devido ao aumento 
de vazão da água pela Com-
panhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sa-
besp) e outro devido a chuvas. 
“O índice pluviométrico de de-
zembro de 2018 praticamen-
te dobrou em relação ao ano 
anterior. Ainda durante esse 
verão algumas regiões regis-
traram 83% a mais de chuvas”, 
destacou. Para lidar com esse 

do núcleo familiar por medi-
da judicial protetiva. A ideia é 
viabilizar a continuidade da 
convivência familiar em um 
ambiente sadio, já que o intuito 
do serviço é o retorno da crian-
ça à sua família de origem, 
funcionando como alternativa 
ao acolhimento institucional, 
ofertando às crianças amparo, 
aceitação, amor e a possibilida-
de de convivência familiar e co-
munitária, a fim de estimular o 
seu desenvolvimento.

problema a Progresso e De-
senvolvimento de Guarulhos 
S/A (Proguaru) e a Sabesp de-
vem compor as equipes. 

Os buracos onde há gran-
de circulação de veículos terão 
prioridade independente do 
cronograma. “Essa operação 
não substituirá as ações neces-
sárias. Se há um buraco grande 
em outro bairro, ele será tapado 
antes”, destacou. 

O responsável geral pela 
fiscalização será Bruno Gersósi-
mo, assessor executivo da presi-
dência da Proguaru.

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - Guarulhos já re-
gistra três casos do tipo 2 da 
dengue, o mais grave da do-
ença. O mais recente foi con-
firmado pelo Instituto Adolfo 
Lutz e diz respeito a uma mo-
radora de 32 anos do bairro 

DA REDAÇÃO - O Instituto Rister de Educação e Socialização 
(Ires) inaugura hoje, às 16h30, a unidade no Parque Cecap, 
localizada na rua Professora Maria del Pillar Munhoz Bo-
nonatto, 220. O Ires oferece, de forma gratuita, reforço es-
colar, aulas de inglês, aulas de artes, desenvolvimento psi-
cossocial, esportes e música para crianças de 7 a 11 anos.

O instituto também tem uma unidade na Vila Galvão.

Polícia investiga rombo 
milionário de cartórios em SP
DA REDAÇÃO - A Polícia Civil 
investiga o rombo milioná-
rio dos cartórios da capital 
paulista, Guarulhos e Santos 
contra o Estado de São Paulo. 
Um total de R$ 57 milhões 
deixou de ser repassado ao 
Fundo Especial de Despesa 
do Tribunal de Justiça, ao 
Fundo de Compensação dos 
Atos Gratuitos do Registro Ci-
vil das Pessoas Naturais e de 
Complementação da Receita 
Mínima das Serventias De-
ficitárias e à Carteira de Pre-
vidência das Serventias não 
Oficializadas da Justiça do 
Estado - e também não foram 
pagos em Imposto de Renda.

O estado tem 1.545 car-
tórios extrajudiciais em fun-
cionamento. A Lei 11.331, 
de 26 de dezembro de 2002, 
discrimina os valores que 
devem ser pagos pelos cartó-
rios ao Estado - os chamados 

emolumentos relativos ao 
serviços notariais e de regis-
tro. De acordo com a Polícia 
Civil, o 1º DP de Guarulhos 
“investiga um homem por 
falsificação de documentos e 
crime contra a ordem públi-
ca”. “O inquérito foi iniciado 
em setembro de 2018 e está 
em andamento. A unidade 
está com diligências em an-
damento para esclarecimen-
to dos fatos”, informou. 

Em fevereiro, o correge-
dor-geral de Justiça, Geraldo 
Francisco Pinheiro Franco ne-
gou um recurso do ex-titular 
do 1º Tabelionato de Notas da 
Comarca de Guarulhos, Ar-
chimedes Gualandro Júnior, 
suspeito de causar um pre-
juízo de R$ 1 milhão nos re-
passes do cartório em 2017. O 
ex-tabelião foi condenado, em 
agosto do ano passado, a pa-
gar uma multa de R$ 300 mil.

Parque Alvorada.
O histórico de sorotipos con-

firmados em Guarulhos mostra 
que nos últimos sete anos hou-
ve o predomínio dos vírus 1 e 
4. A dengue 2 foi constatada na 
cidade pela última vez em 2011. 

Atualmente, além do caso 
do Parque Alvorada, o muni-
cípio recebeu mais dois resul-
tados positivos para este ví-
rus, sendo o primeiro de um 
homem de 55 anos, residente 
na Água Chata, que contraiu a 
doença na cidade de Arcos (Mi-
nas Gerais), em janeiro passado 
(caso importado); e outro de 
uma moradora do Cabuçu, de 
44 anos, que passa três dias por 
semana no bairro do Tucuruvi 
e que por este motivo o local de 
contaminação foi catalogado 
como indeterminado.

Ele não é necessariamen-
te o pior tipo. Porém, com sua 
introdução na cidade, as pes-
soas que tiveram a doença an-
teriormente correm o risco de 
contrair dengue novamente e 
responder de forma mais grave 
aos sintomas.
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      O Escritório de Assistência Jurídica (EAJ) 
da Universidade Univeritas/UNG atenderá, 
a partir do dia 23 de abril, na Rua: Soldado 
Claudovino Madalena dos Santos, 48, 
Centro. Os serviços são gratuitos e voltados 
para a esfera cível (família, sucessões, 
possessórias, despejo, juizado especial, 
solicitações de medicamentos de alto 
custo, creches e usucapiões). O serviço é 
prestado para pessoas com renda de até três 
salários mínimos e que as ações sejam de 
competência da Comarca de Guarulhos. Para 
agendar visita no escritório, o interessado 
deverá comparecer no novo endereço ou 
através dos telefones: (11) 3828-2131 e (11) 
3828-1831. Os atendimentos acontecem 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h 
e das 14h às 18h. Os agendamentos são 
efetuados na última semana de cada mês. 
Todo atendimento é realizado pelos alunos 
do 7º ao 10º semestre do curso de Direito da 
Univeritas/UNG, com acompanhamento de 
advogado devidamente inscrito na OAB e com 
experiência comprovada. 

     Os investimentos em segurança realizados 
em 2018 pela Arteris Fernão Dias trouxeram 
resultados positivos para redução de acidentes 
e vítimas e mantiveram o histórico de queda de 
fatalidades na BR-381. No primeiro trimestre 
de 2019, o índice de acidente foi 8,4% menor 
do que o registrado no mesmo período do 
ano anterior. Já a queda no total de vítimas 
fatais chegou a 23%. As ações voltadas aos 
pedestres estão entre as que contribuíram para 
o balanço positivo. A campanha Passarela Viva, 
por exemplo, foi ampliada. Além de atender 
pedestres que estão próximos as passarelas, 
a equipe da Fernão Dias passou a andar pelos 
bairros, indo de porta em porta e em locais com 
grande movimentação de pessoas. O esforço 
desta ação reflete nos números: redução de 18% 
dos atropelamentos e queda de 55% dos óbitos 
decorrentes de atropelamentos. Para 2019, além 
de dar continuidade nas ações de engenharia 
para redução de acidentes, a Arteris Fernão Dias 
vai expandir o conceito de segurança e respeito à 
vida e levar informação para munícipios que estão 
além dos limites da rodovia e outras empresas. 

ANOTE

O que eles querem é voto, 
somente, pouco se importam 
com as vidas de inocentes

O que fizeram 
com meu pai?

A sociedade brasileira não pode 
perder a capacidade de se indignar. 
Os mais de 80 tiros disparados por 
militares no domingo passado, no 
Rio de Janeiro, que mataram o mú-
sico Evaldo dos Santos Rosa, de 51 
anos, na presença de seu filho, atin-
gem a todos nós.

O garoto de sete anos de idade 
segue perguntando: “o que fizeram 
com meu pai?”. Também estariam 
no carro uma menina de 12 anos, a 

esposa e o sogro de Evaldo. A famí-
lia ia a um chá de bebê. Um cidadão 
que passava pelo local e teria tenta-
do acudir, também ficou ferido.

Um tenente, um sargento e nove 
soldados envolvidos no caso estão 
presos e responderão pelo crime. 
Não cabe usar este pequeno e va-
lioso espaço para fazer um discurso 
condenatório, isso apequenaria a re-
flexão. É preciso ir além.

A morte de Evaldo, tragédia 
maior, é acompanhada de outra 
grave consequência. A saraivada de 
balas fere gravemente a imagem do 
Exército Brasileiro. “Para a institui-
ção cuja missão é proteger a sobera-
nia nacional, é uma vergonha tirar a 
vida de um compatriota, pai de famí-
lia trabalhador”, desabafou a mim, 
na condição de sigilo, um militar ao 
qual pedi uma avaliação do fato.

Em meados de 1887, 1888, o 
Exército Brasileiro foi chamado a 
perseguir escravos fugitivos. Em 
resposta a lideranças políticas que 
na época que defendiam a escravi-
dão, o alto comando afirmou que o 
Exército não era composto por capi-
tães do mato.

As Forças Armadas em geral são 
extremamente disciplinadas, os sol-
dados que estão na linha de frente, 
na infantaria, só disparam median-
te autorização do superior. Eles se-
guem a orientação do comando. A 
responsabilidade maior pelo fuzila-
mento é de quem deu essa diretriz 
aqueles homens.

O comando das Forças Armadas 
precisa se manter firme e resistente 
aos arroubos autoritários que estão 
na ponta da língua de diversas figu-
ras relevantes da política. O que eles 
querem é voto, somente, pouco se 
importam com as vidas de inocen-
tes e até mesmo dos próprios milita-
res. Diante de tragédias como essa, 
se omitem, se acovardam, se escon-
dem, mandam assessores lerem de-
clarações tímidas, pois sabem que 
a culpa maior são deles próprios e 
seus discursos de ódio.

PONTO
DE VISTA

é jornalista 
gutomtavares@gmail.com

GUTO TAVARES

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

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
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EDP alerta sobre riscos com a rede 
de energia ao construir ou reformar
DA REDAÇÃO - As obras e re-
formas (construção civil ou 
manutenção predial) regis-
traram o maior índice de 
acidentes com energia elé-
trica no país no último le-
vantamento realizado pela 
Associação Brasileira de Dis-
tribuidores de Energia Elétri-
ca (Abradee). Foram registra-
dos 73 casos fatais em 2017, 
sendo que nos últimos nove 
anos (2009 a 2017), houve 
736 mortes. Pensando nisso, 
a EDP reforça orientações e 
alerta para os principais er-
ros que causam acidentes.

Como ponto de partida, 
o ideal é contratar profissio-
nais especializados para re-
alizar os serviços. Pedreiros, 
técnicos e pintores com ex-
periência são familiarizados 
com as regras de segurança e 

com o uso de equipamentos 
de proteção individual, que 
é fundamental para todas os 
trabalhos.

Importante destacar que 
uma das ocorrências mais 
perigosas e comuns durante 
as reformas é quando se en-
costam ferragens ou ferra-
mentas na rede de energia, 
principalmente, se está sobre 
andaimes ou trabalhando 
nos andares superiores dos 
imóveis. Encostar na fiação, 
seja diretamente ou por meio 
de objetos, pode causar aci-
dentes graves, como queima-
duras e até mortes.

Além disso, a distribuido-
ra alerta que é fundamental 
prestar atenção na distância 
entre o local onde se está tra-
balhando e a rede elétrica. 
Não se deve, sob nenhuma 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Veja os principais motivos de acidentes na construção civil
• Encostar materiais de construção ou ferramentas na rede elétrica;
• Construir próximo à rede, deixando o telhado sem a distância segura para fazer a ma-
nutenção;
• Colocar andaimes perto da fiação;
• Fazer ligações clandestinas ao construir ou ampliar imóveis;
• Usar máquinas de grande porte, como tratores e retroescavadeiras, nos arredores da rede;
• Instalar antenas no mesmo lado onde está a rede de energia;
• Se apoiar nos fios ou na parte superior de postes;
• Não tomar os devidos cuidados com a altura, para evitar quedas;
• Arremessar cabos sobre a rede elétrica, mesmo que encapados, pois a capacidade de iso-
lamento do material pode não ser suficiente para evitar a passagem da eletricidade.

hipótese, fazer edificações 
perto dos fios, nem ficar tão 
próximo a eles no momento 
de reformas ou manuten-
ções. Mesmo uma simples 
obra no telhado ou uma pin-
tura de fachada pode causar 
incidentes.



ÁRIES: Começará neste dia com algumas dificuldades, 
porém poderá enfrentar todas de uma forma muito mais 
forte e energética.

TOURO: Sentirá o torso contraído devido a grande irrita-
ção e desconforto, que pode ser fruto de stress, este tem 
causa na inação do elemento terra para com os taurinos. 

GÊMEOS: Pouca fala tende a ser o caminho para angariar 
admirações, sua capacidade de ser sucinto e demonstrar 
o que quer de forma simples tem de ser enaltecida.

CÂNCER: Sentimento que outrora fora obliterado irá 
reverter-se em emoções positivas. Haverá apenas algu-
mas ressalvas gerando possíveis instabilidades.

LEÃO: Apresentará uma moral não tão em alta quanto 
costumar estar, pois Urano irá lhe afastar de sua forte 
autoestima.

VIRGEM: Utilizar a praticidade estará mais fácil neste 
momento isso porque Mercúrio, seu planeta regente, lhe 
impulsionará cada vez mais.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 47

SE
ECOLOGICOS

ANALOGOP
LATLNPI
OEEOTAN
TURMASLH

BATATADOCE
SALEOOI
PHMAZAR
OAPRONTA

CLERODANS
ABRDITA

ARREDIASN
EIACUST
SABEDORIA

Sufixo
aumenta-

tivo de
"chorona"

Posição
de Danilo
e Marcelo
no futebol

Que
apresenta 

seme-
lhança

Local onde
se monta
o cenário
no teatro

Latitude
(abrev.)

Na hora 
apropriada

O número
3,1416
(Mat.)

Grupos de
alunos 

em uma
escola

(?) Jazz,
time de

basquete
dos EUA

Aliança
militar 

com sede 
na Bélgica

Tubérculo
muito cul-
tivado no
Nordeste

Lewis Hamil-
ton, quatro 
vezes cam-
peão (F1) 

Venda, 
em inglês

Alain
Resnais,
cineasta
francês

(?) Bolena,
rainha
inglesa 

decapitada
Medida 

de acidez
do líquido
(Quím.)

Classe
social

medieval 
dominante

"(?) 
mon île",
sucesso 

de Caetano

Abril
(abrev.)

Marco da 
vitória dos
Aliados na
2a Guerra

Sobre, em
francês

(?) na Rua,
grupo
teatral

brasileiro
Que vivem
afastadas
do conví-
vio social
Qualidade

do rei
Salomão
(Bíblia)

Acústica (abrev.)
O segundo melhor

Olá!
Explosivo

tóxico
amarelo

Deixa
preparado
Embria-

gada

Água potá-
vel (bras.)
Interjeição
de enfado

Planta que tem
propriedades
cicatrizantes

Cláudia Ohana, atriz

Áries, Escorpião,
Aquário e Sagitário
Momento maior do
jogo de handebol

Os grupos
como o
WWF

Podem derreter por
efeito do 

aquecimen-
to global

conceito, na
avaliação escolar

3/sur — tnt. 4/dans — maza — otan — sale — utah.

LIBRA: Se mostrará mais apto para novas amizades, flo-
rescendo desta forma dentro de si uma energia marcante 
e condicionada aos bons fluídos venusianos.

ESCORPIÃO: Nesta atual fase mostrará pouca habilidade 
para se transformar, se adaptar a novos meios, pois 
Vênus seu planeta em exílio será aterrador neste sentido. 

SAGITÁRIO: Passará um dia mais sereno e tranquilo 
do que o habitual, e isto significa que o elemento fogo 
estará ativamente influenciando de forma mais forte.

CAPRICÓRNIO: Trabalhar parece ser algo inerente a 
este signo, porém será ainda mais enaltecido neste dia, 
fazendo com que consiga obter melhores resultados.

AQUÁRIO: Necessita fazer algo um pouco a mais do que 
você imaginava, muito por causa do planeta Urano neste 
dia diferenciado. 

PEIXES: Muito amor estará envolvido neste dia para você 
evoluir e ir além das coisas mais óbvias e previsíveis do 
seu dia no amor.
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DA REDAÇÃO - O produtor de 
Vingadores: Ultimato, Kevin 
Feige, já tinha dito que Stan 
Lee poderia aparecer no fil-
me, assim como fez em outras 
produções da Marvel. Agora, 
além de certeza, sabe-se que 
essa será a última participação 
do mestre dos quadrinhos em 
algum trabalho da produtora.

Desde 2000, foram pelo 
menos 27 aparições. A pri-
meira delas, naquele ano, 
foi em X-Men, quando ele 
fez um vendedor de hot dog. 
“É seu último compromisso 
com o cinema”, disse o dire-
tor Joe Russo ao site Masha-

‘Vingadores: Ultimato’ terá última 
participação de Stan Lee em filmes da Marvel

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

ble. Anteriormente, ele havia 
dito que não tinha certeza se 
Lee havia gravado uma cena 
para o próximo Homem-Ara-
nha: Longe de Casa.

Enquanto os irmãos Rus-
sos não diziam como, exata-
mente, seria a participação 
especial de Lee no filme, eles 
estavam felizes em relem-
brar o tempo com a lenda 
dos quadrinhos. 

Anthony Russo, que se au-
todenomina “nerd dos quadri-
nhos” quando criança, lembra 
como foi “estranho”, de um 
jeito bom, quando Lee ia ao 
set de filmagem.

“Nós temos todas essas es-
trelas de cinema no set, e quan-
do Stan chegou ao set, todo 
mundo era como criança nova-
mente”, disse ele “Sempre foi 
muito divertido filmar essas 
participações porque ele era 
muito charmoso”, completou.

Stan Lee morreu em no-
vembro do ano passado, aos 
95 anos, e, embora os fãs pos-
sam se sentir tristes ao ver o 
rosto dele na tela pela uma úl-
tima vez, Ultimato parece ser 
um bom final. “Eu tenho de 
dizer, eu acho surpreendente 
que essa seja sua última apari-
ção”, comentou Joe.

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
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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

JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. 
R$ 700,00.  F:97272-7232 
whats
APTO. CENTRO GRU. 
mobiliado.perto da fac.
de Medicina. R$ 1.200, 
+ Cond. R$ 485,00. F.:  
99901-6804

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

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

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.

Sítios e Chácaras

Aluga-se

Contrata-se

Vende-se

Oportunidade

Relax

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 

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

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.
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
MECÂNICO DE AUTOS 
c/ exp. , p/ trabalhar em 
Guarulhos . F.: 2412-1481 
c/ Márcio.

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

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
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.

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.

ALUGA-SE 
Quartos p/ rapazes, amb. 
familiar F.: 2304-6721.

CLASSIFICADOS

94745-7749
5583-2905

VENDE-SE JAZIGO 
Especial 4 gavetas - 
Cemitério Primavera I F.: 
(19) 99796-0120

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

Justiça determina a 
desocupação de área 
no Jardim Primavera

Dupla de grafiteiros de 
Guarulhos leva cores e 
arte à escola estadual

DA REDAÇÃO - A dupla de gra-
fiteiros Biro e Bugiganga, am-
bos de Guarulhos, realizou a 
pintura na Escola Estadual 
Seraphina Renzi Martello, 
com o objetivo de levar cor e 
arte para as crianças de seis 
a 11 anos. 

Os corredores, os banhei-
ros e as salas de aula recebe-
ram diversos desenhos para 
animar o período de aula das 
crianças. O processo durou 
13 dias e contou com pales-
tras e explicações sobre as 
técnicas de pintura.

“A maioria das crianças 
do bairro nunca teve conta-
to com a arte por morar em 
uma área afastada”, contou 
Biro. A escola é localizada na 
Estrada de Nazareth Paulista, 
no bairro Capelinha.

Até o final do semestre, 

DA REDAÇÃO - A prefeitura, cum-
prindo determinação do Mi-
nistério Público de São Paulo 
(MPSP) e do Poder Judiciário, 
inicia hoje as notificações para 
que os ocupantes das ruas 
Xisto e Estagiários, no Jardim 
Primavera, desocupem a área 
para remoção das edificações 
construídas irregularmente 
no local. A ação é resultado de 
um acordo feito em 2008, pelo 
então prefeito e o Ministério 
Público. Na época, a prefeitura 
assinou um termo de acordo, 
apresentado pelo Ministério 
Público para desocupação des-
sas vias, tendo em vista a exis-
tência de danos ambientais em 
razão das moradias irregulares 
instaladas na área.

Em 2010, o Ministério Pú-
blico ajuizou uma nova ação 
judicial por entender que o 
acordo não fora integralmente 
cumprido, obrigando a prefei-
tura à realização das ações ne-
cessárias para a desocupação.

os artistas irão produzir ofici-
nas de grafite, de pintura de 

rosto e levarão atividades fí-
sicas como o basquete de rua.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Operação da Polícia Civil 
prende 10 membros de 
organização criminosa
DA REDAÇÃO - Policiais civis do 
4º DP de Guarulhos realizaram 
a prisão de 10 homens acusa-
dos por “crimes de pistolagem” 
– expressão utilizada para os 
assassinatos em decorrência da 
troca de dinheiro. Além de ho-
micídio, a quadrilha também 
deverá responder por associa-
ção criminosa, porte ilegal de 
arma e tráfico de entorpecentes.

Cerca de 80 policiais partici-
param da ação realizada ontem 
que contou com 54 equipes e 38 
viaturas. A operação batizada 
de “Cactus”, contou com apoio 
também de policiais de Mogi 
das Cruzes e São Bernardo do 
Campo. As prisões ocorreram 
nas cidades de Itaquaquece-
tuba, São Paulo e Guarulhos. 
Com os suspeitos foram apre-
endidos um fuzil 762, uma pis-
tola nove milímetros, uma pis-
tola calibre 380, um revólver 38 
e outro 32, além de maconha e 
cocaína que estariam embala-
das para a venda. 
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