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São novas formas de ocupação que trazem 
perspectiva de geração de trabalho e reinserção 
social”, Guti, prefeito de Guarulhos
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‘A Maldição da Chorona’ 
estreia hoje nos 
cinemas do país
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Parque do Povo 
comemora 5 anos com 

show de Maiara & Maraisa
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Prefeitura quer cobrar taxa de poluição 
ambiental dos passageiros do Aeroporto
Valor ainda não foi definido mas será incluído nas passagens aéreas e revertido para ações de preservação 
do meio ambiente em Guarulhos; medida deverá integrar o Código Tributário Municipal Pág. 4
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GCM recebe reforço de 
novas pistolas calibre 380
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Segunda fase da vacinação contra a 
gripe começa na semana que vem

Ex-presidente do Peru morre após 
atirar contra a própria cabeça
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Covas veta motos na Marginal Pinheiros 
e cria áreas com máxima de 30km/h
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FÉ - Toda a beleza da arquitetura da Catedral da Sé, na capital paulista, que encanta moradores e turistas
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Alexandre Zeitune pode 
ser um dos candidatos à Pre-
feitura na eleição do ano que 
vem. O vice-prefeito eleito 
com Guti no segundo turno 
de uma eleição disputadíssi-
ma há três anos pertence ao 
diretório nacional da Rede, o 
partido da Marina Silva. Qua-
se saiu para governador do 
Estado no ano passado. Não 
aconteceu porque sentiu que 
não havia bala suficiente na 
agulha para sustentar uma 
campanha que a situação 
exigia. Mas não há dúvida: 
Zeitune é a maior liderança 
da legenda hoje no Municí-
pio. E sua afirmação de que 
“a Rede entra com uma pro-
posta maiúscula no pleito 
municipal de Guarulhos”, dita 
ontem durante uma entrevis-
ta na TV da cidade, mostra 
que o partido da ex-senadora 
e duas vezes candidata à pre-
sidência já tem candidato.

Alexandre Zeitune vai ter 
muito o que dizer durante a 
próxima campanha. Foi obje-
to de muitas acusações que 
pipocaram logo depois de 
desvincular-se da administra-
ção – atuou como secretário 
da Educação durante mais 
de um ano. “Tempo de mui-
to entusiasmo e realizações”, 
revelou. Uma Comissão Es-
pecial de Inquérito aberta na 
Câmara que veio na sequên-
cia de seu afastamento da 
Prefeitura deu trabalho, foi 
desgastante, mas no fim deu 
em nada. Nada se provou 
contra ele. Alexandre Zeitu-
ne, considera-se um político 
limpo. Mais um que entra na 

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

relação dos possíveis candi-
datos a prefeito na eleição do 
ano que vem.

O vice-prefeito dá expe-
diente numa pequena sala do 
Teatro Adamastor no bairro 
do Macedo. E lá que ele aten-
de seus amigos e correligio-
nários.

 
Proposta da morte
Gleisi Hoffmann, a presi-

dente do PT, aplaudiu com 
entusiasmo a nova algazarra 
protagonizada pela oposição 
ontem na Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Câmara 
dos Deputados. “Faz muito 
bem a oposição em obstruir. 
Tudo que a oposição quer é 
que isto (a reforma da previ-
dência) não seja votado. Esta 
é a proposta da morte”.

A estratégia teve uma 
força extra. Do Centrão e do 
próprio PSL, cuja bancada é 
hoje uma das mais infiéis na 
Câmara porque boa parte 
dos deputados “sofre pres-
são das redes sociais.” A afir-
mação vem do próprio líder 
da bancada do partido de 
Bolsonaro, o deputado Dele-
gado Waldir, de Goiás.

Está difícil conseguir vo-
tos favoráveis ao parecer do 
relator, o também delegado 
Marcelo Freitas, do PSL de 
Minas Gerais. Passar pela CCJ 
da Câmara é o primeiro pas-
so para esse projeto de refor-
ma da previdência chegar ao 
plenário. Mais pra frente ain-
da tem outra comissão, a que 
vai analisar e votar o mérito.

Se está difícil agora, como 
é que será mais pra frente?

meiro quadrante zodiacal para 2020…

Serve de consolo?
Pelo tamanho da população de Gua-

rulhos, a cidade deveria ter treze Con-
selhos Tutelares atuando. Tem seis. Em 
sua defesa, o secretário Alex Viterale 
(Assistência Social) alega que os atuais 
estão mais estruturados que no gover-
no Almeida (PT)...

Batendo em falso
Eduardo Kamei continua disparando 

farpas contra o governo Guti. Recen-
temente questionou nas redes sociais 
se as comunidades em Guarulhos têm 
coleta de lixo. Ele, como ex-vereador 
e ex-secretário, sabe que sim. Ou pelo 
menos deveria saber…

Luz aos olhos
Pesquisa revela que nos bairros a 

maior preocupação dos cidadãos é  
com falta de segurança. Detalhe: nes-
te contexto entra a falta de iluminação 
pública. Dinheiro carimbado há: falta 
aplicá-lo…

Sem sintonia
Semana passada, em reunião do 

PDT, o deputado estadual Márcio 
Nakashima fez discurso ácido em re-
lação ao prefeito Guti. Os dois estão 
cada vez mais distantes…

Mero acaso
Para quem não acredita em coin-

cidências: depois que Wagner Freitas 
(PTB) conversou com Guti, algumas 
pessoas ligadas ao ex-vereador caubói 
foram nomeadas na Prefeitura…

Se fosse fácil, qualquer um conse-
guiria…

Se até o líder do Governo, Eduardo 
Carneiro (PSB), está com dificulda-
de de despachar com o prefeito Guti 
(PSB), imaginem os demais vereado-
res…

Bilhete azul
O prefeito Guti (PSB) demitiu o as-

sessor Felipe Alves Ranghieri, seu ami-
go de infância. E não lhe deu nem o 
benefício de figurar como “a pedido”. 
Ranghieri fez vários desafetos no fun-
cionalismo, principalmente na Saúde…

Astrologia
Segundo recente mapa astral, o ex-

-prefeito Elói Pietá (PT) aparece no pri-
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Transposição para o Regime Próprio 
representa ganho real de pelo menos 
5% nos vencimentos dos servidores
DA REDAÇÃO - Cerca de 60% dos 
servidores públicos que forem 
transpostos do regime celetista 
para o Regime Próprio passa-
rão a receber, mensalmente, a 
partir do próximo mês de ju-
nho, os adicionais por tempo 
de serviço, sexta-parte e licença 
prêmio, o que pode acarretar 
um ganho real de 5% a 30% 
nos vencimentos. 

O Departamento de Recur-
sos Humanos da Secretaria de 
Gestão divulgou nesta quarta-
-feira (17), por meio do Diário 
Oficial do Município de Gua-
rulhos, a primeira lista dos 
servidores que se enquadram 

nas possibilidades de transpo-
sição. A pasta abriu o prazo de 
30 dias para apresentação de 
recursos em caso de eventuais 
erros. A listagem definitiva será 
divulgada no final de maio.

De acordo com o departa-
mento, cerca de 70% dos em-
pregados públicos celetistas 
será transposto. Os servidores 
que não se enquadrarem nas 
hipóteses de transposição pas-
sarão a compor o Quadro Espe-
cial Suplementar e continuarão 
a ser regidos pelo regime CLT, 
sendo assim, permanecem con-
tribuindo para o Regime Geral 
de Previdência Social.

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

Atendimento presencial 
da Anac em Cumbica 
será desativado

Prefeitura pretende cobrar de passageiros 
do Aeroporto taxa de poluição ambiental 
DA REDAÇÃO - A Prefeitura de 
Guarulhos prepara um projeto 
de lei, que deve integrar o Códi-
go Tributário Municipal, para 
instituir a taxa de poluição am-
biental, que será paga por todos 
os passageiros que embarquem 
no GRU Airport – Aeroporto 
Internacional de São Paulo, em 
Cumbica. O valor – que ain-
da será definido após estudos 
econômico-financeiros – será 
incluído nas passagens aéreas 
e será revertido para ações de 
preservação do meio ambiente, 
como forma de compensar os 
danos causados pela poluição 
gerada pelos aviões durante os 
procedimentos de pouso e de-
colagem.

A justificativa elaborada 
por técnicos das secretarias 
municipais do Meio Ambiente 
e da Fazenda aponta que o ae-
roporto é um polo gerador de 
poluição, a partir das milhares 
de aeronaves que aterrissam e 
pousam todos os dias, causado 
degradação ambiental. Desta 
forma, é fundamental criar 
formas de responsabilizar os 
agentes causadores, imputan-
do aos usuários do transporte 
aéreo um pequeno valor, que 
será repassado a ações de re-
cuperação do meio ambiente 

DA REDAÇÃO - A Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac) desativará, a partir 
de junho, os postos de aten-
dimentos presencial a pas-
sageiros que possui em 15 
aeroportos, dentre eles o de 
Cumbica. O serviço será des-
continuado em razão da bai-
xa procura e tendo em vista 
que há canais que suprem 
esse tipo de atendimento ao 
passageiro, que era basica-
mente o registro das mani-
festações que hoje são regis-
tradas e acompanhadas pela 
plataforma Consumidor.gov 
do Ministério da Justiça.

FOTOS: MÁRCIO LINO

em âmbito municipal, mas de 
reflexo global. 

Segundo o documento que 
será incluído no projeto de lei, 
as atividades aéreas contri-
buem sobremaneira ao aqueci-
mento global, mudanças climá-
ticas e consequentes danos à 
saúde pública. Com isso, a insti-
tuição da taxa associada à pas-
sagem aérea irá tributar apenas 
o passageiro que fomenta a ati-
vidade e, que em sua maioria, 
é proveniente de outras locali-

dades. Por sua vez, o cidadão 
guarulhense será compensado 
recebendo as melhorias am-
bientais geradas por esse ônus. 

A instituição da taxa de 
poluição ambiental vai com-
por o novo Código Tributá-
rio Municipal, que deverá 
ser apresentado pela Fazendo 
ainda no primeiro semestre 
deste ano, para vigorar em 90 
dias após sua aprovação pela 
Câmara Municipal ou a partir 
do ano-fiscal de 2020.

Benefícios garantidos
Para o adicional por tempo de serviço serão calculados os 

quinquênios de efetivo exercício no serviço público. A cada cin-
co anos será atribuído ao funcionário um adicional de 5% do res-
pectivo vencimento, que será incorporado para todos os efeitos.  
Outro benefício: após cada período de cinco anos ininterruptos 
de efetivo exercício no serviço público, será concedida ao funcio-
nário a licença prêmio de três meses, com todos os direitos, ven-
cimentos e vantagens do cargo efetivo garantidos, desde que não 
tenha sofrido nenhuma penalidade de suspensão no período. 
O servidor terá cinco anos para utilizar os períodos de licença 
prêmios acumulados, a partir de junho e de acordo com escala 
organizada pelas chefias. Já a sexta-parte estará disponível para 
os funcionários que completarem 25 anos de efetivo exercício 
e correspondendo a um sexto a mais em seus vencimentos.  É 
calculada sobre o salário-base mais décimos.

Para essas concessões, será considerado somente o tempo de 
serviço público prestado à Prefeitura de Guarulhos sob o regime 
celetista, exercido em período anterior à migração para o regi-
me estatutário. Esse tempo também será computado para fins 
previdenciários e de estágio probatório, além de concessão de 
férias. Ao servidor cuja transposição ao Regime Próprio acarre-
tar redução da remuneração atual, a diferença apurada será paga 
a título de Vantagem de Ordem Pessoal (VOP), que se agregará 
de forma permanente para os efeitos de aposentadoria, décimo 
terceiro salário e férias.
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Quase dois milhões de veículos devem passar 
pelas rodovias que cortam Guarulhos no feriado

Campanha de vacinação contra a gripe 
entra na 2ª fase na próxima semana

GCM recebe lote de pistolas 
semiautomáticas calibre 380
DA REDAÇÃO - A Secretaria 
de Assuntos para Seguran-
ça Pública (SASP), por meio 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Guarulhos, recebeu 
ontem, em um clube de tiro no 
Jardim Santa Clara, o primeiro 
lote de pistolas semiautomá-
ticas calibre 380, de um total 
de 225 armas. O equipamen-
to será utilizado para reforçar 
o trabalho das inspetorias da 
cidade, bem como do Canil e 
do Patrulhamento Ambiental, 
sendo que este primeiro lote, 
com 56 armas, será destinado 
à Ronda Escolar.

Para o prefeito Guti é muito 
importante uma Guarda Civil 
bem equipada e preparada. 
“Precisamos de uma Guarda 
Civil forte. Não queremos ne-
nhum combate nas ruas, mas 
se for necessário, precisamos 
estar preparados”, salienta.

FOTO: MÁRCIO LINO

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

O secretário da SASP, Gil-
van Passos, falou sobre a aqui-
sição de coletes, uniformes e 
armamentos mais potentes. 
“Eu só tenho a agradecer tudo 
o que tem sido aplicado para 
melhorar o trabalho da GCM. 

A substituição de revólveres 38 
por pistolas semiautomáticas 
com poder de tiro maior vai 
ajudar a garantir a segurança 
da população e também dos 
próprios guarda nas ruas”, res-
saltou.

LUCY TAMBORINO - Cerca de 1,9 
milhão de veículos devem 
passar em Guarulhos pelas 
rodovias Fernão Dias, Ayrton 
Senna e Presidente Dutra du-
rante o feriado prolongado da 
Sexta-feira Santa. 

Somente a Fernão Dias 
deve receber cerca de 800 
mil veículos no período. Uma 
das concentrações do tráfego 
deve ainda acontecer entre 
Guarulhos e Bragança Pau-
lista. A expectativa é de que 
o fluxo comece a aumentar 
a partir das 14h de quinta-
-feira. As obras serão redu-
zidas neste período e serão 
normalizadas após o término 
da operação especial.

Já o corredor Ayrton Sen-
na/Carvalho Pinto estima 

DA REDAÇÃO - A Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
a Influenza (gripe) entra na se-
gunda e última etapa a partir 
da próxima segunda-feira (22). 
Nesta fase, serão contempladas 
pessoas com idade igual ou su-
perior a 60 anos; professores 
das redes públicas e privada de 
ensino; profissionais de saúde; 
portadores de doenças crôni-
cas, mediante prescrição médi-
ca; povos indígenas; jovens de 
12 a 21 anos, sob medidas so-
cioeducativas; população priva-
da de liberdade e funcionários 
do sistema prisional.

Além desses oito grupos, 
também poderão procurar 
uma das 69 Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) da cidade para 
se proteger contra a doença os 
demais públicos contempla-
dos na etapa inicial, ou seja: 
crianças menores de seis anos 
(com idade entre seis meses 
até cinco anos, 11 meses e 29 
dias), gestantes e puérperas 

(mulheres que deram à luz 
nos últimos 45 dias).

A 21ª Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Influen-
za se estende até 31 de maio, 
sendo que, no sábado (4), 
acontece o Dia de Mobilização 
Nacional com a abertura de to-
das as UBS para intensificar a 
imunização. A meta é vacinar 
pelo menos 90% de cada um 
dos grupos prioritários, o que 
em Guarulhos corresponde a 
mais de 310 mil pessoas.

Nesta campanha, tam-
bém serão disponibilizadas 
as demais vacinas do Ca-
lendário Nacional de Vaci-
nação para atualização da 
carteirinha do público con-
templado. Segundo o Minis-
tério da Saúde, a iniciativa 
tem por objetivo resgatar as 
pessoas não imunizadas e 
colocar em dias as doses em 
atraso, considerando o risco 
para as doenças imunopre-
veníveis.

pelo menos 873 mil veículos 
passem pelas quatro praças 
de pedágio do corredor Ayr-
ton Senna/Carvalho Pinto, 
nos dois sentidos, a partir de 
hoje até o domingo (21). Na 
saída dos motoristas para 
o feriado prolongado, o flu-
xo intenso na rodovia deve 
ocorrer hoje das 15h às 18h 
e amanhã das 6h às 12h. No 
retorno, a Ecopistas aguarda 
maior fluxo no domingo (21) 
das 11h às 20h.

Na via Dutra a expectati-
va é que 267 mil veículos no 
trecho paulista. A concen-
tração de tráfego deve acon-
tecer hoje, das 19h às 21h e 
amanhã das 10h às 12h. Já 
no domingo (22) o pico será 
entre 17h e 19h.

Craque Neto é o embaixador oficial 
da Campanha do Agasalho de 2019
DA REDAÇÃO  - A Campanha 
do Agasalho 2019 de Gua-
rulhos terá como embaixa-
dor oficial o craque Neto, 
ex-jogador de futebol do 
Corinthians e atual apre-
sentador e comentarista 
esportivo. A presidente do 
Fundo Social de Solida-
riedade, Elen Farias, fez o 
convite ao ex-jogador na 
semana passada. O lança-
mento da Campanha do 
Agasalho ocorrerá no pró-
ximo dia 25, às 16h, no au-

ditório do Paço Municipal 
de Guarulhos.

A participação do ídolo 
do futebol na campanha 
foi abordada pela presi-
dente do Fundo Social. 
“Estamos felizes por ele 
ter aceito nosso convite. 
É muito bom contar com 
uma personalidade do es-
porte conhecida em todo 
País. Neto é carismático 
e um dos principais co-
mentaristas de futebol do 
país”, afirmou Elen.
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Covas veta motos na Marginal do Pinheiros 
e cria áreas com máxima de 30km/h

RMSP apresenta queda no índice 
de desenvolvimento humano

LUCY TAMBORINO - Entre 2016 
e 2017, o Índice de Desenvol-
vimento Humano Municipal 
(IDHM) apresentou queda na 
Região Metropolitana de São 
Paulo, o que inclui Guarulhos 
e mais 38 cidades, passando 
de 0,843 para 0,836. É o que 
mostram os dados atualizados 
do Radar IDHM, estudo que 
detalha os indicadores no país.

DA REDAÇÃO - O prefeito Bruno 
Covas lançou ontem um plano 
de segurança para reduzir o 
número de acidentes no trân-
sito de São Paulo, que prevê 
a redução de velocidades em 
algumas regiões da cidade e 
veta motos na pista expressa da 
Marginal do Pinheiros. A ação 
prevê a criação de “áreas cal-
mas”, com velocidade máxima 
de 30km/h.

A redução vai na contramão 
da política de trânsito adota por 
seu antecessor, o governador 
João Doria que aumentou os li-
mites de velocidade nas margi-
nais Tietê e Pinheiros. Segundo 
Covas, a medida adotada em 
2017 vai ser mantida. “Foi um 
compromisso combinado com 
a população. Não posso agora 
fazer algo diferente”, disse.

Entre as ações previstas 
para a marginais está a proi-
bição da circulação de motos 
na pista expressa da Marginal 

do Pinheiros, no sentido Inter-
lagos/Castelo Branco, como já 
ocorre na Marginal do Tietê. 
“As marginais são pistas expres-
sas e assim devem ser tratadas. 
O principal fator de acidentes 
nessas vias são as motos, por 
isso, a ação adotada será esta”, 
disse Edson Caram, secretário 
de Mobilidade e Transportes.

A mudança deverá ocorrer 
até maio. A proibição às motos 
já ocorre nas pistas expressa e 
central da Marginal do Tietê, 
entre as 6h e 22h. O veto no 
sentido Interlagos da Marginal 
do Pinheiros ainda não é possí-
vel, pois há pontos em que não 
há divisão entre pista local e ex-
pressa. Segundo Caram, a CET 
estuda uma forma de fazer a 
separação. 

As medidas estão no Plano 
de Segurança Viária 2019-2028 
e prevê a alocação de R$ 35 mi-
lhões para as intervenções de 
segurança viária.

FOTO: DIOGO MOREIRA/GOVERNO DE SÃO PAULO

O levantamento é compos-
to por três dimensões longe-
vidade, renda e educação, que 
atingiram na região 0,834; 
0,851 e 0,824, respectivamen-
te. Sendo que no quesito edu-
cação é a melhor avaliada de 
todas as regiões metropolita-
nas e a segunda no de renda.

O estudo também de-
monstrou que a renda varia 

de acordo com sexo e raça.  Já 
que enquanto brancos regis-
traram 0,863 no índice, ne-
gros 0,739 e homens somam 
0,933, as mulheres obtiveram 
0,703 no levantamento.

No Brasil o IDHM man-
teve-se praticamente estável: 
passou de 0,776 para 0,778. 
Apesar de ter sido observada 
uma leve queda de 0,92% no 
valor da renda per capita entre 
2016 e 2017, que passou de R$ 
842,04 para R$ 834,31 e gerou 
uma retração do IDHM Renda 
de 0,748 para 0,747, esse im-
pacto foi contrabalanceado pe-
las outras duas dimensões.

O crescimento da esperan-
ça de vida, de 75/72 anos para 
75/99 anos, foi o principal in-
dicador que elevou o IDHM 
Longevidade de 0,845 para 
0,850. Já a dimensão Educa-
ção, que avançou de 0,739 
para 0,742.
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Serviço:
Local: rua Treze de Maio, 188 – 
Vila Galvão
Horário: 9h às 18h
Telefone: 3428-5447

DA REDAÇÃO - Aberta há três meses na 
rua Treze de Maio, 188, na Vila Galvão, 
a Ótica Pretti oferece exame de vista 
grátis, uma grande variedade de mode-
los de armação de grau e de Sol e tam-
bém trabalha com todos os tipos de len-

te das principais marcas do mercado.
A loja oferece ao cliente todos os ti-

pos de lente com durabilidade, conforto 
e qualidade. São ofertadas multifocais, 
bifocais e polarizadas, que protegem os 
olhos.

Além de escolher os modelos de 
armações que mais combinam com 
cada tipo de rosto, também é importan-
te pensar na saúde. As lentes escuras 
possuem proteção contra os raios UV, 
fator que ajuda a reduzir a quantidade 
de radiação que penetra nos tecidos 
oculares.

Após a escolha da armação e da 
produção das lentes e montagem dos 
óculos, o produto fica pronto de três 
a 10 dias.

Com experiência de 10 anos no mer-
cado ótico, os irmãos Pretti decidiram 
abrir seu próprio negócio. Até o final 
do ano, os empresários pretendem 
abrir mais duas unidades, ainda sem 
local previsto. Outra proposta é come-
çar a trabalhar com lentes de contato.

Rua 13 de Maio, 188 - Vila Galvão
Guarulhos/ SP

tel.: (11) 3428-5477 - (11) 96632-4944

>> Exame de vista grátis, na compra de seu óculos

>> Fábrica de óculos
  >> Preços imbatíveis

VENHA CONHECER NOSSOS DIVERSOS 
MODELOS DE ARMAÇÃO E LENTE!

PROMOÇÕES DE INAUGURAÇÃO

ACEITAMOS TODOS CARTÕES

Óticas Pretti
F á b r i c a  d e  Ó c u l o s

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

A sua sobremesa nesta Páscoa!

VILA GALVÃO: Rua Vicente Melro, 1091 Vila Galvão – Guarulhos/SP 
2452.8689 | 2455.9763

CENTRO: Av Nossa Senhora Mãe dos Homens, 327 Centro – Guarulhos/SP 
 11 4372-9811

Ovos de Páscoa Caseiro 
R$29,90 
A partir de

Pudim de Leite Condensado 
R$24,90 

Teremos grande variedade de sobremesas
 a pronta entrega e estamos no         

 IMAGEM ILUSTRATIVA

 IMAGEM ILUSTRATIVA
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Ex-presidente do Peru morre após 
dar tiro na cabeça ao ser preso

Doações para reconstrução de Notre-Dame somam US$ 900 milhões
DA REDAÇÃO - Doações estão sendo fei-
tas em todo o mundo visando recons-
truir a Catedral de Notre-Dame, em 
Paris, que foi seriamente danificada 
por um incêndio. Segundo a impren-
sa francesa, já foram arrecadados 
900 milhões de dólares.

O incêndio - ocorrido na segunda-
-feira (15) -  devastou a estrutura his-
tórica, destruindo a torre e de dois 
terços do teto. Empresas da França 
são líderes em contribuições para os 
esforços de captação de recursos.

Um conglomerado de produtos de 
luxo, o fundador de uma grande em-
presa de cosméticos e uma petroleira, 
entre outros, se comprometeram a fazer 
doações substanciais. Universidades e 

DA REDAÇÃO - O ex-presidente do Peru 
Alan García morreu ontem durante ci-
rurgia, depois de dar um tiro na cabe-
ça ao receber ordem de prisão em sua 
casa, no bairro Miraflores, em Lima. 
Ele era acusado de corrupção em caso 
envolvendo a empresa brasileira Ode-
brecht. García foi levado com urgência 
ao Hospital Casimiro Ulloa, na capital 
peruana, mas não resistiu.

De acordo com informações mé-

dicas, o ex-presidente, 69 anos, teve 
três paradas cardíacas e foi reani-
mado. Ele deu entrada no hospital 
às 6h45, com perfurações de entra-
da e saída de bala no crânio.

O presidente do Peru, Martín Vi-
zcarra, lamentou no Twitter a mor-
te de Alan García. “Consternado 
com a morte do ex-presidente. En-
vio minhas condolências à família 
e pessoas queridas”.

FOTO: ROSIVAN MORAIS/ESTADÃO

uma gigante de tecnologia da informa-
ção dos Estados Unidos também contri-
buíram. Mais de 1.500 pessoas em 50 
países também efetuaram doações no 
valor de 80 mil dólares até o momento 
em um site de arrecadação na internet 
aprovado por autoridades francesas.

O presidente da França, Emma-
nuel Macron, se comprometeu a re-
construir a catedral em cinco anos, 
quando Paris sediará os Jogos Olímpi-
cos e Paralímpicos de Verão. Macron 
estimou que serão necessários 850 mi-
lhões de dólares para a reconstrução. 
No entanto, ainda não está claro quan-
to tempo vai levar para reconstruir 
Notre-Dame. De acordo com especia-
listas, o trabalho pode levar décadas.

Governo argentino lança pacote 
de medidas para combater inflação
DA REDAÇÃO - O governo da Argentina 
lançou ontem um documento com 
uma série de medidas econômicas e 
sociais para combater a inflação e re-
ativar a economia. No ano passado, a 
Argentina registrou inflação de 47,6%, 
a mais alta nos últimos 27 anos. Para 
2019, o governo tem a meta de fechar 
o ano com 23% de inflação.

“Chegou o momento de trazer um 
pouco de alívio aos argentinos, que 
tantos esforços fizeram nestes meses 
difíceis para todos. (...) Seguimos con-
vencidos de que para baixar a infla-
ção a longo prazo - e terminar com 
este problema que temos há 75 anos 
- são indispensáveis as mudanças 
profundas e estruturais que viemos 
implementando nos últimos anos”, 
diz o comunicado oficial do governo. 

O governo argentino chegou a um 
acordo com 16 empresas para que 60 
produtos da cesta básica mantenham 
os preços por, pelo menos, seis meses. 
Entre os produtos estão óleo, arroz, fa-
rinha, macarrão, leite, iogurte, erva 
mate, chá, açúcar, polenta, biscoitos, 
geleias, conservas e bebidas. Além dis-
so, se comprometeu a não subir tarifas 
dos serviços públicos. Em relação ao 
gás, por exemplo, o governo anunciou 
que dará 22% de desconto nas contas 
durante os meses de inverno. Na área 
de transporte não haverá aumentos nos 
ônibus e trens metropolitanos, nem nos 
pedágios do país. Na telefonia celular, as 
operadoras aceitaram manter o preço 
das linhas pré-pagas durante 5 meses, 
até setembro. A medida beneficia cerca 
de 35 milhões de consumidores.

Associação SOS Familia São Geraldo
CNPJ 74.503.137/0001-03

Balanço Patrimonial
Periodo: 01/2018 a 12/2018

Demonstração do Resultado do Período

 Ativo
ATIVO   78.953,42 
ATIVO CIRCULANTE  25.978,47
DISPONIBILIDADES  2.611,95
CAIXA   2.266,71
 CAIXA  2.266,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO  345,24 
BCO SANTANDER 13000031-8  344,24
BCO BRADESCO - 3017-1 ASSOC  1,00
VALORES REALIZAVEIS A CURTA PRAZO 23.366,52
CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 23.366,52
APLICACOES - BCO  BRADESCO -C/C 3017 23.366,52
ATIVO NAO CIRCULANTE  52.974,95
ATIVO PERMANENTE  52.974,95
IMOBILIZADO TECNICO  156.274,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS  75.612,12
VEÍCULOS   48.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  9.372,00
EQUIP/OS DE INFORMÁTICA  23.290,63
DEPRECIACOES ACUMULADAS  -103.299,80

CONTAS DE RESULTADO
RESULTADO DO EXERCICIO
   RECEITAS
      RECEITAS ORNARIAS  465.897,44
        RECEITAS EXTRAORDINARIAS  1.736.166,08
TOTAL - RECEITAS  2.202.013,52
DESPESAS TRABALHISTAS
  DESPESAS TRABALHISTAS
    DESPESAS COM PESSOAL  -1.512.369,56
TOTAL - DESPESAS TRABALHISTAS -1.512.369,56
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
   DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
     DESPESAS ADMINISTRATIVAS  -483.211,94
      DESPESAS FINANCEIRAS  -11.433,91
       /-/ RECEITAS FINANCEIRAS  4.020,33
       DESPESAS TRIBUTARIAS  -11.504,00  
TOTAL - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS   -502.129,52
= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO  187.514,44

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EXERCÍCIO 2018
ORIGENS
SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO) R$ 187.514,44

DEPRECIAÇÃO
VARIAÇÕES DO (S) RESULTADO (S) DE EXECÍCIOS FUTUROS
AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDOS DA

TOTAL DE ORIGENS  R$ 187.514,44

APLICAÇÕES
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZAÇÃO  R$ 10.095,83
AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO
AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO
AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
TRANSFERENCIA ENVIADAS PARA A
TOTAL DE APLICAÇÕES
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
(+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE
(-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII 
DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 177, DE 10/08/200, PUBLICADA NO DIÁRIO EM 
15/08/2000.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DE PATRIMONIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  EXERCÍCIO 2018
SALDO ANTERIOR  (R$ 245.650,34)
(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXCERCÍCIOS ANTERIORES
(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
(-) TRANSFERENCIAS ENVIADAS
(+)ACRÉSCIMO/ DECRÉSCIMO PATRIMONIAL R$ 187.514,44
SALDO ATUAL   (R$ 58.135,90)

DEMOSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
FLUXO DE CAIXA  EXERCÍCIO 2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE

TERESINHA MARIA DOTTO
CPF:073.892.518-75

PRESIDENTE

NILZA MARIA DA SILVA
CRC-SP:1SP202654/0-2

CONTABILISTA

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2018.

DEPR.ACUM.- MÓVEIS E UTENSILIOS -34.133,64
DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -3.907,60
DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA -17.258,56
DEPR.ACUM.-VEÍCULOS   -48.000,00
TOTAL - ATIVO    78.953,42
 Passivo
PASSIVO    78.953,42
PASSIVO CIRCULANTE  137.089,32
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 137.089,32
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 137.077,03
CONT.INSS A RECOLHER  95,313,55
PROVISÃO DE FÉRIAS  27.149,55
PROVISÃO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS 14.613,93
OBRIGACOES FISCAIS   12,29
CSRF A RECOLHER  12,29
PATRIMONIO LIQUIDO  -58.135,90
RESULTADOS ACUMULADOS  -58.135,90
RESULTADO DO EXERCICIO  -58.135,90
SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS -58.135,90
TOTAL - PASSIVO  78.953,42

(+) RECEITAS DE DOEÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS R$2.202.013,52
(-) DESPESAS TRABALHISTAS  (R$ 1.786.574,31)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS  (R$ 475.577,86)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS  (R$ 11.525,42)
SUB. TOTAL   (R$ 75.664,07)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(-) IMOBILIZADO   (R$ 10.095,83)
SUB.TOTAL   (R$ 81.759,90)
ATIVIDADES FINANCEIRAS
(+) BANCOS   R$ 93.767,67
(-)DESPESAS BANCÁRIAS  (R$ 11.433,91)
(+) JUROS RECEBIDOS  R$ 4.020,33
(+) CONTAS A PAGAR/ RECEBER, CHEQUES A COMPENSAR (R$ 5.626,35)
SUB.TOTAL   (R$ 1.032,16)
TOTAL   (R$ 1.032,16)
SALDO INICIAL DE CAIXA  (R$ 3.298,87)    
CAIXA FINAL EM 2018  R$ 2.266,71

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

I – CONTEXTO OPERACIONAL:
NOTA 1
A ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO, É UMA PESSOA JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO, DE NATUREZA RELIGIOSA CATÓLICA FILANTRÓPICA, 
PASTORAL, DE PROMOÇÃO HUMANA E EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS E 
SE REGE PELO ESTATUTO SOCIAL E PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL;
II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 2
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM 
CONFORMIDADE COM A LEI N. 6.404/76 E RESOLUÇÃO CFC N.877/2000 E CFC ITG 
1000 E 2002.
III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 3
A PRATICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
NOTA 4 
A ENTIDADE TEM APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLESMENTE PARA CORREÇÃO DA 
MOEDA, POIS TODO DINHEIRO RECEBIDO É APLICADO NA SUA ATIVIDADE 
ASSISTENCIAL.
NOTA 5 
A ENTIDADE SEMPRE QUE RECEBE DONATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS, BEM 
COMO, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM PESSOAS JURÍDICAS, FORNECE RECIBO 
AOS DOADORES E OS CONTABILIZA E AS SUBVENÇÕES RECEBIDAS DE ÓRGÃOS 
GOVERNAMENTAIS JÁ OS CONTABILIZA, POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, 
QUE É OBRIGATÓRIO APRESENTAR JUNTO A ESTES ÓRGÃOS.
NOTA 6
EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E 
JURÍDICAS, SENDO QUE NO ANO DE 2018 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTES 
DOAÇÕES:
 A) PESSOAS FÍSICAS  R$ 449.236,91
 B) PESSOAS JURÍDICAS R$126.917,69
NOTA 7
A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2018 OS SEGUINTES AUXÍLIOS E 
SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO:
 A)MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL  R$ 1.625.858,92
NOTA 8
OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES 
INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, 
DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.
NOTA 9
A ENTIDADE CONCEDE 100% DE GRATUIDADE, POIS TODA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PRESTADA É TOTALMENTE GRATUITO AS PESSOAS.
NOTA 10
NÃO FOI USUFRUÍDO NENHUM TIPO DE ISENÇÃO NO TOCANTE AO INSS + SAT+ 
TERCEIROS, BEM COMO SOBRE COFINS E A CSLL ESTÁ ISENTA CF.ARTS 22 E 23 
DA LEI 8212/91 .  

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO IX DO ART. 40 – DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/05/2000.
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Implantação de hortas comunitárias dá nova destinação a áreas ocupadas irregularmente

Projeto Social de Guarulhos participa de ‘Taça das Favelas’
LUCY TAMBORINO - O projeto 
social de Guarulhos “Entida-
de moleques bom de bola sai 
das drogas” irá participar no 
primeiro domingo de maio 
da “Taça das Favelas” com 
equipe feminina. O local e 
horário do jogo ainda serão 
definidos. A competição de 
futebol entre comunidades é 
organizada pela Central Úni-
ca das Favelas (Cufa).

“Mais de quatro equipes 
femininas foram inscritas e 
só passaram 93, nosso time 
foi uma delas”, comemora o 
professor Felipe Goulart, de 
37 anos, formado em Educa-
ção Física e que treina as me-
ninas da comunidade das Na-
ções no Campo do Vila Nova, 
no Inocoop. 

“A expectativa é grande, 
mas a responsabilidade tam-
bém”, diz a capitã do time 
Bianca Maria da Silva, de 16 
anos, que pretende ser joga-
dora de futebol ou médica. A 

FOTO: LUCY TAMBORINO

menina tem como inspiração 
a jogadora Marta Vieira da Sil-
va, conhecida mundialmente. 

Apesar da competição 
a iniciativa de Goulart e de 
Edilson Tomaz Soares, de 
30 anos, vai muito além do 
futebol. “Muitos jovens vem 
renegados pela família, nós 
queremos mostrar outra pers-
pectiva além da comunidade. 
Dizer para eles que para con-
seguir seus objetivos é ne-
cessário perseverança”, conta 
Goulart. “Às vezes a gente aca-
ba sendo o segundo pai e até 
o primeiro. Os alunos contam 
coisas para nós que não falam 
nem em casa”, completa. 

Soares que atualmente é 
vigilante, e é idealizador do 
projeto, já treinou para ser 
jogador profissional, porém o 
uso das entorpecentes o dis-
tanciou do seu objetivo. “Aqui 
o uso de drogas é frequente, 
às vezes você vê jovens fu-
mando até mesmo próximo 

ao campo e nós buscamos 
tirar o foco do nosso aluno 
dessa realidade”, explica. 

Ao todo o projeto atende 
70 crianças e jovens, entre 
nove a 16 anos, com treinos 
de futebol toda terça-feira 
e quarta-feira, por cerca de 

20/04
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.

20/04
SÁBADO

DA REDAÇÃO - A prefeitura dá continuidade à discussão sobre implantação de hortas comunitárias em diferentes bairros da cidade. A próxima área pública 
que deve receber a ação é um terreno de cerca de 400m², no Jardim Álamo, que já tinha sido objeto de ações do Dacoi. O local estava sendo ocupado irre-
gularmente para criação de aves e agora começará a ser preparado para a nova atividade. A reunião realizada nesta quarta-feira (17) contou com a presença 
de representantes dos departamentos de Acompanhamento e Controle de Ocupações Irregulares (DACOI), e de Fiscalização de Ações, Apoio e Participação 
Popular; da Escola da Prefeitura de Guarulhos “Professora Teresinha Alves Mian” e da UBS Jardim Álamo.

O Jardim Aracília também receberá uma horta, numa área às margens do córrego Baquirivu. O projeto já está sendo discutido e deverá envolver a po-
pulação local. O projeto faz parte do plano de governo do prefeito Guti, no que se refere a ações sociais e parcerias que minimizem o impacto do crescente 
avanço das ocupações irregulares. “São novas formas de ocupação que trazem perspectiva de geração de trabalho e reinserção social de uma forma que 
beneficia toda a sociedade”, ressalta Guti.

2h30 em cada dia. Antes de 
ser no campo emprestado, 
começou em uma viela pró-
xima a comunidade das Na-
ções. 

Todos os custos são ar-
cados com doações, inves-
timentos dos idealizadores, 

além disso, os uniformes 
usados pelas equipes são em-
prestados. Soares e Goulart 
buscam parcerias e patrocí-
nios para expandir a atuação. 
Mais informações podem ser 
obtidas no telefone 99275-
5997 ou 98125-1299.
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     Representantes da Prefeitura de 
Guarulhos e da Federação das Associações 
Muçulmanas do Brasil (Fambras), reuniram-
se nesta segunda-feira (15) para tratar sobre 
parceria em ação comunitária a ser realizada 
no dia 11 de maio, no Centro de Integração 
da Cidadania (CIC), região do Pimentas. O 
vice-presidente da Fambras, Ali Hussein 
El Zoghbi, explicou o objetivo da ação que 
oferecerá diversos serviços à população.

     Após 6 anos fora da agenda oficial de jogos, 
o ginásio do Complexo Esportivo João do Pulo, 
no Jd. Divinolândia, recebeu neste sábado (15), 
partida do Campeonato Paulista Masculino 
de Basquete, categoria sub12.  Na ocasião, a 
Apagebak/Guarulhos, equipe que representa o 
município, venceu o Internacional de Regatas 
por 97 a 40.  Para participar, basta verificar 
modalidades e horários das aulas pelo telefone: 
2087-6850. 

ANOTE

Uma cidade mais bonita deixaria 
as pessoas mais felizes, apenas 
plantando flores, espalhando arte

Somos a cidade
Uma avalanche começa peque-

na e vai crescendo, arrastando e 
destruindo tudo pelo caminho. 
Uma mágoa, uma tristeza e o de-
sânimo também tem início de ma-
neira silenciosa, ínfima, mas são 
igualmente devastadoras; vai nos 
desconstruindo, pedaço por peda-
ço. Feito gelo em dia de calor, va-
mos nos deixando aos poucos por 
onde passamos.  Somos uma obra 
em constante criação, por natureza 
inacabados, em constante mutação. 
Até nossas lembranças não são pe-

renes; estáveis. Tinha muita coisa 
que amávamos e hoje nem sequer 
nos lembramos mais.

Durante a caminhada procura-
mos nos fortalecer, ficamos duros 
feito pedra e frios tal qual metal.  
Isso nos cega para muita coisa e li-
mita nossa visão para outras. Para 
nos proteger e proteger nosso mun-
dinho, esquecemos de fazer nossa 
parte pelo todo. Nossa sensibilida-
de é o preço cobrado pela sensação 
de proteção. Um dia a vida nos des-
pedaça com uma só pancada, ou 
com a gota que transborda o copo. 
Aí percebemos que estamos sós, 
isolados. Emparedados por pesso-
as que nada sabem do que somos 
ou queremos. A vida sabe magoar, 
machucar. A avalanche começa a 
descer a colina, a mágoa brota no 
peito, nossas certezas viram pó. A 
sanidade parece fugir de nós.

Essa falta de amor, de bem que-
rer, podemos ver refletido na cidade. 
Proponho então deixar nosso canti-
nho mais bonito. Vamos plantar flo-
res nos jardins, nas praças, por toda 
cidade. Na primavera, quando as ro-
seiras florescerem, vamos escolher 
as ruas mais bonitas, mais limpas. E 
distribuir prêmios: um jantar, ofere-
cido por um grande restaurante da 
cidade. Pode ser um par de convites 
para um grande show. E quem es-
colheria? Ora a própria cidade por 
meio de votos. No final, o grande 
ganhador será cada um. Os prêmios 
seriam ofertados por nós mesmos, 
cada cidadão, cada empresário, e 
quem nada tiver para oferecer aos 
vencedores, ofereça um abraço, um 
sorriso, um muito obrigado por dei-
xar nossa cidade mais bonita.

Um músico na esquina de cá, 
uma cantora acolá na Vila Gal-
vão. Um poeta louco no centro da 
Praça 8 gritando seus versos aos 
cidadãos, um pintor no calçadão 
do Centro vendendo seus quadros, 
um retratista no Parque Jurema 
com papel A4 com lápis em mãos 
eternizando as feições agora mais 
alegres. Uma cidade mais bonita 
deixaria as pessoas mais felizes, 
apenas plantando flores, espa-
lhando arte e limpando as ruas. 
O trabalho coletivo nos deixaria 
mais unidos, longe da depressão, 
da tristeza e mais perto das rosas.

Às vezes penso que a cidade seja 
um corpo vivo e as pessoas seriam 
células. Caso as células não estejam 
bem sincronizadas, caso não este-
jam cuidando direto do corpo, tudo 
desmonta. Um corpo será 100% 
saudável, quando a alma também 
o for, a cidade será bonita quando 
o povo for feliz. Vivemos em uma 
espiral que tem nos jogado para 
o fundo do poço. Vamos inverter 
essa lógica. Não há terapia melhor 
do que plantar jardim com amigos 
desconhecidos. E uma cidade mais 
bonita iluminaria o dia. Que tal 
usar a tristeza como esterco para 
cultivar felicidade? 

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

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.

SOBRADOS

CASAS

TERRENOS LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

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

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 
AO AEROPORTO

Galpão com elevador de 
carga 1.000 m² 

consulte-nos REF:DANIEL.

CASA RECREIO
 SÃO JORGE

Terr. 8x35 3 casas, 4 
dormitorios, cozinha, suíte, 
4 banheiros, hidromassa-
gem, 3 vagas, garagem 

cobertas, todo acabamento 
de primeira, todos os 

cômodos com armário 
embutido e planejados 

R$160.000 Ref 02

CASA ITANHAÉM
 (Vende ou Troca)

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

R$280.000 
REF: DANIEL. 

CASA PARA RENDA 
ITAQUÁ

Próx ao hospital Santa 
Marcelina, 7 Casas , Area 

Construida de 600 m², 
escritura registrada 

R$300.000 REF : 20.

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

INDUSTRIAIS

APARTAMENTOS

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

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

lavanderia GRANDES + 
vaga de garagem R$750,00 

REF:20.

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

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 

5  CASAS P/ RENDA
Terreno (10x25) R$ 

400,000 (Aceita 
Permuta)REF :DANIEL.

CASA ITANHAÉM
 (Vende ou Troca)

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

R$280.000 
REF: DANIEL. 

CASAS PARA RENDA
07 Casas no Terreno( 

10X25)RENDA, R$ 5,300 – 
VALOR 530,000 

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.

CHÁCARA PRÓX 
GUARULHOS

3000M cercada, Casa 
Principal Grande mobilhada 

+ casa de caseiro, 
piscina/lago com peixe 

otima localização 
R$280.000,00 REF 02

CASA BELA VISTA
2 Dorms (1 Suite), Sala, 

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

APARTAMENTO 
MOBILIADO BELA VISTA
Apartamento bela vista 2 

Dorm, sala, coz, a. serviço, 
WC sacada, Garagem, 

elevador, lazer completo 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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Duração 93min Dub.Leg. 2D/4DX/XE

Horários - 13h30 (somente sexta-feira, sábado e domingo) 
/ 14h40 / 16h / 16h10 / 17h10 / 18h30 / 19h30 / 21h - exceto 
quarta-feira / 21h10 - 21h45 (exceto quarta-feira) 

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 18 a 24 abril de 2019)

VINGADORES - ULTIMATO   ......O MAU EXEMPLO 
DE CAMERON POST

Horários - 20h

Leg. 2D 91min
Horários - 00h01 - 00h02 - 00h05 - 00h15 
- 00h30h - 00h35 - 00h45 - 00h50 - 01h 
- 01h05 - 01h15 (somente na madrugada de 
quarta-feira para quinta-feira)

Dub. Leg. 2D/3D/4DX/
Macroxe

183min

CAPITÃ MARVEL 

Horários - 14h50 / 17h20 / 22h15 (exceto 
quarta-feira)

Dub. 2D 128min

SHAZAM

Horários - 13h10 (somente sexta-feira, sábado 
e domingo) / 14h30 / 15h / 17h30 / 18h / 
18h20 / 20h30 - 21h (exceto quarta-feira)

Dub.Leg. 3D/4DX 132min

AFTER

Horários - 15h10 / 17h30 / 20h10 / 22h35 
(exceto quarta-feira)

Dub. Leg. 2D 105min

SUPERAÇÃO - O MILAGRE DA FÉ 

Horários - 14h / 16h45 / 19h20 / 21h50
(exceto quarta-feira)

Dub. 2D 116min

O PARQUE DOS SONHOS

Horários - 13h (somente sexta-feira, sábado e 
domingo)

Dub. 2D 90min

DE PERNAS PRO AR 3 

Horários - 14h / 14h30 / 17h / 19h20 / 
19h40 / 22h (exceto quarta-feira)

Nac. 2D 109min

ESTREIA

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
A MALDIÇÃO DA CHORONA
Na Los Angeles da década de 1970, uma assistente 
social criando seus dois filhos sozinha depois de ser 
deixada viúva começa a ver semelhanças entre um 
caso que está investigando e a entidade sobrenatural 
La Llorona. A lenda conta que, em vida, La Llorona afo-
gou seus filhos e depois se jogou no rio, se debulhando 
em lágrimas. Agora ela chora eternamente, capturan-
do outras crianças para substituir os seus filhos. Clas-
sificação indicativa 14 anos, contém violência e medo.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

JESUS DE NAZARÉ -
O FILHO DE DEUS

A MENINA E O LEÃO CÓPIAS - 
DE VOLTA A VIDA

Duração 120min Duração 100min Duração 110min Dub. Dub. Dub.
2D 2D 2D
Horários - 13h20h (somente 
sexta-feira, sábado e domin-
go) / 16h / 18h40 / 21h20 
(exceto quarta-feira)

Horários - 12h40h (exce-
to sexta-feira, sábado e 
domingo)

Horários  -16h40 / 22h (ex-
ceto quarta-feira)

www.fmetropolitana.com.br

PRÉ-
ESTREIA



ÁRIES: Conseguirá mais energia na medida em que você 
aplicar mais esforço na parte do período matutino. Não 
receberá auxílio da sorte na cardinalidade.

TOURO: O apego aos bens materiais fará com não con-
siga progredir nas tarefas das quais você mais necessita, 
mais principalmente no relacionamento. 

GÊMEOS: Irá receber fortes energias para enfrentar este 
dia, os seus punhos tendem a ficar com bastante força 
também. 

CÂNCER: Você irá ampliar o seu círculo de amizade, o 
que irá lhe fazer muito bem sentimentalmente. Deixará 
algumas pessoas comovidas com você.

LEÃO: A influência da nossa gigante vermelha favorecerá 
essa excelsa constelação. Fará o que precisa sem dificul-
dades. 

VIRGEM: Alguns agirão de forma estranha quando 
estiverem perto de você e isso será bem perceptível, 
porém fique atento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 66

Suposto
mandante 

do incêndio
de Roma 

(?) per-
dido, con-
dição de
Atlântida

Ruídos

Posição de
Ederson na

Seleção
em 2017

(?) Silva,
fundadora
da Rede

Margem
denteada
de talões

Constru-
ção no
interior 
da taba

Órgão da
ONU para
a sáude

Emoção 
demons-

trada pelo
elogio

Homem 
de grande

beleza
(fig.)

(?)-G, tipo
de traje 

de pilotos
de caças

Proporção
de uma 

substância
no todo

Poemas
líricos

Liga
básica à
constru-

ção naval

Conteúdo usual de cartões 
de Natal e de aniversário

Rasgado, em inglês

Patrão;
senhor

Sufixo de
"lodoso"

Que nunca
morrem
Ana Néri, 

enfermeira
Logradou-
ro público
Da mesma

forma

Núcleo,
em inglês
Tipo de
cheque

Assassinos
do Japão

feudal

Transfor-
ma-se no
He-Man 

ao bradar
"Pelos

poderes de
Grayskull"

Atuo

Integrante
do movi-
mento

impres-
sionista

Naipe de
baralhos

Repreensão
veemente

"Morador"
do mos-

teiro
Monarca

Rezar
A estação

da co-
lheita

Local onde os
alunos brincam na

hora do recreio
Pronome pessoal

Mateus (?), o Eric de
"Pega Pega" (TV)
Vermelho, azul e

amarelo (pl.)

Acordo

Provável intenção de
quem entrega o car-

tão de débito ao
caixa da

loja

Coragem
Membrana
que reves-
te as pa-
redes in-
ternas do
abdome
(Anat.)

Estátua de
deuses

Massa
(símbolo)

O conflito de fronteira
na Ásia que pôs o

mundo à beira de uma
guerra nuclear (1969)

4/anti — core — torn. 6/adônis — denodo. 9/sino-russo.

LIBRA: Saiba que a solidão pode ser uma fonte de supe-
ração muito importante para você, muito embora Marte 
possa fazer parecer o contrário. 

ESCORPIÃO: Instabilidade será a palavra de perigo 
do seu dia, pois ela o acompanhará na maior parte do 
tempo. 

SAGITÁRIO: Os fenômenos que vierem a ocorrer no seu 
planeta em exaltação te deixarão com muito mais vigor. 
Aproveite o momento.

CAPRICÓRNIO: Os percursos astrológicos convergem 
para que você obtenha resultados mais exultantes neste 
momento. 

AQUÁRIO: Você aspira no momento a deter-se de forma 
salutar, porém será capaz de experimentar uma maciça 
exaustão física por causa do seu descuido. 

PEIXES: Agir de forma direta contra si será algo extre-
mamente nocivo no longo prazo. Por este motivo as 
conversas devem ficar fora do âmbito das discussões.
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DA REDAÇÃO - Para comemorar 
o aniversário de cinco anos 
o Parque do Povo recebe 
hoje, às 22h, o show da du-
pla Maiara & Maraisa. Além 
das canções do novo álbum, 
as irmãs devem apresentar as 
músicas mais antigas como 
‘Se olha no espelho’, ‘Sorte 
que cê beija bem’ e ‘10%’.

As irmãs gêmeas são um 
dos principais destaques do 
atual cenário da música serta-
neja. Na internet, elas já supe-
raram a marca de três bilhões 
de visualizações e quase cin-
co milhões de inscritos no ca-
nal oficial do Youtube.

Naturais de São José dos 
Quatro Marcos, a 343 km de 
Cuiabá, as gêmeas lançaram 
o primeiro DVD, em 2015, 
quando ficaram conhecidas 
nacionalmente com os hits 
como a “10 %” e “Medo Bobo”.

A dupla lançou seu último 
DVD intitulado de ‘Reflexo’, 
em novembro de 2018, e deve 
apresentar as músicas ‘Amor 
comum’, ‘Não abro mão’, ‘Li-
gação de emergência’ e a can-
ção ‘Coração infectado’, que 
atingiu o primeiro lugar entre 

Parque do Povo comemora 5 anos 
com show de Maiara & Maraisa

HORÓSCOPO

as 100 mais tocadas do país.
Além delas, a festa con-

tará com a presença de Dan 
Ventura e os Meninos e Ren-
ner Bahia.

O Parque do Povo está 
localizado na rua Deputado 
Ulisses Guimarães, 100 – Ta-
boão. Maiores informações 
93023-2705 ou 2492-4002.

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

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

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
ATENÇÃO CONSTRUTOR 
TerrenoJd. Pres Dutra Alta 
10x25 escritura  208 Mil. F.: 
98204-3992 c/ Carlos.

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.

Aluga-se

Vende-se Oportunidade

Relax

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

MOÇA MAIOR 
Precisa  p/ trabalhar em  
Privê como garota. Fone. 
(11) 96655-6443
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.
EMP.DE MEDICINA DO 
TRABALHO 
Contrata: Auxiliar 
Administrativo. F: 4964-
1222 - CV p/ deltamed@
deltamed.med.br

CLASSIFICADOS

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.

KAORI NISSEI 22A. 
Linda e estudante.
At. na minha 
residência.96613-0558 foto 
Whats

EMPREGO

PUBLICIDADE LEGAL

Contrata-se

SUPERVISOR DE 
TELEVENDAS 
P/ criação de equipe nova, 
contratação, treinamento. 
Gerenciar vendedores. Exp. 
c/ produtos de limpeza para 
empresas é um diferencial. 
Fixo + VR + VT. Seg. à 
Sexta das 8:00 às 17:48. F.:  
2088-4242  c/a Jo
VAGA DE ELETRICISTA 
GRU. 
de caminhões c/ urgência. 
Av.Otavio Braga de 
Mesquita, nº 380. F: 94791-
0016/ 2463-2948
MASSAGISTA 
c/ ou s/ exp. (Damos 
Treinamento) c/ pagto 
diário. Contato pelos Fs.:  
99277-1334 /  4574-3973.

ABANDONO DE EMPREGO 
A JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS 

LTDA

Solicita a sra. DANUSIA VILAS BOAS FERREIRA, 
PORTADOR DO RG 34.900.67-9, o retorno ao 
trabalho no prazo de 24(Vinte quatro) Horas, sob 
pena de demissão por justa causa e razão de 
caracterização de abandono de  emprego, 
conforme previsto no artigo 482, alínea I da CLT. 
JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA 
CNPJ 43298975000150, ENDEREÇO : RUA JOÃO 
ALFREDO Nº367,CIDADE IND.SATÉLITE CUMBICA, 
TELEFONE :24881211 

New Quality Auto 
Peças Funilaria e 
Pintura Ltda ME

CNPJ: 03.300.938/0001-15 
Avenida João Bernardo 
Medeiros, n 412, Bom 

Clima - Guarulhos
Solicitamos que o sr. 
Daniel Alves Miranda 
compareça ao nosso 

endereço para tratar de 
assunto de seu 

interesse.

EDITAL

APARTAMENTO 
1 dorm., Ótima localização 
Próx. Timóteo Penteado - 
V. Galvão Valor a partir de  
R$ 650,00 c/ Condomínio. 
Informações F.:  (11) 2455-
1002  --

TERRENO 5X25 
60,000 tupinamba  35,000 
parcela restante 943727872 
ou 942766112 vivo

Ouvidoria da GCM se instala 
na antiga base comunitária 
do Bom Clima

LUCY TAMBORINO - A ouvidoria 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) agora está alocada no 
prédio da antiga base comuni-
tária do Bom Clima, inaugu-
rada há 20 anos e construída 
com investimento de R$ 20 
mil pagos pelos moradores 
da região. A medida foi con-
firmada pelo ouvidor-adjunto 
da GCM, Sergio Galvão, e tem 
trazido preocupação para os 
moradores da região.

“É incoerente dissolver 
um time que esteja ganhando 
dessa maneira, para colocar 
os policiais na rua”, criticou 
Alberto Valladares, presiden-
te do Conselho Comunitário 
de Segurança (Conseg) do 
Bom Clima.

Para Valladares, a base 

FOTO: LUCY TAMBORINO

tem caráter de policiamen-
to preventivo, além de gerar 
uma aproximação da popu-
lação com a Polícia Militar, 
o que, de acordo com ele, 
contribui para redução de ín-
dices de criminalidade e sen-
sação de segurança dos mo-
radores locais. “A população 
já conhecia os policiais mili-
tares da base. É uma perda 
para nossa região”, criticou 
um comerciante que preferiu 
não se identificar.

De acordo com Galvão, a 
sensação de segurança deve 
ser ainda maior. “Além da 
Polícia Militar, terá também 
a Guarda Civil Municipal na 
região”, destacou afirmando 
que a ouvidoria funciona 
24h atualmente.

Já o secretário-adjunto da 
Secretaria para Assuntos de 
Segurança Pública de Gua-
rulhos, Joel Bonfim, infor-
mou que apesar da saída da 
base do local, uma viatura 
da PM continuará estacio-
nada dia e noite no prédio. 
Ele ainda destacou que o 
policiamento na região não 
sofrerá redução, uma vez 
que as viaturas continuarão 
circulando no bairro. 

Já a Polícia Militar expli-
cou que a desativação faz 
parte da estratégia de tornar 
o policiamento mais dinâmi-
co, através de uma análise do 
perfil atual da criminalidade, 
sendo o efetivo da base ca-
paz de empregar duas radio-
patrulhas, atendendo a um 

número muito maior de pes-
soas. Ainda de acordo com a 
corporação, todas as ações de 
patrulhamento pelo 15º Ba-
talhão de Polícia Militar Me-
tropolitana, responsável pela 
área, estão mantidas e foram 
intensificadas com o desloca-
mento dos policiais, incluin-
do o uso de veículos motori-
zados, pontos de bloqueio e 

o posicionamento de efetivo 
em locais estratégicos.

Segundo a Secretaria de 
Segurança Pública do Esta-
do, em fevereiro as ações in-
tegradas entre as polícias re-
sultaram na queda de 18,4% 
nos índices de roubos. Sendo 
presas ou apreendidas 668 
pessoas, além de 302 veículos 
recuperados no município.
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