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Estou fazendo essa designação em reconhecimento aos recentes 
compromissos do Governo do Brasil de aumentar a cooperação em 
defesa com os Estados Unidos ”, Donald Trump, presidente dos EUA
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Fatec Guarulhos está 
com inscrições abertas 

para o vestibular
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‘Pokémon – Detetive 
Pikachu’ estreia hoje 
nos cinemas do país
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Justiça determina que 
Temer volte para a prisão
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Por 2 votos a 1, o TRF-2 acolheu recurso do Ministério Público Federal e restabeleceu a prisão preventiva do 
ex-presidente que havia sido beneficiado por um habeas corpus; coronel Lima também deverá ser preso
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PM deflagra operação 
‘Cavalo de Aço’ em Guarulhos 
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Cidade ainda não preencheu 10 
vagas do programa Mais Médicos

Servidores do município decidem 
rumos da campanha salarial hoje
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Operação da prefeitura tapa seis 
mil buracos em apenas 21 dias
Pág. 4
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O vereador da Câmara 
de Guarulhos já no segundo 
mandato, Ramos da Padaria, 
da bancada do Democratas, 
não se chama Ramos, nem, 
é claro, Padaria. O nome de 
registro é Severino Bezerra de 
Andrade. Tem 49 anos e che-
gou no bairro dos Pimentas 
ainda nos anos 80, depois de 
uma longa viagem que come-
çou em Sairé no agreste de 
Pernambuco, a pouco mais de 
150 quilômetros de Recife. Foi 
lá que nasceu e foi criado. O 
nome Ramos, explica, veio da 
família da mãe que ele preza 
muito. E o Padaria também é 
fácil de explicar. O vereador é 
mestre no forno de pães, bo-
los e tortas, tanto doces como 
salgadas. “Sou padeiro com 
muita honra”.

Ramos começou a vida 
vendendo doces e salgados 
nas ruas de Bonsucesso e dos 
Pimentas e foi dono de uma 
padaria durante muitos anos 
naquelas bandas de Guaru-
lhos. Tempo em que a região 
era ainda mais esquecida que 
hoje. Poucas casas, pouco 
comércio e ruas de barro. 
Não tinha água encanada 
nem esgoto sanitário. Mas, 
não demorou para ele inves-
tir as economias na compra 
de uma padaria que, só ago-
ra, há menos de dois anos, 
resolveu vender. Abraçou de 
vez a política.

Ele diz que tudo começou 
com o centro social que orga-
nizou lá na vizinhança. O pes-
soal deu a ideia da candida-
tura. “Tinha título de eleitor, 
mas nunca tinha votado”, diz, 

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

pra explicar que essa história 
de política nunca lhe interes-
sou. Acabou sendo eleito e 
não parou mais. Ano passado 
se candidatou para deputado 
estadual. Não se elegeu, mas 
diz que aprendeu muito com 
a derrota. “Na próxima eu en-
tro”.

O vereador Ramos da 
Padaria pertence à base do 
prefeito na Câmara. Elogia 
Guti, dizendo que ele sempre 
atende as reivindicações do 
bairro encaminhadas por ele. 
Não deixa de causar surpresa 
porque Ramos fez campanha 
para Eli Correa, adversário do 
prefeito, na eleição passada.  
Por isso, pensa bastante pra 
responder com quem estará 
nas eleições do ano que vem. 
Fica em cima do muro. Elogia 
muito a mulher do hoje depu-
tado Eli, Fran Correa, possível 
candidata a prefeito no lugar 
do marido. Afinal os dois são 
do mesmo partido. Mas não 
pode ir contra Guti que lhe dá 
apoio no bairro. “É compa-
nheiro e parceiro”, diz Ramos 
da Padaria.

Xerife
Ramos só se exaltou du-

rante a entrevista que deu no 
programa Espalha Fatos, da 
TV Guarulhos, quando falou 
dos políticos de fora que vem 
garimpar votos no município. 
Nessa hora baixou o verbo no 
deputado também conhecido 
por um pseudônimo, Xerife, 
companheiro de Celso Rus-
somano no programa da TV 
Record. Só que isso aí a gente 
vai comentar depois...

vimento) embarcou  para Teresina (PI) para 
proferir palestra sobre administração pública. 
Tenho de reconhecer: ele é o cara…

Proximidade
O prefeito Guti (PSB) declarou que vê 

com bons olhos o empresário Jorginho Mota 
(NOVO) como seu possível vice em 2020. E 
que está feliz com a filiação de seu secretário 
Jorge Taiar (SDU) ao NOVO…

Nada consta!
Entretanto, Jorge Taiar não figura como 

filiado ao NOVO. Ele concedeu entrevista a jor-
nal neste sentido e sua inscrição foi preenchida 
pela internet, mas não chegou a ser ativada…

Sai de perto!
A reunião hoje do CMS (Conselho Munici-

pal de Saúde) deverá ser tensa. O presidente 
da entidade, Rogério Oliveira, e o médico José 
Mário, que representa a Prefeitura, estão estre-
mecidos…

Bola na rede
O vereador Lauri Rocha (PSDB) estuda ins-

taurar CPI para apurar o que aconteceu com 
time de vôlei Guarulhos-Corinthians…

Piada pronta!
Com o porte de arma para vereadores e 

jornalistas, melhor a Câmara Municipal trocar 
as bancadas por trincheiras…

Liberado
O deputado estadual Jorge Wilson Xerife 

(PRB) afirma que não tem compromisso com 
o prefeito Guti (PSB) de não concorrer à Pre-
feitura no ano que vem. “A Secretaria de Es-
portes e o Procon foram espaços conversados 
em 2016”, explica…

Faz sentido
O prefeiturável pelo PRB Jorge Wilson Xe-

rife garante que não pretende lançar seu filho, 
Jorge Wilson Xerifinho, candidato a vereador 
em Guarulhos. Iria atrapalhar seu quadro de 
candidatos à Câmara. Vai lançá-lo na Capital, 
onde há mídia televisiva…

Mistério!
Na fictícia Gotham City, alguém tomou ati-

tude que requer muita (mas bota intensidade 
nisso) autoridade. Ninguém sabe quem foi. 
Nem o prefeito descobriu ainda…

Bambambã!
Mal retornou das férias, o super-hiper-

-mega-secretário Rodrigo Barros (Desenvol-

REMINISCÊNCIAS

PEDRO NOTARO 
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900

Jorge Taiar e Jorginho Mota
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Operação da prefeitura tapa 
seis mil buracos em 21 dias

PM deflagra operação ‘Cavalo de Aço’ na cidade

FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA/PMG

FOTO: DIVULGAÇÃO/PROGUARU

FOTO: LUCY TAMBORINO

Guarulhos ainda tem 10 vagas em 
aberto do programa Mais Médicos

DA REDAÇÃO - Após 21 dias do 
início da “Operação Tapa-Bu-
racos”, a prefeitura, por meio 
da Progresso e Desenvol-
vimento de Guarulhos S/A 
(Proguaru) e Sabesp/Saae, 
executou a manutenção de 
seis mil buracos na cidade. 
A expectativa é de que sejam 
tapados mais de 14 mil em 
100 dias.

Até o momento foram 
realizadas manutenções em 
vias localizadas nas regiões 
do Bonsucesso, Ponte Alta, 
Inocoop, Parque Continental 
e Centro Expandido.

Ontem, equipes de tapa-
-buracos da Proguaru realiza-
ram o serviço nas seguintes 
ruas e avenidas: rua Otávio 

LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
ainda precisa de 10 profis-
sionais para preencher as 
vagas do programa Mais 
Médi-cos. Destas, quatro 
foram abertas em decor-
rência de desistências de 
inscritos para substituir os 
médicos cubanos. As de-
mais são provenientes de 
diversos fatores, tais como 
desistências anteriores, tér-
mino do contrato, ingresso 
no programa de Residência 
Médica, entre outros.

De acordo com a Secre-
taria de Saúde, as reposi-
ções dos profissionais estão 
se dando por meio de edi-
tal do Ministério da Saúde, 
por meio da Secretaria de 
Gestão do Trabalho e Edu-
-cação na Saúde (SGTES). 

No começo do ano, Gua-

Lima Mendes (Jardim Rosa 
de França), rua Supercor 
(Vila Dinamarca), rua Padre 
Marcos (Cidade Aracília), rua 
Cidade Lion (Jardim Anny), 
avenida Salgado Filho (Cen-
tro), Viela Barca (Jardim 
Moreira), rua Porto Nacional 
(Vila Rosália), rua José Ferraz 
(Jardim Nova Cidade) e rua 
São Gabriel (Vila Renata).

As próximas regiões a 
receberem equipes das em-
presas são: Pimentas (05/05 
a 29/05), Centro Expandi-
do (30/04 a 05/06), Cumbi-
ca (30/05 a 23/06), Lavras 
(24/06 a 14/07), Ponte Grande 
(06/06 a 15/06), Cidade Mar-
tins (16/06 a 10/07) e Várzea 
do Palácio (11/07 a 14/07).

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
F.: 2497.1822    2451.0937

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

LUCY TAMBORINO - A Polícia 
Militar iniciou ontem a 
operação “Cavalo de Aço” 
que envolveu cerca de 30 
pessoas entre equipes de 
Patrulhamento e da Ron-
da Ostensiva com Apoio 
de Motocicletas (Rocam) e 
o Pelotão de Operação. A 
ação começou por volta das 
14h30 e seguiu até às 22h, 
com revista de veículos e 
motos. 

A medida faz parte do 
cronograma do 15º Bata-
lhão da Polícia Militar. En-
tre as ruas vistoriadas estão 
a avenida Salgado Filho 
com a rua Serra, no Jardim 
Santa Mena. Na operação, 
os policiais militares inspe-
cionaram a documentação 
dos veículos, equipamentos 
de segurança, presença de 
armas, drogas, entre outros 
itens. 

“Existe um planejamen-
to de operações. O batalhão 
monitora os índices crimi-
nais e com isso desenvolve 
as ações. Neste caso os lo-
cais foram escolhidos a par-
tir de lugares onde existiam 
maior chance de encontrar 
algum veículo irregular ou 
com produto ilícito e tam-
bém visando à prevenção”, 
afirmou o capitão Eli que 
comandou as medidas.

rulhos perdeu 28 profissio-
nais do programa com a sa-
ída dos médicos cubanos. 
Enquanto as vagas não são 
preenchidas nas unidades 

de saúde, os demais médi-
cos da própria UBS ou de 
outras do entorno estão 
apoiando nos atendimen-
tos.



Quinta-feira, 9 de maio de 2019    | 5www.fmetropolitana.com.br

Cidadãos, voltamos a dialogar com 
todos vocês, munícipes da cidade de 
Guarulhos e Arujá.
Nossa categoria, condutoras e condu-
tores, cobradoras e cobradores e a 
manutenção do transporte coletivo da 
cidade de Guarulhos e Arujá está em 
campanha salarial.
Queremos continuar a prestação de 
nosso trabalho de excelência nas cida-
des, porém, nem Governo, nem Empre-
sários parecem se importar com a con-
tinuação do serviço.
Como todo ano, apresentamos nossa 
pauta de reivindicação, sempre pauta-
da e construída em cima de dados e 
números oficiais.

Provamos que o sistema de transporte 
não perdeu passageiros durante o ano 
e, que nossa categoria cumpriu com 
suas obrigações.
Apesar de todo esse cuidado que o 
SINCOVERG teve, respaldado pelas 
trabalhadoras e trabalhadores e, 
enviando sua pauta de reivindicações 
no prazo correto, os empresários nos 
enviaram uma proposta indecente.
O reajuste salarial sequer cobre a infla-
ção acumulada de março e, ainda, 
querem aplicar maldades como a Cria-
ção do Banco de Horas e acabar com a 
PLR (Participação nos Lucros e Resul-
tados).
Os empresários deram às costas a 

todas trabalhado-
ras e trabalhadores 
e, por tabela, aos 
cidadãos que utili-
zam os coletivos. 
Mais uma vez 
querem colocar a 
culpa na trabalha-
dora e no trabalha-
dor, como se nós 
fossemos os 
responsáveis pela 

Carta aberta à População: Condutores de Guarulhos em estado de GREVE

falta de gerenciamento das empresas.
Bolsonaro vem falando de uma nova 
carteira de trabalho, a verde e amarela, 
nela, o trabalhador não teria direitos 
como o 13º salário, férias remuneradas, 
PLR, entre outros. Parece que os 
empresários das empresas de ônibus 
querem antecipar isso e já começam a 
entrar cortar os nossos direitos.
Nossa direção e categoria têm compro-
misso com vocês, munícipes de Guaru-
lhos e Arujá, mas, também têm com-
promisso com suas famílias. 
A PLR, por exemplo, é considerada 
como um salário a mais por nossa cate-
goria, retirar essa conquista é tirar 
comida da boca de nossos filhos.
Não permitiremos isso! A partir do dia 
10 de maio, às 00:00, entraremos em 
GREVE e só retornaremos ao trabalho 
com uma proposta, no mínimo, decente 
a cada pai e mãe de família de nossa 
categoria.
Agradecemos a compreensão de todos 
e saibam, estamos brigando por vocês 
também.
Somente a luta ORGANIZADA muda a 
vida!

A Direção
SINCOVERG
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Servidores de Guarulhos decidem rumos da campanha salarial hoje
FOTO: DIVULGAÇÃO/STAP

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA/PMG

Prefeitura tem plano emergencial para minimizar 
efeitos de possível greve de ônibus na sexta-feira

DA REDAÇÃO - Hoje, a partir das 
19h, haverá nova assembleia 
no Sindicato dos Trabalhado-
res na Administração Públi-
ca Municipal de Guarulhos 
(Stap). A categoria definirá os 
rumos da Campanha Salarial.

Na última assembleia, 
no dia 2, os servidores deci-
diram pelo estado de greve 
para pressionar a prefeitura 

DA REDAÇÃO - A prefeitura foi 
notificada na última terça-fei-
ra (07) sobre a possível para-
lisação das linhas municipais 
do transporte público da ci-
dade por tempo indetermina-
do, conforme informou o sin-
dicato da categoria. Com isso, 
a Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU) 
já tem preparado um plano 
emergencial para atenuar os 
efeitos desse movimento dos 
motoristas e cobradores que 
pode ser iniciado à zero hora 
desta sexta-feira (10).

De acordo com a STMU, 
66 linhas que servem, diaria-
mente, 367 mil passageiros 

podem ser afetadas. Por sua 
vez, amparada pela legisla-
ção, a STMU já informou 
oficialmente às empresas 
que durante o período de 
greve elas terão de colocar 
nas ruas pelo menos 40% da 
frota para prestar o serviço à 
população.

Outra ação definida pela 
Prefeitura é a deflagração do 
Plano de Atendimento en-
tre Empresas de Transporte 
em Situação de Emergência 
(Paese), no qual veículos de 
permissionários (micro-ôni-
bus), que prestam serviço 
dos bairros até os terminais 
de ônibus, irão estender o 

percurso para as principais 
avenidas e à região central 
da cidade, que normalmente 

a negociar um reajuste dig-
no para os salários e demais 
benefícios. A deliberação ex-
pressa o repúdio à proposta 
do Executivo, que propõe 
não reajustar os salários na 
data-base do funcionalismo, 
em 1º de maio.

A categoria aceita reajus-
te de 17% na cesta básica e 
10% no VR (Vale-Refeição), 

SOBRADO FLOR DA MONTANHA
3 DORM., SENDO 1 SUITE, SL., COZ., 2 BANHS,1 VAGA, 

PROX. SHOPPING MAIA, R$390,mil ac. Apto na troca 
(REF. R.A)

APTO VL. AUGUSTA PROX. AO CEMEG
2 DORM.,SL., COZ.,1 BANH.,1VAGA, COM ARMARIOS 

EMBUSTIDOS, R$90.MIL,  SALDO FINANCIADO (REF. R.A) 

APTO CONDOMINIO ESSENCE (CENTRO) COM 82 M2
2 DORM.,SENDO 1 SUITE, SL., COZ.,BANH.,2VAGAS,-

COM SACADA GOURMET,LAZER TOTAL, R$490.MIL, AC. 
TROCA (REF. R.A)

 CASA  JD. VALERIA PARA RENDA
3 CASAS COM 2 VAGAS, BOM ACBTO COM CHURRAS-
QUEIRA, OTIMO LOCAL ,CONFIRA,R$350.MIL (REF. R.A)

SOBRADO PARQUE FLAMENGO
3 DORM., SENDO 1 SUITE COM CLOSET E HIDRO,SL., 
COZ.,BANH.,2 VAGAS, SL. DE FESTA COM CHURRAS-

Q.,R$300.MIL (REF. R.A)

TERRENO PONTE ALTA
10X25 RUA COMERCIAL, OTIMA TOPOGRAFIA, TODO 

MURADO, R$250.MIL (REF. R.A)

CASA TERREA JD CERODIO
3 DORM., SENDO 1 SUITE,SL.,COZ.,BANH.,2VAGAS,TER-

RENO 8X25, R$420.MIL AC. TROCA EM GUARULHOS 
(REF. R.A)

ALAS CENTRO DE GUARULHOS COM 70M2 
BANH. PRIVATIVO, R$250.MIL CADA,  AC. TROCA 

IMOVEL EM GUARULHOS (REF. R.A)

TERRENO JD VL. GALVÃO 
5X25, OTIMO LOCAL, PLANO, ABAIXO DO NIVEL, OTIMO 

PARA UMA UNIDADE R$145.MIL (REF. C.R)

CHACARA CAPELINHA 8.900 M2
3 DORM.,SL.,COZ.,BANH.,CASA CASEIRO, PISC.,LAGO,-
CAMPO, TOPOG. PLANO, AC. IMOVEL EM GUARULHOS 

E  AUTOM. R$800.MIL (REF. W)

APTO JD VALERIA
2 DORM., SL., COZ.,BANH.,PLANEJADOS,1 VAGA, 

LAZER,PORT. 24 HS., AC. FINANC. BANCARIO, 
R$180.MIL (REF.W)

CASA FLOR DA MONTANHA PARA RENDA
4 CASAS AO LADO DO SHOPPING MAIA, TERR. 7X25, 

R$350.MIL (REF. W)

SOBRADO VL. ROSALIA
3 DORM., SENDO 1 SUITE,SL., COZ. PLANEJADA, 
BANH.,4VAGAS, CHURRASQ.,R$650.MIL AC. APTO 

(REF. W)

TERRENO JD. SÃO PAULO
PROX. A PADARIA D’VILLE, COMERCIAL 11X20, 
PLANO, ESCRITURA REGISTRADA, R$255.MIL

 (REF. W)

APTO ITAPEGICA 79 M2 DE A.C. (VAGO)
2 DORM.,SL.,COZ.,BANH.,1 VAGA, PROX AO 

SHOPPING INTERNACIONAL R$190.MIL (REF. RO)

CASA PARA RENDA ROSA DE FRANÇA
COM 2 DORMS., SL., COZ., BANH., ENTRADA 

LATERAL, FDS SOBRADO DE 2 DORMS., GAR.02 
AUTOS,  PROX. AO ZOOLOGICO, R$300.MIL

 (REF. RO)

APTO PICANÇO 66 M2
2 DORM.,SENDO 1 SUITE, SL., COZ.,BANH.,1 VAGA, 
SACADA GOURMET, LAZER COMPLETO, R$320.MIL 

(REF. R.A)

SOBRADO VILA AUGUSTA
2 DORM., SL., COZ., WC., 1 VAGA, PROX. 
AV. GUARULHOS R$1.MIL AC. DEPOSITO 

(REF. RO)

SOBRADO MAIA
PROX. AO BOSQUE MAIA, 2 DORM.,SL.,-

COZ., BANH, 1 VAGA, R$1300,00 AC. 
DEPOSITO (REF. RO)

VENDA VENDA VENDA LOCAÇÃO

ADMITE-SE CORRETOR 
PARA VENDA OU LOCAÇÃO 

COM OU SEM PRÁTICA. 
NECESSÁRIO TER CARRO 

PRÓPRIO, FALAR COM 
ROBSON OLIVEIRA

(11) 2600-3303R. Sérgio Rabêlo, 228 - Jd. São Judas Tadeu
Guarulhos/SP - CEP: 07061-010

www.consultoriaoliveira.com.br
 robsonoliveira@consultoriaoliveira.com.br (11) 94780-1301 (CLARO)

(11) 96046-6935 (VIVO)

conforme previamente ne-
gociado. Porém, reivindica 
que a Prefeitura corrija os 
salários pelo ICV do Dieese.

“É a categoria que vai 
decidir, como sempre fa-
zemos. Não dá para o Ser-
vidor ficar com o salário 
congelado”, afirmou o pre-
sidente do Stap, Pedro Za-
notti Filho.

são atendidas pelas conces-
sionárias. Todas as medidas 
legais estão sendo adotadas 

pela STMU no sentido de 
minimizar os transtornos à 
população.
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Externato Parque Continental realiza 
‘Semana do Ensino Médio e Tecnológico’
Pág. 3

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

Estão abertas as inscrições para 
o vestibular da Fatec Guarulhos
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CURSO 
INTENSIVO DE
100 HORAS

FAÇA JÁ SUA
INSCRIÇÃO

CONQUISTE UMA VAGA
NO SERVIÇO PÚBLICO.

FAÇA JÁ SUA INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA!FAÇA JÁ SUA INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA!

CONCURSOS PÚBLICOS 
COM INSCRIÇÕES ABERTAS

CONQUISTA SUA INDEPENDÊNCIA 

(11) 96193-8222

TEMOS CURSOS 
RÁPIDOS 

PREPARATÓRIOS PARA:

1- CONCURSO DE FISCAL 
DE RENDAS DA 

PREFEITURA
2- CONCURSOS PÚBLICOS 

DO DETRAN-SP
OFICIAL ESTADUAL DO 
TRÂNSITO E AGENTE 

ESTADUAL DE TRÂNSITO.

INSCRIÇÃO
03/05/2019 até às 15h 

do dia 10/06/2019 

EXAME
30/06/2019 

ás 13h00

Diferenciais: 

• Ensino de qualidade 

• Empregabilidade comprovada

• Oportunidade de intercâmbio

Logística Aeroportuária • Manhã

Logística • Tarde e Noite

Comércio Exterior • Manhã

Gestão da Produção Industrial • Noite

Informações: 
www.vestibularfatec.com.br 

Curso Superior de Tecnologia
VESTIBULAR 2019
GRATUITO

ARTIGO
COSIMO R. BERTELLI
MsC - Coordenador dos 
Cursos de Engenharias

Desenvolvimento Estruturado:
A importância de fazer 
certo desde o início do projeto

Nos tempos atuais, a análise com-
petitiva é essencial para a decisão de 
desenvolver novos produtos.

Nesta análise, deverão ser consi-
derados os concorrentes, entrantes, 
compradores e fornecedores da in-
dústria em questão (PORTER, 1998). 

Para isto, é mandatário que a aná-
lise funcional do projeto seja feita 
nos estágios iniciais, uma vez que, 
as necessidades dos clientes são in-
fluenciadas pelo que está disponível 
no mercado. 

Neste cenário, a avaliação da 
competitividade das características 
dos produtos existentes com o novo 
produto a ser desenvolvido é essen-
cial, porque o consumidor efetua 
esta avaliação quando definem que 
produtos comprar. 

A importância das percepções 
dos clientes deve ser considerada pe-
los engenheiros na hora da tomada 
de decisões, durante a concepção do 
produto. 

Fica claro que a equipe de proje-
to deve identificar as características 
prioritárias para os clientes e desco-
brir o valor percebido por eles. Para 
isso, o desenvolvimento de QFD 
(Quality Function Deployment) é es-
sencial. 

O gráfico a seguir ilustra o tempo 
de planejamento do projeto desde o 
início de um projeto vs. a execução. 
O gráfico compara o desenvolvimen-
to destes parâmetros no Japão e nos 

EUA. Parâmetros. Em adição, verifi-
que a influência do custo no gráfico 
da Figura 2.
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Figura 2 – Comportamento dos custos entre fases 

 

Planejamento Execução 

Planejamento Execução 

Japão 

EUA 

 Tempo 

Figura 1 – Planejamento breve e execução prolongada versus planejamento 
prolongado e execução breve (JURAN, 1992). 

No modelo a seguir, verifica-se 
que a perfeição do “planejar” nas 
fases iniciais do projeto agrega um 
custo maior durante a fase inicial 
do projeto, porém, nas fases poste-
riores, os custos são menores devido 
ao menor número de problemas a se-
rem resolvidos. 

Isso é desenvolver um projeto 
voltado para a “Qualidade” focando 
no cliente.

Como pensar e agir com este foco, 
considerando todas as atividades e 
processos a serem desenvolvidos du-
rante um novo projeto?

Pensando no ensino com quali-
dade e em um novo mercado de tra-
balho, a Faculdade Torricelli atua 
com todos estes conceitos, relacio-
nando a teoria com a prática des-
de o início do curso. A Faculdade 
Torricelli, tem como propósito pro-
mover um aprendizado inovador, 
proporcionando a implementação 
de projetos reais, que atendam a 
necessidade das empresas, desen-
volvendo profissionais que estarão 
preparados para atuar, desde já, no 
mercado de trabalho.
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DA REDAÇÃO - A Fatec Guaru-
lhos está com inscrições aber-
tas para o vestibular até o dia 
10 de junho. O exame será no 
dia 30 de junho, às 13h. 

Entre os cursos oferecidos 
estão Logística Aeroportuá-
ria, Logística, Comércio Ex-
terior e Gestão de Produção 
Industrial. Todos são cursos 
superiores de tecnologia gra-
tuitos.

Como diferencial na uni-
dade está o ensino de qualida-
de, a empregabilidade com-
provada e a oportunidade de 
intercâmbio. Atualmente a 
Fatec Guarulhos conta com 
cerca de 1.150 estudantes.

A unidade de Guarulhos 
conta com 24 salas de aula, 
17 laboratórios, biblioteca 
e anfiteatro com 117 luga-
res. No total, as instalações 
físicas são de 8.280,80 me-

tros quadrados.
O Governo do Estado de 

São Paulo investiu R$ 67,1 
milhões na obra da Fatec, 
onde também funciona as 
instalações da Escola Técnica 
Estadual (Etec), construídas 

em áreas cedidas pela Compa-
nhia de Desenvolvimento Ha-
bitacional e Urbano (CDHU) 
e Secretaria de Educação do 
Estado (SEE).

Maiores informações 
www.vestibularfatec.com.br.

EPC realiza ‘Semana do Ensino 
Médio e Tecnológico’
DA REDAÇÃO - O Externato Par-
que Continental (EPC) realiza 
até a próxima sexta-feira (10) 
a Semana do Ensino Médio e 
Tecnológico (Semtec). 

A Semtec é uma sema-
na cheia de novidades, pa-
lestras e workshops. Este 
projeto visa proporcionar 
conhecimento, aprendizado, 

atualização, diversão e, prin-
cipalmente, refletir sobre 
as escolhas das profissões e 
quais as profissões do futuro.

As atividades tiveram iní-
cio na terça-feira (07) e já re-
cebeu diversos palestrantes, 
além da grande participação 
dos estudantes. As ativida-
des ocorrem das 7h às 12h50.

FOTOS: MAYARA NASCIMENTO

Fatec Guarulhos está com inscrições 
abertas para o vestibular
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DA REDAÇÃO - Nos dias 16 e 30 
de abril, foi realizado na Uni-
veritas/UNG Campus Centro, 
o projeto “Pezinho na Cozi-
nha”, ação que contou com a 
participação de restaurantes 
da região, crianças da ONG 
“Fazendo a Diferença”, crian-
ças de escolas particulares e 
representantes dos cursos de 
Nutrição e Gastronomia da 
Universidade. 

Na ocasião, os pequenos 
foram convidados para par-
ticipar da “Batalha dos Che-
finhos”, competição culinária 
que propôs valorizar o prazer 
de consumir uma alimenta-
ção saudável e melhorar a 
qualidade de vida. Ao todo, 
participaram 22 crianças, en-
tre 6 e 12 anos de idade. No 
projeto, foram conduzidas 
até a cozinha da Universida-
de, auxiliadas por profissio-
nais e alunos no preparo de 
pequenos pratos, o que lhes 

Univeritas/UNG realiza a ‘Batalha dos Chefinhos’
deu a oportunidade de sentir 
a sensação de independência 
em produzir o próprio ali-
mento. 

De acordo com Deborah 
A Dugaich Sisti, coordenado-
ra do curso de Gastronomia 
da Universidade Univeritas/
UNG, a cozinha é um lugar 
lúdico e, colocar a mão na 
massa, pode trazer muito 
aprendizado aos pequenos e 
incentivo para experimenta-
rem novos sabores e texturas. 
“Durante a Batalha dos Che-
finhos, as crianças tiveram 
contato direto com o preparo 
de pratos saudáveis e colori-
dos e, além das questões nu-
tricionais, incentivamos a au-
tonomia, criatividade, gestão 
do tempo nas tarefas e traba-
lho em equipe”, explica. 

A competição foi dividida 
em duas fases. No primeiro 
dia, elas vieram para uma 
aula teórica nutricional na 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

qual foram orientadas so-
bre a importância da boa 
alimentação e, no segundo 
dia, aconteceu a “Batalha de 

Chefinhos”. A competição 
foi dividida em duplas, sem-
pre com o auxílio de um mo-
nitor da Gastronomia para a 

confecção dos pratos e, no 
corpo de jurados, estiveram 
presentes proprietários dos 
restaurantes convidados.
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Trump indica Brasil 
como aliado 
importante extra-Otan

FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO

Justiça Federal decide que 
Temer deve ser preso de novo

DA REDAÇÃO - O Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região 
(TRF-2) decidiu ontem que o 
ex-presidente Michel Temer 
(MDB) e coronel João Baptis-
ta Lima Filho sejam presos 
novamente. O julgamento 
ocorreu na 1ª turma do TRF-
2 e a prisão foi definida por 2 
votos a 1.

Os dois foram presos em 
21 de março, durante a Ope-

ração Descontaminação, por 
ordem do juiz Marcelo Bre-
tas, da 7ª Vara Federal Crimi-
nal do Rio, e foram liberta-
dos no dia 25 do mesmo mês 
por decisão liminar (provisó-
ria) do desembargador An-
tonio Ivan Athié, do TRF-2. 
A investigação diz respeito 
às obras da usina nuclear de 
Angra 3, operada pela Eletro-
nuclear, em que teria havido 

desvios de R$ 1,8 bilhão. A 
acusação é pelos crimes de 
corrupção, peculato, lavagem 
de dinheiro e organização 
criminosa.

No julgamento desta quar-
ta-feira, o relator Athié votou 
pela manutenção da liberdade 
dos dois. Mas o desembarga-
dor Abel Gomes, que é o pre-
sidente da turma, votou pela 
prisão de Temer e coronel 
Lima, e Paulo Espírito Santo 
acompanhou Gomes.

O advogado de Temer, 
Eduardo Carnelós, lamentou 
a decisão, mas disse respeitá-
-la, e afirmou que o ex-pre-
sidente está em São Paulo e 
deve se apresentar à Justiça 
hoje. “Embora respeitando os 
desembargadores, só posso 
lamentar a decisão. Foi dito 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIADA

COOPERATIVA HABITACIONAL DE INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO E
MORADIA – CICOM

CNPJ nº28.653.586/0001-02

O Sr. CARLOS ALBERTO DE CARVALHO MASSINI, Presidente do Conselho de
Administração da COOPERATIVA HABITACIONAL DE INVESTIMENTO 
CONSTRUÇÃO E MORADIA - CICOM, no uso das atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 40 
(quarenta) associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária ou Extraordinária, a realizar-se na sua sede social, à Rua Ari 
Barroso, nº 166, Jardim Pinhal, nesta cidade de Guarulhos, CEP 07120-040, no 
dia 17/05/2019, às 10:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associa-
dos, em primeira convocação; às 11:00 horas, com a presença de metade mais 
um dos associados, em segunda convocação; ou às 12:00 horas, com a presen-
ça de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar 
sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:
 1. Alteração do endereço da sede social, e;
 2. Reforma do Estatuto Social;
 3. Outros assuntos do interesse social.

Guarulhos, 07 de maio de 2019.
_________________________________

Carlos Alberto de Carvalho Massini
Presidente do Conselho de Administração

DA REDAÇÃO - O presidente 
dos EUA, Donald Trump, 
informou por meio de co-
municado divulgado pela 
Casa Branca que tem a “in-
tenção de designar o Brasil 
como aliado importante 
extra-Otan”.

“Estou fazendo essa 
designação em reconheci-
mento aos recentes com-
promissos do Governo do 
Brasil de aumentar a co-
operação em defesa com 
os Estados Unidos e em 
reconhecimento ao nosso 
próprio interesse nacional 
em aprofundar nossa co-
ordenação de defesa com o 
Brasil”, afirma Trump.

O comunicado curto, 
de apenas dois parágrafos 
e destinado ao Congresso 
americano, não dá deta-
lhes sobre o assunto.

(pelos desembargadores) que 
não há risco à ordem públi-
ca, e o fundamento seria a 
necessidade de dar o exem-
plo à sociedade. A lei diz que 
isso não é fundamento para 
a prisão. Considero essa mais 
uma página triste na história 
recente do Judiciário brasilei-
ro”, afirmou.

Carnelós disse que solici-
tou ao presidente da turma 
que Temer se apresente nes-
ta quinta-feira, “para evitar a 
exposição e humilhação de 
um homem de 78 anos de 
idade”.

Já em relação ao ex-minis-
tro Wellington Moreira Fran-
co, que também foi preso em 
março, os desembargadores 
decidiram mantê-lo em liber-
dade.
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      Nesta segunda-feira (06), o Adamastor 
Centro foi palco da aula inaugural dos cursos do 
Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO) 
oferecidos gratuitamente pela Prefeitura, por 
meio da Secretaria do Trabalho. O evento reuniu 
cerca de 270 alunos de 13 cursos de formação 
profissional oferecidos nos períodos manhã e 
tarde. O objetivo do encontro foi dar boas vindas 
aos novos alunos e explicar o funcionamento dos 
cursos.

      O Departamento de Proteção Animal (DPAN) 
da Secretaria de Meio Ambiente recebeu 
nessa quinta-feira (02), no Parque City Las 
Vegas, visita de representantes das cidades de 
Itapevi, Itatiba e Embu das Artes para troca de 
experiências sobre a implantação do serviço 
de proteção animal. Durante o encontro, 
foram pontuadas as principais dificuldades da 
implantação do serviço, tanto no que se refere à 
legislação, quanto às ações diárias.

ANOTE

Sim, existe todo um sistema 
socioeconômico que privilegia 
uns e prejudica outros

A culpa nunca 
foi das estrelas

Seremos o resultado dos cami-
nhos que escolheremos seguir. As es-
tradas sempre terão pedras, desvios, 
atalhos e subidas íngremes. Todavia 
haverá flores onde menos esperar, 
só tenha olhos atentos. Tropeços são 
inevitáveis e eles nos darão oportuni-
dades de aprender a levantar e que-
das sucessivas fortalecerão nossa fé, 
nossa obstinação em cumprir nossas 
metas de vidas. Saiba, uma pessoa 
sem objetivos é nave sem rumo, um 

barco de velas em meio a bonança. 
Seus passos te levarão na direção 
dos seus sonhos, talvez eles não se-
jam completamente realizados então 
sonhe coisas grandiosas. O desejar é 
um bom combustível para seguir em 
dias difíceis, em dias chuvosos. Esco-
lha seu Norte.

Por uma fraqueza em nosso ca-
ráter, os fracassos, acreditamos, são 
sempre devidos às interferências 
e ingerências dos outros em nos-
sa vida, em nossos planos. É difícil 
aceitar que vez por outra erramos 
feio em nossos cálculos e que nosso 
modo de pensar está e sempre esteve 
errado. Mais difícil ainda é admitir 
que os outros sempre permanece-
ram com a razão.  É mais fácil ver 
o cisco no olho do colega, do que a 
trava no nosso. Admitir que somos 
falíveis, é doloroso.  E por vezes uma 
autocrítica está fora de questão.

Ok! Digamos que o nosso insu-
cesso, todos os nossos problemas 
sejam culpa dos outros e que somos 
apenas vítimas. O que faremos sobre 
isso? Sim, existe todo um sistema 
socioeconômico que privilegia uns 
e prejudica outros. Mas ficar apenas 
reclamando e não tomar nenhuma 
atitude é ser passivo demais, e não 
devemos usar uma coisa como des-
culpa para justificar a outra. O siste-
ma global nunca foi justo, desde o 
tempo das cavernas, mas existem al-
gumas poucas ferramentas para nos 
defender. As escolas, os professores 
e os livros são um bom exemplo. 
Contra a maré é preciso dar braçadas 
mais vigorosas.

Somos gerentes de nossa existên-
cia, sócio majoritário que receberá os 
lucros e pagará as faturas das deci-
sões. Nossos infortúnios não são cul-
pa das estrelas, nossa garra, nossas 
atitudes, nosso modo de ser não está 
relacionado a nenhum mapa astral. 
Construímo-nos dia a dia em cada 
pequena decisão, em cada renúncia, 
em cada loucura, em cada atitude in-
consequente. Todos têm problemas: 
O rio tem as margens que o com-
primem, as raízes precisam vencer 
a dureza do solo para crescer; a at-
mosfera causa resistência para qual-
quer deslocamento, mas essa mesma 
resistência permite que as aeronaves 
alcem voos.

Nosso comportamento terá conse-
quência em nosso entorno, devemos 
cuidar de nós e de quem está a nos-
sa volta: seja um amigo, um vizinho, 
seja uma praça perto de sua casa, 
seja sua rua. A solução será humana, 
ter consciência disso, admitir as limi-
tações, é o início para resolver como 
ultrapassar as pedras do caminho e 
evitar as quedas frequentes. Não es-
pere por milagres. Por vezes não en-
xergamos quais são nossas reais ne-
cessidades e potenciais. Caso Henry 
Ford perguntasse o que a população 
precisava para um bom transporte, o 
povo responderia cavalos mais velo-
zes, Henry Ford construiu o Ford T, 
o famoso Ford Bigode.

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

VENDA VENDA LOCAÇÃO
APTO – 

PROX SHOPING MAIA –
 R$ 275.000 (VAGO) – 

REF - 0
3 – DORMTS 1 SUITE, SALA 

2 AMBS COM SACADA, 
AREA DE LAZER COMPLETA 

A/C – FINANC/FGTS

APTO – PROX CARREFOUR 
– R$ 185.000 (VAGO) – 

REF - 0
2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 1 VAGA, ELEVADOR, 

PORT 24 HORAS 
A/C – FINANC/FGTS

 CASA TERREA –

 CONTINENTAL I - 

R$ 270.000 – REF - 12

2 - DORMTS, SALA, COZ, 2 

VAGAS, EDICULA 

A/C – FINANC/FGTS

APTO – PROX SHOPPING 

INTERNACIONAL –

 R$ 1.100 – REF -07

2 DORMTS, SALA, COZ, 

LAV, COM PLANEJADOS, 

2 VAGAS

APTO – PICANÇO –

 R$ 165.000 (REFORMADO) 

– REF - 04

1- DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO – VILA ROSALIA – 
R$ 290.000 - (VAGO) –

 REF - 04
2 – DORMTS, 1 SUITE, SALA 
2 AMBS COM SACADA, 2 
VAGAS, AREA DE LAZER 

COMPLETA
A/C – IMOVEL DE MENOR 

VALOR

APTO – PROX SHOPPING 
MAIA – R$ 255.000 (VAGO) 

– REF 02
3 - DORMTS, 1 SUITE, SALA 
2 AMBS COM SACADA, 1 

VAGA 
A/C – FINAC/FGTS 

V CASA CONTINENTAL III 

– R$ 600 – 

REF 12

1 – DORMT, SALA, COZ

CASA - CONTINENTAL II – 

R$ 850.00 – REF - 12

2 – DORMTS, SLA, COZ, 1 

VAGA, LAVANDERIA 

CASA – PROX CLUB VILA 

GALVÃO – R$ 800 – REF 12

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA

APTO – COND ITALIA – 
GOPOUVA – R$ 200.000 

– REF 02
2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, AREA DE 
ALAZER, PORT 24 HORAS 

A/C – FINANC/FGTS

APTO – ATIVA (VL ENDRES) 

– R$ 1.600 – REF 07

3 DORMTS, 1 SUITE, SALA, 

COZ, 1 VAGA, AREA DE 

LAZER

LOCAÇÃO

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
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Duração 105min Dub. 2D/3D/4DX

Horários - 12h45 (somente sábado e domingo) / 
13h / 13h30 / 15h15 / 15h30 / 16h / 17h45 / 18h30 / 
21h

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 09 a 15 maio de 2019)

VINGADORES – ULTIMATOUGLYDOLLS

DE PERNAS PRO AR 3 A MENINA E O LEÃO

Horários -12h – 12h15 (somente sábado e do-
mingo) / 13h / 13h45 / 14h / 14h45 / 15h45 
/ 16h15 / 17h / 17h30 / 18h / 18h40 / 19h30 
/ 20h15 / 21h / 21h15 / 21h45 / 22h / 22h30

Horários - 12h15 (somente sábado e domingo)

Horários - 17h / 22hHorários - 14h30 / 19h45

Dub.Leg.Dub. 

Nac.Dub. 

2D/3D/4DX/
Macroxe

2D

2D2D

183min88min

109min100min

ESTREIA

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
POKÉMON – DETETIVE PIKACHU 
Um jovem une forças com o detetive Pikachu para 
desvendar o mistério por trás do desaparecimento 
de seu pai. Perseguindo pistas pelas ruas de Ryme 
City, a dupla dinâmica logo descobre uma trama 
desonesta que representa uma ameaça ao universo 
Pokémon.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

CEMITÉRIO MALDITO 

Duração 101min Dub. Leg.
2D
Horários - 14h / 16h30 / 19h / 20h15 / 21h30

www.fmetropolitana.com.br



ÁRIES: Levando uma vida tranquila e serena poderá 
passar por poucas modificações constrangedoras neste 
dia. Respeite sua saúde.

TOURO: Tende a ter problemas por causa do seu desleixo 
em algumas áreas da sua vida neste momento, tente 
criar situações melhores. 

GÊMEOS: Em Júpiter as coisas podem afetar bem as 
modificações que você precisa na sua vida agora, tente 
não se desesperar. 

CÂNCER: Não conseguirá fazer as coisas de maneira 
muito a vontade neste momento, pois assim você terá 
alguns elementos interessantes. 

LEÃO: Tudo tende a demonstrar uma grande e maior 
firmeza em tudo que vier a propor para seguir bem nas 
suas atitudes. 

VIRGEM: Muitos se sentirão atrapalhados por você 
por causa de algumas ações suas fora do seu principal 
objetivo para conseguir chegar aonde quer. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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usado pe-
la polícia
rodoviária

Reduzir 
a pó

Estado
natal do
Capixaba

(sigla)

Diz-se da
pessoa
otimista

"(?) Maria",
oração
católica
Riacho

Fecho (?):
o zíper

Contrastar

Aguarden-
te de cana

(bras.)
Estrangeiro

Período
histórico
"Tratado",
em Otan

Usa-se para
 tirar água
do poço

Jaez

Ritmo
caribenho
Desacom-
panhados

Tudo, em
inglês
Lua de
Júpiter

Abominar

Descansar,
em inglês
Conselho
(?), órgão 
que fiscali-
za o cum-
primento
do ECA

Ana Néri,
pioneira
da Enfer-
magem

no Brasil

Acaso; con-
tingência

Divisão do Ministério do Meio
Ambiente responsável pelo

gerenciamento das
matas brasileiras

Deus
grego do

amor
(Mit.)

Dedo do
pé, em
inglês

Medida da intensida-
de de um som
Marcelo (?),

jornalista

"A Pequena (?)", 
conto de Andersen
(?) 4, formato de
folhas de papel 

Patrão;
senhor

Ouvir, em
espanhol

Extrater-
restres
(abrev.)

(?) de
fumaça,
equipa-
mentos

anti-
incêndio

Profissional que con-
cebe espetáculos

audio-
visuais

3/all — oir — toe. 4/laia — rest.

LIBRA: Não poderá vir a se mostrar alguém muito 
despreocupado com coisas importantes na sua vida, 
mantenha a sua palavra acima de qualquer coisa.

ESCORPIÃO: Esta constelação será afetada diretamente 
por tudo aquilo que você menos esperava de seu planeta 
regencial.

SAGITÁRIO: Necessitará melhorar a sua autoestima com 
boas práticas para assim seguir com energia satisfatória. 
Facilite o seu caminho para o futuro de maneira sólida.

CAPRICÓRNIO: Correrá sobre os seus dedos pensamen-
tos bons para a solução de problemas mais complexos 
na sua vida.

AQUÁRIO: Muitas coisas irão ser mais valorizadas por 
você, no qual não deveriam fazer parte desta hora de 
seguir em frente com mais energia no momento. 

PEIXES: Agir com atos que te levem para um patamar 
aceitável e acima do atual será o mais indicado neste 
momento complicado para você.
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DA REDAÇÃO - O Shopping 
Bonsucesso recebe, até julho, 
o Mega Pulo Escorregador, 
uma piscina de bolinhas gi-
gante que reúne diversas ati-
vidades infantis em um mes-
mo espaço, além de garantir 
boas risadas e aventuras para 
os pequenos visitantes.

A atração conta com qua-
se 200 metros quadrados, 
tem a temática “mar” e, logo 
na chegada, apresenta uma 
ilha com escorregadores co-

Piscina com mais de 150 mil bolinhas 
invade Shopping Bonsucesso

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

loridos para a criançada já 
começar a se divertir. Dentro 
da piscina, que tem mais de 
150 mil bolinhas coloridas, é 
possível aproveitar um bar-
co inflável com quatro me-
tros de altura, um tobogã e 
um pula-pula. 

A entrada tem o valor de 
R$ 20 por 20 minutos, tendo 
um acréscimo de R$ 1 a cada 
minuto adicional. Crianças 
até quatro anos precisam 
estar acompanhadas dos 

pais ou responsáveis (que 
não precisam pagar). A par-
tir dessa idade, o adulto que 
deseja acompanhar a crian-
ça também precisa adquirir 
uma entrada. 

O Mega Pulo Escorre-
gador está localizado na 
praça de eventos principal 
do Shopping Bonsucesso e 
funciona de segunda-feira a 
sábado, das 10h às 22h, e do-
mingos e feriados, das 14h 
às 20h.

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 PUBLICIDADE LEGAL

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS

SAÚDE

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

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

Aluga-se

Sítios e Chácaras

Vende-se

Oportunidade

Dinheiro

Relax

Esoterismo

Máquina

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

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.
MECÂNICO DE AUTOS 
c/ exp. , p/ trabalhar em 
Guarulhos . F.: 2412-1481 
c/ Márcio.
TÉCNICO P/ISNTALAÇÃO 
Câmeras, Alarmes  e Cerca 
Elétrica c/ Cnh AB c/ exp. 
F.: 2446-2654/ 99823-7769 
whats.
ZELADOR 
C/ exp. em Tratamento de 
piscinas  que resida em 
Guarulhos. F.: 2446-2654/ 
99823-7769

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se

COMPRAMOS SEU 
VEÍCULO 
Mesmo Alienado acima de 
2013. Pagamento a Vista . 
F.: 2459-1578

EMPRESTIMO ACIMA DE 
5 MIL 
Aumento Escore Chq. 
devolv. localizo, Baix. 
restrições via liminar ou 
normal 4211-1400

ALUGA-SE 
Quartos p/ rapazes, amb. 
familiar F.: 2304-6721.
FIADOR E LOCATARIO 
Libero seu FGTS., Aluga 
e Financia Apto. ,casa, 
terreno. F.: 4211-1400.
CASA NO PICANÇO 
Próx.Timóteo Penteado. 
Dorm, sala, coz, wc e 
lavandeiria. Dir c/ prop. 
F:2459-2821/ 96939-6606

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

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

TEMPLO RELIGIOSO 
não deixe p/amanhã o 
que se pode fazer hoje 
pois amanhã pode ser 
tarde demais ligue e 
marque sua consulta pois 
através de nossos orixás 
lê indicaremos o caminho 
certo a seguir joga -se 
Búzios e cartas  Consulta 
com cartas R$.10,00 reais  
T.2092-3527 C.98230-8017

Veri�car Condições
Vitoram Corretora de Seguros

Planos a partir 
de R$ 119,10
De 0 a 18 anos

F. 2409-5992
9500-5000

BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.

COOPERUNI COOPERATIVA UNIÃO DOS 
INDEPENDENTES DO TRANSPORTE COLETIVO 
DE PASSAGEIROS  CNPJ Nº 04.625.545/0001-44

Edital de Convocação Assembléia Geral 
Extraordinária:

Nos termos do Estatuto, o Sr. Presidente convoca 
os senhores cooperados para a Reunião da 
Assembleia Geral Extraordianária, a realizar-se na 
sede da Cooperativa, estabelecida na Rua 
Deputado Ulisses Guimarães, nº 215 -  Taboão - 
CEP 07140-115 - Guarulhos - SP, no dia 19 de Maio 
de 2019, as 10:30h em primeira convocação e as 
11:30h em segunda e ultima convocação, com 
qualquer número de pessoas presentes, para o fim 
de deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Alteração Estatutária na denominação Atual.
2- Autorização para contratar empréstimos ou 
financiamentos, integralização do Capital Social.
3- Outros assuntos de interesses dos Cooperados.

O presente edital devera ser afixado na sede da 
Cooperativa, e nos demais locais de costume, Bem 
como, será enviado CARTA DE CONVOCAÇÃO a 
todos os Cooperados, acompanhado de copia do 
presente edital.

Guarulhos, 09 de Maio de 2019
________________________________________

José Carlos de Araujo
Presidente

CENTRO ESPIRITUAL DEUSAS DO AMOR
Você que está vendo SUA FAMÍLIA SE DESTRUIR , SEU 
COMÉRCIO ou qualquer área de SUA VIDA SE 
ACABAR AOS POUCOS, você sente que coisas ruins 
estão acontecendo, PARE DE SOFRER em silêncio.
TRAZEMOS SEU AMOR E SUA FAMÍLIA em poucos 
dias, quebramos todos os tipos de maldições, 
feitiçarias e invejas. O que você precisa é nós 
conhecer e vê nossos trabalhos. Venha me visitar e 

traga seus problemas 
e vamos ajudar você a 
eliminar isso. Família 
não tem preço. Por 
isso não cobramos, 
ligue o mais rápido e 
vamos te ajudar.

LIGUE AGORA E 
MARQUE SUA 

CONSULTA
    (11) 98423-3900

SOBRADO  STA  MENA 
Junto Av. Suplicy, 3 dorms., 
1 opcional + deps., 2 
wcs., gar p/ 2 autos Doc. 
oK.315 Mil . Est. Prop. F.: 
2382-8300.
APTO. AV. MARTINS JRº 
2 Dorms. + deps, 
aquecedor, wc, sac, 
elevs. Cond. Baixo  lazer 
completo, 195 Mil  Doc. Ok  
F.: 2382-8300
TAPERA GRANDE 
1.000mts². Ótimo Local R$ 
35 Mil. F.: 94764-4255
TERRENO B. MAIA 10X25 
Doc Ok. 450 Mil. Est. 
Imóvel - valor.  F.: 2382-
8300
TERRENO 500MTS² 
ESQUINA 
B. Vista, plaino, Doc. Ok. 
R$ 485 Mil. F.:2382-8300
LINDO APTO. NOVO 
Ed. Forever 2 Dorms., fino 
acab., + deps., sac.,  gar., 
lazer completo.  R$ 100 mil 
de entrada + transf. Divida. 
F.: 2382-8300
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
CHÁCARA STº DUMONT 
Medindo 622 m² -  Casa 
c/ 03 dorms, sala, Coz,  
Contrato Compra e Venda 
R$ 69.000,00 F.:  99894-
6489

CHÁCARA IGARATÁ 
1.000Mts ² entr. 5 Mil prest. 
R$ 300, mês F.: 4328-5097 
/ 96717-5097 .
MAIRIPORÃ 
OPORTUNIDADE 
Chácaras c/ entr. a partir de 
5 Mil , e prest R$ 250, F.: 
96717-5097/ 4328-5097
SITIOS IGARATÁ/ STª 
ISABEL 
20.000Mts², Oportunidade 
entr. 20Mil + prest. R$ 
500/mês. F.: 4328-5097/ 
96717-5097
TERRENO 450MTS² 
c/ 2 comodos, c/ imposto. 
Cabuçu 30 Mil,  entrada 16 
Mil. F.: 2404-2620
TERRENO 5X94 
Pq. Primavera , 18 Mil 
ou 7 Mil +36x ½ Salário 
min. Temos Metragens 
Maiores. F. 96020-8559/  
96825-3440
CASA PQ. CONT. I 
2 Dorms., 2 Vagas  R$ 
225.000,00  Fs.:  97303-
8610/2451-6511
CASA PQ. CONT. I 
2 Dorms.,2 Vagas. Financ.  
R$ 310.000,00 F.:  97303-
8610/2451-6511
IMÓVEL P/ RENDA 
Picanço  5 Casas,  Terreno 
330.00mts.²  R$ 435.000,00 
F.: 97303-8610/2451-6511
APTO. JD. DORALY I 
2 Dorms., 1 Vaga, coz. 
planejada.   R$ 165.000,00 
Ac. Financ. F.:  97303-
8610/2451-6511
TERRENO  20X40 
Av. Juscelino Kubitschek 
de Oliveira - Bairro dos 
Pimentas.F.: 98229-0053

NORTE DE MG. 50MIL 
MTS.² 
plana, reg. de soja e café 
25Mil. F. 94400-3211/ 
95617-0323 whats.

ESPAÇO GANESHA 
MASSOTERAPIA 
A Nova Sensação de 
Guarulhos. Equipe treinada 
p/ melhor atende.lo s. 
Venha relaxar..agende 
seu horário tel 4574.3923/ 
99277-1334 whats.
MASSAGEM SENSUAL 
Local discreto, com 
finalização manual ou 
tradicional Infs whats 
(11)99947-6210
KAORI NISSEI 22A. 
Linda e estudante.
At. na minha 
residência.99025-7977 foto 
Whats

FOTO: DIVULGAÇÃO

Parquinhos de 
Guarulhos estão com 
brinquedos quebrados

MAYARA NASCIMENTO - O Parque 
Municipal Júlio Fracalanza pos-
sui brinquedos quebrados, as-
sim impedindo as crianças do 
bairro Vila Augusta de utiliza-
rem os mesmos. A cena se repe-
te no Jardim City Las Vegas e na 
praça Nossa Senhora de Apare-
cida, no Jardim Vila Galvão. 

No Fracalanza os balanços 
de madeira foram suspensos 
para evitar que as crianças uti-

lizassem e se machucassem. Al-
guns brinquedos feitos de pneu 
reciclado estão com arames 
soltos, o que preocupa os pais.  
“As crianças menores que usam 
o balanço podem machucar as 
costas com o arame que está na 
parte do encosto e quase não dá 
para ver. Quando cheguei com 
a minha filha eu encontrei um 
ferro com uma ponta afiada, 
alguma criança poderia bater a 

cabeça”, contou Rafael Silva, 29 
anos, que frequenta o parque 
com sua filha de quatro anos.

Silva conta que começou 
a frequentar o parque em no-
vembro e é a primeira vez que 
encontra os brinquedos com 
problema. Até o ano passado ele 
levava sua filha no parquinho 
da praça Nossa Senhora de Apa-
recida, no Jardim Vila Galvão, 
mas já que o escorregador não 

tinha madeiras e só tinha um 
balanço disponível, decidiu pro-
curar outro lugar na cidade para 
se divertir com a filha.

Já no Parque City Las Vegas 
o escorregador está com a es-
cada quebrada e uma casinha 
suspensa está com as madeiras 
soltas. Os balanços também não 

existem mais no local. 
Em nota, a administração 

do Parque Júlio Fracalanza ne-
gou que os brinquedos do local 
estão quebrados “tendo em vis-
ta que a manutenção é realizada 
diariamente”. Já a Secretaria de 
Meio Ambiente informou que 
fará vistoria nos outros parques.
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Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90


