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Cidade recebe
oficina de cupcake
gratuita para as
crianças
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‘O Rei Leão’
estreia
hoje nos
cinemas
do país
o jornal de Guarulhos
Va1
Cinema
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Apenas 13% dos presídios de
SP têm bloqueador de celular
Relatório do Tribunal de Contas aponta que das 171 unidades prisionais do estado somente 23 possuem os bloqueadores;
documento revela que no ano passado, 13.845 telefones foram apreendidos em todo o sistema prisional paulista Pág. 7
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Bolsonaro assume a
presidência do Mercosul
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Paneque representa Guti em reunião
com empresários de Cumbica
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‘Operação Inverno’ recebeu 200 ligações
para acolher moradores de rua

Projeto da Educação
entregou 4 mil óculos para
estudantes neste ano

Governo estuda liberar saque
de até 35% do saldo de
contas ativas do FGTS
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Cotações

+0,08%
103.855
Bovespa

-0,25%
R$ 3,76
Dólar

-0,01%
R$ 4,22
Euro

6,5%

Selic (ano)

R$ 998

Salário Mínimo

Disque-Denúncia

181

Quero aproveitar a ocasião para firmar o compromisso
do meu governo com a modernização e a abertura do
nosso bloco”, Jair Bolsonaro, presidente do Brasil

2

OPINIÃO

Quinta-feira, 18 de julho de 2019

www.fmetropolitana.com.br

RETRATO DO LEITOR
COLUNA LIVRE

Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha.
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!
FOTO: AUTO EVENTOS/@EQUIPEAUTOEVENTOS

HERMANO HENNING

Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

O Partido Novo, que já tem
duzentos filiados ativos registrados no diretório de Guarulhos, está se empenhando em
fazer boa figura nas eleições
do ano que vem. Um desses
filiados, o advogado Wilson
Paiva, já teve breve experiência que o deixou animado.
Foi candidato à Assembleia
Legislativa e amealhou 21.677
votos. A legenda escolhida,
no entanto, o deixou longe da
meta. Wilson se candidatou
pelo PR, Partido da República, atual PL, o que dificultou a
eleição na hora da contagem
dos votos. Wilson Paiva tem
39 anos. Nasceu e foi criado
em Guarulhos.
Para o ano que vem, ele
acredita em melhor sorte.
Quer ser candidato a prefeito e está se preparando para
passar por um processo seletivo, condição que seu novo
partido exige de seus pretendentes a cargos eletivos.
Formado em Direito pela
Unimesp – na época, FIG, Faculdades Integradas de Guarulhos - com pós-graduação
em Gestão Pública, Wilson
Paiva se diz preparado para
administrar a cidade junto
com uma seleção de profissionais, cuja principal característica é estar “distante do
padrão dos políticos locais”.
Problemas com a OAB
Só que Wilson Paiva tem
um histórico muito parecido
ao de políticos tradicionais
que se empenham no atendimento a pessoas carentes.
Uma maneira eficiente de

conseguir votos.
Como advogado, ele foi
acusado pela OAB de não
cobrar de seus clientes, o que
a entidade não permite. Por
isso, responde a um procedimento interno da Ordem que
pode resultar em punições,
até mesmo a cassação do registro de advogado.
Ele se defende, e diz que o
trabalho não tem relação nenhuma com a atividade política. Mas confirma que atende
principalmente a doentes em
estado grave, principalmente
bebês, que estão na fila para
receber atendimento médico
e não conseguem.
O candidato a candidato
a prefeito de Guarulhos pelo
NOVO, Wilson Paiva, por causa dessa briga com a OAB,
já coleciona alguns adversários. São advogados da cidade, uma atividade que reúne
mais de dois mil profissionais.
Ele alega, no entanto, que a
classe está dividida. “Há muitos que estão do meu lado. E
a alegação de que tiro clientes dos advogados de Guarulhos, trabalhando de graça
para pessoas carentes, não
tem razão de ser. São pessoas que, de qualquer maneira
não teriam condições de contratar um profissional para representá-las na Justiça. Meus
críticos dizem que, para isso,
existe a Advocacia Gratuita.
Mas há filas enormes para ser
atendido”.
Essa disposição, acrescenta Wilson Paiva, já salvou
vidas. Disposição que pode
sensibilizar eleitores.
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Acredite se quiser!

Há rumor que outro grupo hospitalar
- além do São Luiz, que já iniciou obra
atrás do McDonald’s na avenida Tiradentes - estaria interessado na antiga Liquigás. Devo reconhecer que o local, numa
entrada da cidade e à beira da Dutra, é
estratégica…

Fogueira das vaidades

O PED (Processo de Eleições Diretas)
está virando espécie de prévia no PT guaru. Contra o maior cacique do partido, o
deputado federal Alencar, os vereadores
Brinquinho e Seminaldo (outrora alencaristas) somaram forças com o grupo do
ex-prefeito Elói Pietá. Tipo assim: o adversário do meu adversário é meu aliado...

Sutil diferença

Os assessores do vereador Edmilson
Souza (PT) não querem que ele seja
candidato à reeleição. E sim que indique
sucessor. Os assessores do vereador Zé
Luiz (PT) querem que ele seja candidato
à reeleição. Ele quer indicar sucessor…

Emoção!

Dizem que ao saber da demissão do secretário Rodrigo Barros (Desenvolvimento), o
presidente da Agende, Aarão Rubens, teria ficado tão sentido que mandou estragar o melhor champanhe de sua adega…

Sem noção

Em alguns restaurantes elegantes, é possível ver comissionados bebendo doses generosas de cerveja ou vinho no horário do almoço. Pelo menos escondam os crachás. Espero
ter ajudado…

Tempos modernos

O Instagram parou de demonstrar quantas
pessoas curtiram as publicações. Será o fim
de “likes” comprados. Tomara que chegue no
Facebook, onde alguns pretensos influenciadores digitais se valem do “E$quema”...

Faz sentido?

Os petistas escrevem a palavra Todos assim: “Todxs”. Sim, com xis. Indaguei e me disseram: “Significa todos e todas”. Ah, tá. Eu, na
minha ignorância, imaginava que todos englobasse todos…

Vai saber

Interlocutores que têm acesso ao ex-ministro Gilberto Kassab, cacique do Partido Social
Democrático, dizem que o prefeito Guti estaria
mais propenso a migrar do sinistro PSB para o
destro PSD. Será por causa da fonética?...
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William Paneque representa prefeito Guti
em reunião com empresários de Cumbica
DA REDAÇÃO - A Associação
dos Empresários de Cumbica
(Asec) fez reunião aberta aos
associados ontem na sede da
entidade. O encontro serve
para discutir as demandas dos
empresários da região e encaminhar as possíveis soluções.
O presidente Júnior Araújo
comandou a reunião, ao lado
dos ex-presidente Aarão Ruben e Roberto Marchiori e do
diretor Wagner Prado.
Compôs a mesa, representando o prefeito Guti (que não
pode comparecer por compromissos de sua agenda), o secretário William Paneque, recém
empossado na Secretaria de
Desenvolvimento Científico,
Econômico, Tecnológico e de
Inovação (SDCETI). “O prefeito Guti se comprometeu a
visitar as entidades da cidade

FOTO: DIVULGAÇÃO

periodicamente desde o início
de seu mandato. Hoje eu pude
representa-lo nessa agenda e
aproveitei para me apresentar
formalmente como novo secretário aos colegas empresários
da Asec”, afirmou Paneque,
que afirmou ser a SDCETI a
pasta que tem essa função de
ser o interlocutor entre os representantes da classe produtiva e
outras secretarias municipais.

Segundo o secretário,
Cumbica é uma região importante para a economia
da cidade, tanto que a força
tarefa de zeladoria que a Prefeitura realiza começou por
lá. Além de Paneque, estiveram presentes, pela administração, Eduardo Rodrigues e
Bruno Gersosimo, para prestar contas sobre o trabalho
de tapa buracos na região.

Estudantes do município conquistam 40
medalhas na Olimpíada de Matemática
LUCY TAMBORINO - Entre os
medalhistas da edição 2018
da Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (Obmep), estão 40
alunos das escolas estaduais de Guarulhos. Das medalhas conquistadas, três
são de ouro, 10 de prata e
27 de bronze. O munícipio
ainda somou 56% de todas
as 71 medalhas entregues
na Região Metropolitana
de São Paulo.
Outra premiação tam-

bém é dada aos jovens
vencedores, como a oportunidade de participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC). Ainda há a
opção de participar do Programa de Iniciação Científica e Mestrado (Picme), indicado para os estudantes que
cursarão o Ensino Superior.
O Picme prevê a possiblidade de estudos avançados
em matemática simultaneamente com uma graduação.
Em ambas as modalidades,

os alunos contemplados recebem um auxílio financeiro, com uma bolsa mensal
do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq).
Ainda cinco professores
na cidade foram reconhecidos pelos seus trabalhos e
desempenhos. Os educadores foram homenageados
com diplomas e livros. A
lista de todos os vencedores está disponível no portal da Obmep.

Semana do Conhecimento de Guarulhos
terá 3ª Mostra de Economia Criativa
DA REDAÇÃO - Incentivar as relações entre o setor acadêmico
e o produtivo, de modo a promover o empreendedorismo
tecnológico e o desenvolvimento econômico sustentável.
Com este objetivo, a Semana
do Conhecimento 2019 mantém em sua programação a
Mostra de Economia Criativa,
contemplando os empreendedores de Guarulhos e região
em sua terceira edição.
Os interessados em participar podem inscrever seus
projetos até 2 de setembro
acessando o endereço eletrônico semanadoconhecimento.guarulhos.sp.gov.br/. Com
o tema “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”,
a Semana do Conhecimento
acontece de 21 e 25 de outubro, no Adamastor Centro.
O evento é realizado pela
Prefeitura, por meio da secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico,
Tecnológico e de Inovação
(SDCETI) e conta com o
apoio de entidades empresa-

riais e instituições de ensino.
A Mostra de Economia
Criativa assegura a inserção
dos empreendedores na Semana do Conhecimento, ação
que tem se consolidado como
o maior evento de fomento
a ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo em
Guarulhos, mobilizando, em
2018, cerca de 10 mil pessoas.
De acordo como Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura, a mostra valoriza os
empreendedores e estimula
o desenvolvimento de novos
negócios. O evento conta ainda com a Feira de Ciências
e Engenharia de Guarulhos
(Feceg), direcionada aos estudantes do ensino médio e
técnico, aSemana de Ciência,
Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento de Guarulhos
(Semcitec), voltada aos universitários, e a Expo Criatividade, para o público infantil.
A Mostra de Economia
Criativa é composta por palestras, atividades culturais,
rodadas
FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Secretaria da Educação entregou 4 mil óculos para alunos neste ano
LUCY TAMBORINO - Cerca de quatro mil alunos da rede municipal de ensino da cidade foram comtemplados com óculos gratuitos neste ano por meio do programa Menina dos Olhos. O número se refere até o mês passado. Já em todo o ano passado, foram fornecidos cerca de seis mil óculos.
A medida é uma iniciativa da secretária de Educação, em conjunto com a Saúde. Parte do Programa Saúde na Escola (PSE), a entrega visa garantir a
saúde ocular. A ação tem como objetivo identificar, prevenir e proporcionar assistência à saúde visual dos estudantes.
Outros objetivos da ação é contribuir para a redução do índice de repetência e evasão escolar, além de conscientizar pais e profissionais da educação
sobre a necessidade de reconhecer sinais, sintomas e alterações visuais, como também sobre a importância do tratamento precoce.
O procedimento inicial do programa começa nas escolas, com triagem através de teste de acuidade visual, que analisa, por exemplo, a aptidão dos olhos
para perceber forma e contorno, além de outras aplicações. Os educandos que apresentarem necessidade serão então encaminhados a consultas oftalmológicas. Comprovada a necessidades de óculos para determinados alunos, as escolas devem efetuar a compra e a entrega.
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Prefeitura recebeu 200 ligações
para acolher moradores de rua
FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - O Serviço
de Abordagem Social recebeu cerca de 200 acionamentos via 199, telefone que faz
parte da “Operação Inverno”. A medida, lançada este
mês, pretende evitar que,
moradores de rua, expostos
a temperatura igual ou inferior a 13 graus entrem em
estado de hipotermia. Caso

encontrem pessoas nestas
condições, a população deve
imediatamente ligar neste
número. Com esta informação, os agentes poderão
ir até o local para realizar o
atendimento.
Iniciada no dia 4 de junho, a ação prosseguirá até
o final do inverno. Até o momento 70% das pessoas em

risco de hipotermia estavam
na região central. Atualmente o telefone 199 está disponível até meia-noite. Fora
da época de frio, o trabalho
ocorre diariamente das 9h
às 21h. Ainda há duas equipes de abordagem que se revezam durante 24 horas nas
noites em que a temperatura
é igual ou menor que 13ºC.
A operação é desenvolvida de forma indireta pela Secretaria de Desenvolvimento
e Assistência Social através
do Núcleo Batuíra, vencedor
do edital de chamamento público. A prefeitura também
oferece diversos serviços a
esses cidadãos, como os Centros Centro de Referência
Especializado para Pessoas
em Situação de Rua (POP)
e as Casas de Acolhimento,
ofertando atendimento técnico, alimentação e pernoite.
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UBS Nova Bonsucesso leva assistência
para mais perto da população
DA REDAÇÃO - Desde o início
do mês, a Unidade Básica de
Saúde (UBS) Nova Bonsucesso
está deslocando médico, cirurgião dentista, equipe de enfermagem e demais profissionais
para levar assistência em saúde
mais perto da população, ampliando o acesso especialmente dos moradores das regiões
mais distantes. Ontem o atendimento foi realizado na Paróquia Nossa Senhora de Fátima
(Jardim Fátima), localizada a
4,2 km da UBS.

Mais de cem pessoas foram beneficiadas com esta
ação, que foi promovida das
8h às 16h com o apoio da
Pastoral da Criança local. Ao
todo, foram realizadas 43 consultas médicas, 26 de enfermagem, efetuados 27 exames
para o diagnóstico de diabetes
e 37 avaliações odontológicas,
aplicadas 36 vacinas contra o
sarampo, além de outros procedimentos como aferição de
pressão e avaliação antropométrica de crianças.

Academia na Praça 60+ chega ao Jardim Palmira
DA REDAÇÃO - A prefeitura
inaugurou ontem o programa Academia na Praça 60+
na Praça Ponte Gestal, na
Rua Augusta dos Santos Augusto, s/nº, Jardim Palmira.
Representando o prefeito
Guti, o secretário de Direitos Humanos, Lameh Smeili,
informou que o programa é

voltado para todas as idades
e seu objetivo é possibilitar
às pessoas atividades físicas
para melhorar sua qualidade
de vida. “Quem faz exercícios
tem mais saúde. Além disso,
a Academia na Praça 60+
aproxima as pessoas, que
criam laços de amizade”, afirmou Lameh.
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Bolsonaro diz que vai trabalhar pela modernização do Mercosul
FOTO: ALAN SANTOS/PR

DA REDAÇÃO - Ao discursar na
sessão plenária da 54ª Cúpula
de Chefes de Estado do Mercosul, em Santa Fé, na Argentina, o presidente Jair Bolsonaro
disse que vai trabalhar para
acelerar a modernização do
bloco sul-americano. Durante
o encontro, o Brasil vai assumir a presidência pro tempore
(rotativa) do grupo pelos próximos seis meses.
“Quero aproveitar a ocasião para firmar o compromisso do meu governo com

a modernização e a abertura
do nosso bloco, fazendo dele
um instrumento de comércio com o mundo, sem o viés
ideológico que tanto critiquei enquanto parlamentar.
Vencemos essa barreira, e a
conclusão do acordo de livre
comércio com a União Europeia é resultado concreto dessa nova orientação”, disse.
Após o acordo com a União
Europeia, Bolsonaro disse que
o bloco planeja concluir as negociações com a Associação

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO
REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE
GUARULHOS - ESTADO DE SÃO PAULO - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA Oficial- CNPJ Nº 51.260.743/0001-31 - EDITAL- INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM
PROCEDIMENTO EXECUTORIO ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial a RAQUEL AUGUSTA
RAMOS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, maior, contadora, RG. 33.679.679-1-SSP/SP, CPF/MF.
331.100.388-89, residente na Rua Pascoal da Costa, n. 415, Vila Albertina, São Paulo, que atendendo
ao requerido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., (prenotado sob n. 335.346) foi instaurado o
procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal
9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 5, na matrícula n. 114.776, desta serventia, pela
qual RAQUEL AUGUSTA RAMOS DE OLIVEIRA, transmitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel
situado nesta comarca: Rua Santa Izabel, n. 555, Apto n. 73, Torre A, Edifício Essence, Condomínio
Residencial Fatto Quality Vila Augusta, Vila Augusta. Com o intuito de proceder à intimação pessoal da
devedora, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a-) Rua Santa Izabel, n. 555, Apto n.
73, Torre A, Edifício Essence, Condomínio Residencial Fatto Quality Vila Augusta, Vila Augusta,
Guarulhos/SP, CEP: 07023-022 (no próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo o
escrevente notificador certificado que: “...a destinatária encontra-se inacessível ao ora subscritor.”
(certidão de fls. 32); b-) Rua Pascoal da Costa, n. 415, Vila Albertina, São Paulo/SP, CEP: 02723-020
(no endereço da devedora constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador do 10º RTD
DA COMARCA DE SÃO PAULO, certificado que: a destinatária é desconhecida no endereço. Conforme
informações prestadas pelo Sr. Manoel Gouvea Filho, morador do imóvel (certidão de fls.45). Diante
desse quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital da devedora: RAQUEL AUGUSTA
RAMOS DE OLIVEIRA, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº
13.043, de 2014, do teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante
legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado
pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista
da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos
jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa
diária, contado o prazo para purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi deferida a
intimação por edital, pelo despacho de fls. 51, 52 e 53. Assim, pelo presente, fica a referida fiduciante
(RAQUEL AUGUSTA RAMOS DE OLIVEIRA), intimada para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS,
a contar da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareçam
ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque,
nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as
16:00h), para quitar o seu débito para com o credor fiduciário e proprietário supra, que em 03/07/2019
perfazia o valor de R$ 13.694,44 (treze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro
centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente
convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até a data
do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia de hoje e o do
efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada pelo exequente, que encontra-se
acostada ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento executório
administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramencionado (15 dias) implicará na
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. Assim, expediu-se o
presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três
vezes, em jornal de grande circulação deste Município. Guarulhos, 05 de julho de 2019. MANUEL
SANCHES DE ALMEIDA - Oficial

Europeia de Livre Comércio e
avançar nas conversas com o
Canadá, a Singapura e a Coreia.
O presidente destacou o
acordo assinado que elimina
a cobrança de roaming internacional de serviços de telecomunicações entre pessoas
que residem nos países-membros do bloco. “Temos aí um
exemplo da diferença para
melhor que o Mercosul pode
fazer no cotidiano do cidadão,
eliminando dificuldades e burocracias”.

Bolsonaro também disse
que o Brasil vai continuar o
trabalho da presidência pro
tempore argentina de revisão
da tarifa externa comum (TEC)
para a modernização da política comercial do Mercosul e de
reforma institucional do bloco
com enxugamento do número
de órgãos. “Para que sigamos
colhendo frutos, precisamos
trabalhar por um Mercosul enxuto e dinâmico”, defendeu.
O presidente também afirmou que, à frente da presidência rotativa do grupo, vai focar nas negociações externas.
“Compartilhamos a visão de
que para cumprir seu papel
de motor do desenvolvimento
o nosso bloco deve se concentrar em três áreas: as negociações externas – aí com grande
apoio do meu ministro das Relações Exteriores, no zelo das
indicações das embaixadas
também sem o viés ideológico do passado. E quem sabe
um grande embaixador nos
Estados Unidos brevemente.
Então, focamos nisso, na nossa tarifa externa comum e em
nossa reforma institucional”.

Metrô de SP terá
câmeras que fazem
reconhecimento facial
DA REDAÇÃO - A Companhia
do Metropolitano de São Paulo (Metrô) abriu edital de licitação para implantação de um
novo sistema de monitoração
eletrônica por imagens para
as Linhas 1-Azul, 2-Verde e
3-Vermelha. O projeto inclui
funções de inteligência, como
reconhecimento facial. O edital foi publicado no Diário
Oficial do Estado no dia 28 de
junho e as empresas interessadas pela licitação terão de
entregar as propostas até o dia
20 de agosto.
De acordo com o Metrô,
o novo sistema de monitoramento será totalmente digital
e tem como objetivo a melhoria e ampliação da segurança
operacional do sistema com o
aumento do parque de câmeras. Além do reconhecimento
facial, o sistema terá identificação e rastreamento de objetos
e detecção de invasão de áreas. Ele terá uma autonomia de
30 dias para armazenamento
de imagens.

Governo estuda liberar saque de até
35% do saldo de contas ativas do FGTS
O Ministério
da Economia deve permitir
que os trabalhadores saquem
até 35% dos recursos de suas
contas ativas (dos contratos
de trabalho atuais) do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), destaca o jornal O Estado de S. Paulo. A
expectativa do governo é que
a medida injete até R$ 42 bilhões na economia.
O plano é uma tentativa
de reanimar a economia, via
consumo, ainda este ano. A
projeção oficial do governo
é de crescimento do PIB de
0,81%. Com a liberação dos
recursos do FGTS, haverá
também mais uma rodada de
saques do PIS/Pasep.
Segundo fontes a par do
assunto, que participaram na

FOTO: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

DA REDAÇÃO -

última terça-feira (16), de reunião no Ministério da Economia, uma das ideias é autorizar os saques na seguinte
proporção: quem tem até R$
5 mil no fundo poderia sacar
35% do saldo e trabalhadores

com até R$ 10 mil, 30% do
saldo. Ainda se discutia qual
parcela terá direito quem tem
entre R$ 10 mil e R$ 50 mil
no FGTS. Acima de R$ 50
mil, o trabalhador só poderia
sacar 10% do saldo total.

NACIONAL

www.fmetropolitana.com.br

Quinta-feira, 18 de julho de 2019

7

Tribunal diz que apenas 13% dos presídios de SP têm bloqueador de celular
FOTO: LUCY TAMBORINO

Gasto

Apenas 13%
dos presídios paulistas têm
bloqueadores de celular instalados. A informação consta de relatório do Tribunal
de Contas do Estado que
está sendo enviado à Assembleia Legislativa de São Paulo e faz parte de rol de recomendações à Secretaria de
DA REDAÇÃO -

Administração Penitenciária
(SAP). O documento mostra
que os bloqueadores operam
em 23 das 171 unidades prisionais de todo o Estado.
Segundo o TCE, a dificuldade de controle de uso dos
aparelhos “incentiva presos
a continuarem a articular
atividades criminosas no in-

terior das cadeias”. Ao longo
de 2018, foram apreendidos
nas prisões 13.845 celulares,
além de 4.889 apreensões de
substâncias entorpecentes
proibidas.
Em nota, a secretaria destacou que desse volume de celulares recolhidos em unidades prisionais, 10.138 foram

O relatório informa que São Paulo gastou R$ 4,1
bilhões no ano passado em despesas com a administração penitenciária – 98% desses recursos foram investidos na gestão da custódia da população penal e
2% na reintegração social dos sentenciados.
As conclusões foram obtidas por meio da análise de
documentos e informações requisitados, do exame de
dados constantes do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e municípios (SIAFEM/
SP) e do Sistema de Gestão Orçamentária (SIGEO) e integrantes de bases públicas da Secretaria da Administração Penitenciária, Ministério da Justiça, Ordem dos
Advogados do Brasil e Defensoria Pública do Estado.
O TCE registra que São Paulo tem uma taxa de encarceramento de 535,5 presos para cada 100 mil habitantes, superando a média do país (352 encarcerados a
cada 100 mil habitantes) e do mundo (144 encarcerados a cada 100 mil habitantes).
apreendidos “antes de entrar
nos presídios ou no interior
das unidades, mas fora das celas, o que representa mais de
73% do total das apreensões”.
Desses, 5.505 “nunca chegaram a entrar nas unidades,

sendo apreendidos externamente ou com visitantes”.
Em 2018, destaca o TCE, a
SAP implantou 177 aparelhos
de scanner corporal para “coibir a entrada de produtos e
equipamentos vetados”.
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PONTO
DE VISTA
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

CASA TERREA –

APTO – PROX SHOPPING

CONTINENTAL I -

INTERNACIONAL –

R$ 270.000 – REF - 12

R$ 1.100 – REF -07

2 - DORMTS, SALA, COZ, 2

2 DORMTS, SALA, COZ,

VAGAS, EDICULA

LAV, COM PLANEJADOS,

A/C – FINANC/FGTS

2 VAGAS

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

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)

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

APTO – PICANÇO –

CASA - CONTINENTAL II –

CASA – PROX CLUB VILA

R$ 850.00 – REF - 12

GALVÃO – R$ 800 – REF 12

2 – DORMTS, SLA, COZ, 1

2 DORMTS, SALA, COZ,

VAGA, LAVANDERIA

1 VAGA

– R$ 1.600 – REF 07
3 DORMTS, 1 SUITE, SALA,
COZ, 1 VAGA, AREA DE
LAZER

– R$ 600 –
REF 12
1 – DORMT, SALA, COZ

LOCAÇÃO
R$ 165.000 (REFORMADO)
– REF - 04
1- DORMTS, SALA 2 AMBS,
COZ, QUINTAL, 1 VAGA
A/C – FINANC/FGTS

Conheça:

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO
da TBL Comunicação

O inimigo atrás
do espelho
Fazem conosco somente aquilo
que deixamos. Isso parece claro para
alguns, contudo é uma frase incorreta,
falsa para quem apanha, é humilhado,
assediado moral ou fisicamente por depender de alguma forma do opressor,
ou por acreditar ser realmente inferior. Somos vergados aos poucos, tipo
bambu, do contrário quebraríamos
rapidamente. A maioria dos negros escravizados, não aceitou de pronto sua
condição. Primeiro sua humanidade foi
desconstruída. Seu passado apagado,

Os opressores se colocam em
uma posição pseudosuperior aos
oprimidos e a seguir faz suas vítimas
sua religião foi banida, sua cultura aos
poucos esquecida. Hoje quem se rebela
é taxado como ingrato, mal-agradecido,
inconsequente, sem inteligência. É
massacrado moralmente até por seus
parceiros de senzala. – Ora, como esse
coitado pode querer saber mais do que
a sinhazinha e o sinhozinho?
Os opressores se colocam em uma
posição pseudosuperior aos oprimidos
e a seguir faz suas vítimas acreditarem
nisso gradativamente. O marido que
bate na esposa, ou a mulher que oprime o companheiro, o escravocrata que
entendia ter o direito sobre outros seres humanos, eles deixaram e deixam
profundas marcas não somente nas
vítimas, mas em quem vê ou viu, presenciou e não reagiu. As consequências
dessas anormalidades. Dessa omissão
têm consequências em nosso subconsciente coletivo, em nosso comportamento diário. Amarrados ao tronco,
nos tiram o coro. Para a seguir tratarem

nossas feridas e nós, em lágrimas, dizemos como o Sinhô e a Sinhá são bondosos, lindos e tem o coração gigantesco.
Em um conto de Franz Kafka, um
homem vê um abutre comendo os pés
de um infeliz que sofria e não reagia.
Então o homem pergunta: por que deixa ele te arrancar pedaços de carne de
seus pés? O infeliz responde: ele queria
me comer os olhos, achei melhor ceder
apenas os pés. Quando o pássaro percebeu que seria enxotado, mergulhou
até o fundo da alma da vítima. Estão
comendo nossos pés e não reagimos!
Reconstruir a autoconfiança é uma
tarefa difícil, quase impossível quando
não se tem uma mão amiga. Incutir
na cabeça de um fracassado, de uma
senhora que viveu a vida inteira apanhando, de um escravizado que ele é
tão bom, até muito melhor do que seu
algoz é um trabalho árduo e lento.
Mas e quando parte de uma nação anseia por um messias, quando a
maioria delega a outros as decisões que
competiria a si? O que fazer diante das
omissões coletivas? Como explicar que
não há ninguém 100% bandido, tampouco 100% santo? Como explicar que
estamos agindo de forma submissa,
que idolatramos nossos algozes? Como
explicar que existem outros horizontes
além dos propostos por nossos opressores? Que essa dicotomia é um embuste
e faz parte da farsa. Como instigar as
massas contra o carrasco que nos traz
unguentos às nossas feridas?
Nós somos o escolhido, e o salvador
da pátria é a união de cada ato nosso. O
milagre acontece na soma dos esforços
de cada um. Nem sonhe! Ninguém virá
nos salvar, nos socorrer. Temos uns aos
outros para remar esse barco sem velas.
Devemos contar apenas com nosso trabalho. Mas não pense que isso seja uma
luta de trabalhadores contra empresários. Não se iluda, a vida do empreendedor é carregada de muito trabalho,
de problemas, riscos; de níveis diferentes, contudo a luta pela sobrevivência
é igual. Patrões e empregados existem
os bons e os ruins, esse maniqueísmo,
essa dualidade é outra armadilha. Nossas rusgas alimentam os cruéis, nosso
verdadeiro inimigo está no reflexo do
espelho.

ANOTE
A prefeitura continua ativa na realização
de palestras em empresas, visando a orientar
os funcionários sobre a maneira correta de se
comportar no trânsito. A mais recente ação
educativa da Escola Pública de Trânsito (EPT)
ocorreu para 70 funcionários da Puratos,
empresa do ramo alimentício.

Os alunos de karatê do CEU Pimentas
conquistaram sete medalhas durante a IV Etapa
do Campeonato Brasileiro de Karatê, no Ginásio
Poliesportivo Mauro Pinheiro, o Ibirapuera, em
São Paulo. A competição aconteceu entre os
dias 4 e 7 de julho e contou com quatro atletas
representando Guarulhos.

CINEMA
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Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia
CINÉPOLIS NA
FOLHA

O REI LEÃO

Uma jornada pela savana africana, onde nasce o futuro rei
da Pedra do Reino, Simba. Ele idolatra seu pai, o rei Mufasa,
é fiel ao seu destino de assumir o reinado. Mas nem todos no
reino pensam da mesma maneira. Scar, irmão de Mufasa, tem
seus próprios planos. A batalha é repleta de traição, eventos
trágicos e drama, o que acaba resultando no exílio de Simba.
Com a ajuda de dois novos e inusitados amigos, ele terá que
crescer e voltar para recuperar o que é seu por direito.

Dub.

Duração 120min Dub.Leg.

Horários - 12h / 14h40 / 17h / 19h30

2D/3D/4DX/Macroxe

EM CARTAZ
TOY STORY 4
2D

100min

PETS –
A VIDA SECRETA DOS BICHOS 2
Dub.

2D

86min

Horários - 14h10 / 16h30

Horários -12h15 / 12h30 / 12h45 / 13h15 / 14h30 / 15h
/ 15h15 / 15h30 / 16h / 17h15 / 17h45 / 18h / 18h15 /
18h45 / 19h / 20h / 20h30 / 20h50 / 21h / 21h30 /
22h / 22h45 / 23h15 (somente sexta-feira e sábado)

Quinta-feira à quarta-feira
(De 18 a 23 de julho de 2019)

HOMEM ARANHA –
LONGE DE CASA
Dub. Leg.

TURMA DA MÔNICA – LAÇOS

2D/3D/4DX/ 130min
Nac.
2D
97min
MacroXe
Horários - 13h45 / 15h15 / 16h45 / 18h / 19h45 Horários - 13h30 / 16h10 / 18h30 / 21h15
/ 20h50 / 22h45

ANNABELLE 3 – DE VOLTA PARA CASA
Duração 100min

2D/3D
Horários - 21h45

Dub.
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Shopping Pátio Guarulhos recebe oficina
de cupcake gratuita para as crianças
FOTO: DIVULGAÇÃO

PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS
PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

(?) egípcios:
Item de higiene dos
portadores de apaRá e Osíris (Mit.)
relho orPerto, em Fruto comum no
todôntico
inglês
Cerrado

Aquele que está
agonizando
Local típico da
roda de samba

Informação Região
preen- da África
chida em localizada
fichas no Magreb
cadastrais
Dispositivo
de esporte
radical

Pena;
compaixão
Sufixo de
"hidroxila"

Estaciona
(veículo)
em uma
vaga
Partir
Listas dos
temas da
reunião

Mensagem
da placa
com uma
caveira
Matéria
vulcânica
Jogo de
cassino

Saudação
ao telefone
(?) virtual:
podcast

Refil de
impressora a laser

Serviço:
Data: sábado (20), das 12h às 20h
Local: piso térreo
Estacionamento gratuito
Atividade gratuita
Mídias sociais: @shoppingpatioguarulhos no Facebook e
no Instagram
juntos e pelo período de 20
minutos.
Crianças com restrições
alimentares devem ser sinalizadas pelo responsável. O
regulamento completo estará no site do Shopping Pátio

Transferir
(bens)
Fêmea do
cachorro

Capacete
medieval
Apologia;
elogio

Ary Toledo,
humorista
O menor
oceano

Precede
a noite
Precisar,
em inglês
Programa
da CEF
(sigla)

A origem
da massala
(Cul.)
Apelido de
"Teófilo"
Sinal da
partitura
musical

BANCO

Material
para
calçados
de luxo

(?) stop:
parada no
boxe (F1)

Símbolo
de paz e
amor, com
os dedos

68

Solução

TOURO: De maneira adequada tente fazer juízo das
coisas sem se deixar influenciar pela estética, o elemento
Terra será o seu guia para essa missão.

ESCORPIÃO: Sendo o planeta Plutão um amigo terá
melhores chances, então encare com seriedade o que
pode lhe acontecer de bom.

GÊMEOS: Você tende a mostrar que a glória está no valor
interna das pessoas e não pelo que elas possuem. O
planeta Mercúrio converge nesse sentido também.

SAGITÁRIO: O seu poder poderá se reconstituído, basta
olhar tudo com mais calma, assim a sua situação no
campo do dinheiro pode ficar bem mais favorável.

CÂNCER: Faça com que o seu caminho seja aberto e
transparente, principalmente se estiver tratando com os
seus familiares.

CAPRICÓRNIO: As expectativas ficarão mais elevadas,
por isso precisará de uma dose de realidade. Evite o
pessimismo.

LEÃO: O Sol poderá ser um amigo, porém também pode
te gerar um pouco de confusão. O melhor é tentar se
aproximar de um capricorniano sensato.

AQUÁRIO: Quanto o que precisa para superar dilemas
do amor, só poderá encontrar a solução na sua própria
imaginação.

VIRGEM: O planeta Mercúrio lhe dará essa oportunidade,
principalmente no âmbito mais profundo do amor. Faça
assim que possível um bom planejamento.

PEIXES: Deverá convencer as pessoas de uma maneira
pacífica e ordeira, evitando qualquer tipo de transtorno.
Terá um futuro próspero.

O M E
D A S
N C
I G O
L A VA
A B IN
A T
M
E
O
N A R
A R DE
T N
P I T
I C A
S O L

LIBRA: O planeta Marte tende a não lhe proporcionar
muitas chances, faça o seu melhor para que encontre a
solução dentro de um relacionamento amoroso.

M
D
O B R E N
R A Q U E
I R
S A
B
P E R
U T A S
N E R
R
D
A L O
O R
E L
A L I E
C D O
T
A
D I A N A
E O
E
L
P E L
A V E D E

ÁRIES: Tenha bastante paciência para chegar aonde você
tanto quer, caso você consiga se aproximar de alguém do
signo de Libra.

S
P A
S A
R
P A
T O
C
P I
D
P E
I N
T
A
C L

HORÓSCOPO

Guarulhos e no local da Oficina de Cupcake.
Mais informações no site
www.shoppingpatioguarulhos.com.br, redes sociais Facebook e Instagram ou pelo
telefone 11 2458-8100.

Inferior a
tudo
Infração
religiosa

"(?) Lisa",
obra de
Leonardo
da Vinci

3/pit. 4/elmo — near — need. 5/rabin — rádio — tôner. 6/pelica. 7/mangaba.

DA REDAÇÃO - No mês de férias, proporcionar entretenimento para os pequenos é
uma tarefa que exige muita
criatividade dos pais. Por
isso, no sábado (20), das 12h
às 20h, o Shopping Pátio
Guarulhos terá uma programação deliciosamente especial e gratuita para a criançada: Oficina de Cupcake.
A atividade será realizada
no piso térreo do empreendimento e os grupos serão
organizados por ordem de
chegada, com capacidade
máxima de 15 participantes

Yitzhak
(?), político
israelense
Norma

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.
*Na compra do óculos completo
QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
FAÇA SEUS ÓCULOS CONOSCO E GANHE UM VALE DESCONTO
PARA VOCÊ PRESENTEAR SEUS AMIGOS E FAMILIARES

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

www.fmetropolitana.com.br

Programa Mãos à Obra conclui
pavimentação de mais duas
ruas no Cidade Soberana
FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

A prefeitura,
por meio da Secretaria de
Serviços Públicos, concluiu
no último final de semana a
pavimentação da rua B, no
Jardim Cambará, e da rua
Sambaíba, no Cidade Soberana, através do programa
Mãos à Obra. Nele, o poder
público faz o projeto, executa as obras de infraestrutura
necessárias, prepara a rua
para receber a pavimentação
e acompanha o trabalho, que
é feito por moradores com
blocos de concreto intertravados (paralelepípedos).
A rua B recebeu 200 metros de guias e sarjetas e 600
m² de piso intertravados. Já
na rua Sambaíba foram construídos 100 metros de guias
e sarjetas e 350 m² de pavimento. O assentamento do
DA REDAÇÃO -

piso em ambos os endereços
foi realizado aos fins de semana pela população local. A
coordenação é de responsabilidade do Departamento de
Manutenção e Conservação
da Secretaria de Serviços Públicos, com apoio de outras
pastas da Prefeitura.
O secretário em exercício
de Serviços Públicos, Paulo
Roberto de Araújo Santos,

acompanhou a execução das
obras. “A Prefeitura de Guarulhos tem investido na pavimentação de ruas pois melhora a qualidade de vida de
moradores e usuários da via.
Além disso, a chegada desse
benefício traz outro visual e
valoriza os imóveis, além de
garantir mais segurança aos
moradores, com vias adequadas à circulação”, afirmou.

BAIRRO A BAIRRO
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Prefeitura realiza recapeamento
da avenida Dona Carmela Dutra
DA REDAÇÃO - A prefeitura
atendeu a reivindicação dos
moradores do Jardim Presidente Dutra e entregou a
avenida Dona Carmela Dutra
totalmente revitalizada no
último mês. Com supervisão
da Secretaria de Obras, a intervenção realizou a troca
completa de 600 m² do pavimento, reposição de guias
e recuperação de sarjetas e
calçadas danificadas ao longo
da via, além de toda a sinalização de solo e aérea.
A avenida tem um papel

importante na região por ser
margeada por inúmeras empresas e por uma unidade do
Senai, além de fazer a ligação
do bairro à rodovia Presidente
Dutra no sentido Rio-São Paulo. Considerando as duas mãos
de direção, a via possui 837
metros de extensão e 2.200 m²
de área no total. A intervenção na avenida Dona Carmela
Dutra integra o programa de
melhoria de infraestrutura de
Guarulhos, realizado permanentemente pela prefeitura em
todos os bairros da cidade.
FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

CLASSIFICADOS

Contrata-se
AUX. ESCRITÓRIO/ AUX.
FISCAL
Rua Da Fortuna, 524 Macedo Fs. 4966-0904/
94972-0927 Zap.

IMÓVEIS
Vende-se
APTO. COND. MORADAS
DA CALIFORNIA
Atrás do Carrefour Centro
- Macedo, 3 dorm. , 1 suite
, sl c/ 2 ambt., coz., WC,
lavand. Area 75m². 1 vg.
a. lazer. acad., brinqu.,
playground. Ac. Financ. e
permuta c/imóvel (-) valor.
Ac. FGTS - Valor 320 Mil Ref 02 Whats 98121-5581
SOBRADO
Inocoop texto .suíte c/ hidro
$ 125.Mil sinal + parc.
direto c prop. F.2279-8345.
10X25 URGENTE
Itaqua -. Pq Macedo. casa
simples $ 68.Mil ac. Carro.
F. 96957-3668

APTO. PRÓX. DO MC
DONALD´S
Campos de Gopouva - 2
dorm. , sl c/ 2 amb. , coz.,
WC , area de serviço,
1 vaga, area de lazer :
quadra, portaria 24 hr - Ac.
financ./ FGTS Valor 210Mil
- Ref 03 Whats 98121-5581
APTO. PARK SAN DIEGO
Próx. da Av. Guarulhos
- Ponte grande . 2 dorm.
, sl , coz , WC, 1 vg., a.
de lazer. slão festa , pisc.,
churrasq. , port. 24 hr,
playground . Ac. financ./
FGTS - Valor 180Mil - Ref
04 Whats 98121-5581
TERRENO INDUSTRIAL
Com 925Mts² R$ 300Mil
, aceita auto e parcela F.:
(11) 99790-5767
SHOPPING MAIA
2 Dorms. c/ terraço Grill,
Vaga. mensais R$799,90.
Sem Entrada. (11) 26261969 Whats.
FINANCIAMENTO OK
Apto Próx. Shopping Maia
mobiliado $ 210 Mil. F.
94701-4781
APTO. PROX.
CARREFOUR
R$ 165.000 (vago) 2
dorms, sala, coz, 1 vg,
elev., port. 24hrs.Ac.finan/
FGTS 94766-8524

APTO -PRÓX.
CARREFOUR
R$ 165 Mil (vago) 2 dorms, sala, coz, 1 vaga,
elevador, portaria 24
horas - aceita finan/ FGTS
94766-8524
APTO. LINDO
Todo planejado - próx
shopping Maia. 2 dormts,
sala 2 ambos, coz, 1
vaga cob., elevador, Port
24 horas. R$ 65.Mil de
entrada + parcelas de R$
1.600.00 F.: 94766-8524
PRES. DUTRA 10X25
Casa simples c/ escritura
210.Mil.F.: 96957-3668
SALÃO COMERCIAL
Jd. Pres. Dutra,125Mts².
doc ok.40.Mil, sinal +
parcelas, ac. caminhonete
2279-8345

Aluga-se
VILA SÃO JORGE
Salão Comercial 125 m² c/
mezanino. SALÃO NOVO !
F.: 97959-4649
ALUGO 300MTS²
na av.Castelo Branco, ao
lado da Receita - bom Para
Contábil. 1°. Pavimento!.F.:
98229-0053

SALA COMERCIAL
Ótima, reformada. Em
frente a Faculdade de
Medicina. R$ 630, dir. c/
propr. 99901-6804

VEÍCULOS
Autos
UNO ATRACCTIVE
2015/2016
Flex, completo, trava, vidro,
direção, 2 dono, seminovo, cinza metálico. R$
28.500,00. Tel: 97274-4927.

BOLETO, CHEQUE
E CARTÃO!!!
Parcelamos Todos
os débitos
do seu veículo

EM ATÉ 12 X BOLETO
OU CARTÃO OU ATE
18 X NO CHEQUE

NEGÓCIOS
Oportunidade
COMPRA/VENDA

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

LANCHONETE CENTRO
Só salgad os Movi.
35.000, preço só 140. Mil
F.: 99228-2723

SERVIÇOS

BELLA 18A. INICIANTE
Rua Cuevas , Nº 18. F.:
2087-2091.
COROA HELENA
Gordinha sexy massagem
c/ beijo grego , oral s/
preserv., 94380-9078 At.
sozinha.
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer R. Diogo
Farias 230 Centro Gru.
2408-8532/ 94133-9823
ISA MULHERÃO
Completa, Liberal, Adoro
Oral , Anal com certeza. F.:
95965-5384.
ESPAÇO GANESHA
A mais nova clínica de
Guarulhos..c/as mais belas
massagistas. F.: 933580823 whats.

EXTRAVIO
A empresa SHALLON ME
MINIMERCADO LTDA.,
localizada na Rua dez,
N°12 -Bairro dos Pimentas
- Guarulhos, inscrita sob
CNPJ n°
07.111.851/0001.50,
declara que foi extraviado,
conforme boletim n°
2608/2019, DP de Aruja, 1
impressora Fiscal da marca
BEMATEC , N°
BE050869200010002109
modelo MP2100 TH SI ,
pessoa relacionada
ROSIMARI DIAS COSTA
CORDEIRO.

ACESSE O SITE

Karina 18 anos, local climatizado
tel. 2382 2002 / 94474-1019

www.elasmassagens.com.br

SEÇÃO DE
ESPORTES
FINAL DE
SEMANA
ANUNCIE AQUI

97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685

SAÚDE

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

Tel.: 2440 6425 / 4963 0569
Whatsapp: 9 4728-4689

ANUNCIE AQUI
97380-7685

PUBL. LEGAL

ANUNCIE AQUI
97380-7685

*Verifique Condições

EMPREGO

Planos a partir de

86,45

Você tem CNPJ?
Sabia que pode
ter um plano de
saúde com
melhores condições.
Consulte-nos!

MEI • EIRELI • LTDA • EPP • ETC

F. 2409-5992
/ 9500-5000
Vitoram Corretora de Seguros
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www.fmetropolitana.com.br

