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Além de ser imensamente gratificante ter o 
público como participante ativo da Guarulhos 
que queremos”, Guti, prefeito de GuarulhosBovespa
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Vereadores podem perder 
regalia da Semana Santa 
Diferente dos vereadores e deputados de SP, além do Congresso Nacional, que mantêm expediente normal, os parlamentares de Guarulhos não 
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Bolsonaro deixa 
hospital em SP e 

volta para Brasília

Saúde presta assistência às vítimas 
do incêndio no Jardim Ipanema
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valer ontem em todo o país
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Via Dutra registra a morte de 2 
romeiros em direção à Aparecida
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AVIÃO - Com o maior aeroporto da América Latina, em Guarulhos os aviões tocam o céu
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pleito vencido pelo advogado Eduardo 
Ferrari.

Todo gás!
As eleições internas do PT findaram e 

quem apostava na saída dos vereadores 
Edmilson Souza e Marcelo Seminaldo do 
partido quebraram a cara. Em entrevista ao 
Programa Tribuna Livre, eles reafirmaram a 
intenção de permanecer na legenda. Essas 
eleições deram uma boa oxigenada no PT, é 
visível que eles tiveram o ânimo renovado.

Time forte
Como em toda disputa, alguns arra-

nhões sempre ficam. Mas nada que vá 
atrapalhar a gestão da vereadora Genilda 
Bernardes em mais um mandato de presi-
dente. Mesmo com todo o desgaste sofri-
do da legenda nos últimos anos, o PT tem 
pelo menos 20 nomes com reais possibi-
lidades de chegar ao Legislativo. E ainda 
vem voltando o Edson Albertão ao PT.

Eu não!
Corre a informação de que o presidente 

do PSDB de Guarulhos, Lauri Rocha, teria 
tentando marcar uma reunião com o presi-
dente nacional dos tucanos, Bruno Caval-
canti de Araújo. No entanto, para confirmar 
a tal reunião foi contatada a empresária 
Fran Corrêa. Questionado sobre o assunto, 
Lauri nega qualquer pedido de reunião.

Esse vai de aplicativo?
O partido NOVO está correndo atrás. 

Eles andam sondando o empresário e su-
plente de vereador, Anselmo Ramos. O 
partido vê potencial e perfil.  Ele já teria 
angariado para seu lado a causa dos Mo-
toristas de Aplicativos e estariam forman-
do um grande grupo na cidade.

O preço da democracia
Quem quiser disputar uma legenda a 

prefeito pelo Partido NOVO em Guaru-
lhos, e se passar pela primeira fase, deve-
rá desembolsar pelo menos R$ 2.000,00. 
Passaram pela análise de currículo: Wilson 
Paiva e Dario Arantes, agora eles que pre-
parem os bolsos. Nas capitais o custo é de 
R$ 4.000,00. A direção do NOVO estadual, 
entendeu que o empresário Jorginho Mota 
não deve participar da segunda fase. Bom, 
pelo menos ele economizou R$ 2.000,00. 

Com lupa!
Na primeira fase são pessoas do pró-

prio NOVO estadual que analisam os cur-
rículos dos pretensos candidatos, selecio-
nando quem eles acreditam se encaixar 
melhor no perfil do partido. Já na segun-
da fase, o NOVO das capitais estaduais, 
contratam uma empresa para examinar 
a ficha e as competências de cada pré-
-candidato. Para diminuir os custos, em 
não capitais, apenas um profissional fará 
a seleção.

PMB de Guarulhos
O Partido da Mulher Brasileira (PMB) 

é outra legenda que vem se organizando 
com vistas às eleições de 2020 aqui em 
Guarulhos. Já tem até nome candidata a 
prefeita. Trata-se da advogada e profes-
sora, Eliana Galvão Dias. Ela concorreu 
nas últimas eleições da OAB Guarulhos, 

DIRETO
E RETO

ROBERTO SAMUEL 
tblcomunicacao@gmail.com
www.facebook.com/
tribuna.robertosamuel

José Luiz Ferreira Guima-
rães é bancário, funcionário 
licenciado do Bradesco, está 
beirando os sessenta anos 
- embora não aparente - e 
exerce o seu quinto manda-
to de vereador pelo Partido 
dos Trabalhadores de Gua-
rulhos. Na bancada do PT, a 
mais numerosa da Câmara, é 
o mais antigo e, talvez, o mais 
experiente. No mandato do 
prefeito Elói Pietá exerceu as 
funções de líder do governo 
sendo reconhecido como im-
portante, e moderada, ponte 
de ligação entre prefeito e 
oposição.

“Uma oposição brava que 
não tem correspondência 
com o que a gente vê hoje 
na Casa”, diz o vereador, re-
conhecendo que a oposição 
hoje é “bem mais compreen-
siva e maneira”.

É provável que poucos en-
tre seus eleitores saibam de 
quem estou falando.

José Luiz Ferreira Gui-
marães abandonou o nome 
de batismo desde a primeira 
eleição. Desde sempre, na 
política, é conhecido apenas 
por Zé Luiz. E já há um ano, 
ou pouco mais, adotou um 
complemento. Agora, assina 
Zé Luiz Lula, como seus cole-
gas de bancada.

O vereador Zé Luiz foi 
entrevistado ontem no pro-
grama Espalha Fatos, da TV 
Guarulhos e falou longamente 
sobre a eleição do diretório 
que manteve o nome de sua 
colega Professora Genilda na 
presidência. Na eleição ele 
apoiou o nome do perdedor, 

Samuel Vasconcelos, a exem-
plo da maioria da bancada na 
Câmara. Não quis abrir o jogo, 
mas deixou nas entrelinhas 
que seu candidato para a su-
cessão do prefeito Guti é Elói 
Pietá. E disse mais: a eleição 
do diretório está longe de de-
finir a escolha do candidato.

-- Muita coisa vai rolar até 
o ano que vem.

Zé Luiz não acredita que o 
nome do escolhido surja ainda 
este ano, desejo da maioria de 
seus colegas de partido. “Sem 
condições”, disse. E confir-
mou uma informação que dei 
aqui há alguns dias. O ex-pre-
sidente Lula, de Curitiba, en-
viou mesmo orientação para 
que o partido, em Guarulhos, 
“não brinque em serviço”.

 
Lava Jato
Nosso entrevistado con-

cordou quando sugeri ser a 
Operação Lava Jato o mais 
importante adversário do 
partido. Embora aqui as “ca-
racterísticas locais” tragam di-
ferenças importantes no com-
portamento do eleitor, lembra 
ele. Principalmente numa elei-
ção municipal com a escolha 
do prefeito e vereadores.

O PT, hoje na oposição, 
precisa atentar para as ques-
tões locais. Essa parece ser a 
estratégia, embora o momen-
to traga uma esperança maior 
para os partidos de esquerda 
com o bombardeio que sofre 
o ex-juiz Sergio Moro e os pro-
curadores do Paraná.

-- A verdade está apare-
cendo, diz o vereador Zé Luiz 
Lula. E vai fazer diferença.
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DA REDAÇÃO - Neste sábado 
(14) o ginásio da Ponte Gran-
de foi palco da abertura da 
49ª edição da Olimpíada 
Colegial Guarulhense. Com-
pletamente lotado, o local 
recebeu centenas de alunos 
de escolas das redes munici-
pal, estadual e particular que 
participarão da maior com-
petição estudantil do país até 
o próximo dia 27.

“Mais de 11 mil alunos 
participando é motivo de 
alegria. Estamos focados em 
melhorar cada vez mais o 
esporte da cidade, visando 
todos os públicos. Este recor-
de de escolas demonstra que 
a OCG melhora a cada ano e 
tenho certeza que esta edição 

LUCY TAMBORINO - Uma famí-
lia de bolivianos, que reside 
no Pimentas, viveu momen-
tos de pânico, na manhã do 
último domingo (15), duran-
te um roubo. De acordo com 
a PM, um grupo de sete cri-
minosos entrou na casa por 
volta das 5h e surpreendeu 
um dos moradores enquan-
to ele ia ao banheiro.

Um dos bolivianos, de 
25 anos, foi fortemente es-
pancado, teve seu nariz 
quebrado e chegou até a 
ser amarrado. Enquanto as 
outras três vítimas que es-
tavam na residência foram 
levadas para um quarto. 
Ao todo quatro integrantes 
da quadrilha foram presos. 
Dois deles foram detidos na 

Homenagens e ginásio lotado marcam 
abertura da Olimpíada Colegial Guarulhense

Escolas da Prefeitura concorrem para ganhar kit 
de energia solar fotovoltaica em gincana da EDP

Homem é assassinado a tiros no Morros

Após invadir casa de bolivianos, quatro 
criminosos são presos no Pimentas

será marcante” disse o prefei-
to Guti.

Durante a cerimônia, que 
reuniu cento e quarenta insti-
tuições de ensino, o professor 
Milton Ziller Júnior, um dos 
grandes nomes do futsal do 
Brasil, foi homenageado por 
todas as conquistas nacio-
nais e internacionais duran-
te sua carreira como atleta e 
treinador.

Familiares do ex-treina-
dor de clubes como Corin-
thians, Atlético-MG, entre 
outros, estiveram presentes 
e receberam uma bela meda-
lha das mãos de Guti. “Mil-
tinho”, como era conhecido, 
faleceu no último mês de 
agosto.

primeira residência e outros 
ainda tentaram fugir pu-
lando o muro e invadindo 
uma segunda casa. A Polí-
cia Militar foi chamada por 
vizinhos que perceberam a 
movimentação.  

Com os suspeitos foram 
encontrados dois facões e 
um celular de uma das ví-
timas, que estava no bolso 
dele quando ele saía da re-
sidência invadida. Os quatro 
detidos foram reconhecidos 
pela família no 4º Distri-
to Policial, que investiga o 
caso. Com idade entre 20 e 
25 anos, apenas um deles 
tinha passagem pela polícia. 
A polícia procura os outros 
três assaltantes que conse-
guiram fugir.

UBS Vila Barros presta assistência às 
vítimas do incêndio no Jardim Ipanema
DA REDAÇÃO - Enquanto a Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) 
Carmela funcionou neste 
sábado (14), das 8h às 16h, 
pelo Programa Saúde Agora, 
oferecendo consultas, exa-
mes e outros procedimentos, 
a UBS Vila Barros abriu na 
mesma data, das 7h às 13h, 
exclusivamente para atender 
as vítimas do incêndio ocor-
rido no Jardim Ipanema na 
última quinta-feira (12). Du-
rante esse período, profissio-
nais da unidade e também 
de outras regiões disponibi-
lizaram consultas médicas 
e de enfermagem, vacinas, 
medicamentos, entre outros 
atendimentos.

Uma equipe composta 
por assistente social, psicólo-
go e auxiliares de enferma-
gem percorreu a comunida-
de, avisando de casa em casa 

que a UBS estava aberta e 
oferecendo apoio. A unidade 
também deslocou um funcio-
nário para ajudar na prepara-
ção de alimentos para os de-
sabrigados na ONG Instituto 
de Cidadania Ipanema onde 
está sendo servido almoço e 
jantar às famílias.

No local também estão se 
concentrando as doações para 
as vítimas do incêndio, que 
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atingiu cerca de 60 moradias. 
As mais de 200 pessoas que 
moravam na área estão preci-
sando de fraldas, água, leite, 
entre outros alimentos, além 
de calçados e roupas, espe-
cialmente infantis, uma vez 
que muitas crianças estão dei-
xando de ir à escola por não 
terem o que vestir, segundo a 
gerente da UBS Vila Barros, 
Márcia Rosa Vianna.

DA REDAÇÃO - As Escolas da 
Prefeitura de Guarulhos 
Mario Lago, Paulo Autran e 
Professor Pedro Geraldo Car-
valho são as representantes 
do município na 3ª Gincana 
Cultural “Xô Desperdício”, 
promovida pela EDP Ban-
deirante. A iniciativa visa a 
envolver toda a comunidade 
escolar em um objetivo co-
mum: combater o desperdí-
cio de energia elétrica.

A gincana irá premiar as 
escolas que obtiverem os me-

DA REDAÇÃO - O motorista 
Willian Fernando Costa 
Lima, 28, foi assassinado a 
tiros na madrugada do últi-
mo domingo (15). Ele foi en-
contrado por populares den-
tro de um veículo, no bairro 
Morros. O caso foi registra-
do como homicídio qualifi-
cado no 2º Distrito Policial. 

lhores resultados em termos 
de redução do consumo de 
energia elétrica, conscientiza-
ção da comunidade escolar e 
o engajamento das pessoas, e 
prevê o registro de economia 
de energia por meio de víde-
os feitos pelas crianças abor-
dando temas ligados à econo-
mia de energia. A escola que 
obtiver o maior número de 
curtidas em seus vídeos ga-
nha a implantação na escola 
de um sistema fotovoltaico 
(captação de energia solar).

As unidades escolares 
contam com a colaboração da 
cidade e de todos os muníci-
pes de Guarulhos para a va-
lorização dos projetos das es-
colas, acessando os links do 
YouTube nos quais os vídeos 
estão postados. Será classifi-
cada para a premiação a es-
cola que receber mais curti-
das até o dia 6 de outubro. A 
divulgação dos vencedores e 
a entrega da premiação serão 
realizadas no dia 31 de outu-
bro.

Segundo informações 
da Polícia Militar, o crime 
aconteceu na rua Roberto 
Correa Viana. A corpora-
ção teria sido acionada para 
atender uma ocorrência de 
disparo de arma de fogo, 
porém, no local encontra-
ram Lima. Ele estava no 
banco do motorista e com 

ferimento na região do tó-
rax. O óbito foi constatado 
ainda no local pelo Serviço 
Móvel de Atendimento de 
Urgência (Samu). Uma pe-
rícia foi realizada na área e 
testemunhas devem ser ou-
vidas. O caso será investiga-
do pelo Setor de Homicídios 
de Guarulhos.
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Vereadores podem perder feriadão da Semana Santa 

LUCY TAMBORINO - Os vereado-
res de Guarulhos poderão per-
der o feriadão da Semana San-
ta. Isso ao menos está na pauta 
do grupo de trabalho criado 
no Legislativo para promover 
alterações no Regimento Inter-
no da Casa de Leis.

Neste ano, os parlamen-
tares folgaram por nove dias 
durante o feriado santo. Isso 
porque, o Regimento Interno 
prevê que não haja expedien-
te na Semana Santa inteira 
– mesmo o feriado ocorren-
do apenas na sexta-feira e 
as sessões ordinárias sendo 
realizadas as terças-feiras e 
quintas-feiras.

A prática comum ao Le-

gislativo guarulhense não 
corresponde às principais 
Casas de Leis do país. Na 
Câmara Municipal de São 
Paulo, na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo (Alesp) 
e no Senado Federal o expe-
diente ocorre normalmente 
tanto com a realização dos 
trabalhos em plenário e nas 
comissões, sendo suspensos 
apenas a partir da quinta-
-feira santa.

“Eu espero que o Grupo de 
Trabalho analise e agilize isso. 
Tenho falado com a Janete 
Pietá que está representando 
o partido nessa comissão para 
priorizar este meu projeto”, 
destacou o vereador Edmilson 

FOTO: LUCY TAMBORINO

Souza (PT), que é autor do tex-
to que pede o fim da regalia.

A opinião contrária à inicia-
tiva também é endossada pelo 
presidente da comissão, verea-
dor Rafa Zampronio (PSB). “É 
uma questão de religiosidade 
de cada pessoa, eu acredito 
que nossa Constituição deixa 
bem claro que o Estado é lai-
co. E Estado laico, não é ateu, 
mas significa que uma religião 
específica não é defendida. É 
algo está intrínseco na cultura 
do Regimento Interno e nós 
vamos discutir também. Eu 
pessoalmente sou contra não 
ter sessão, até porque a popu-
lação trabalha normalmente 
nesses dias”, defendeu. 

WEBCARGO LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI - CNPJ nº 07.756.378/0001-69
EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 70/2019

A Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP torna público que o fi el depositário dos gêneros e mercadorias recebidos pela matriz da empresa 
“WEBCARGO LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI”, NIRE 35601937456, localizada na Rua Estrela D´Oeste, nº 124, Bloco A, Módulo de Galpão nº A 
06, Jardim São Geraldo, CEP 07140-030, Guarulhos/SP, Sr. Franklin Franco Martins, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade 
RG nº 27.119.925-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 114.954.098-21, residente e domiciliado à Avenida Odair Santanelli, nº 990, Condomínio Bahia, 
Bloco 10, Apto. A-13, CEP 07190-050, Guarulhos/SP, assinou em 05/09/2019 o Termo de Responsabilidade nº 70/2019, com fulcro nos arts. 1º,
§ 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e 4º, da Instrução Normativa 17/2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser 
publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do art. 8º da supracitada Instrução Normativa. Walter Iihoshi, Presidente da JUCESP.

Outras mudanças
A realização de sessões noturnas, além de só realizar a verifi-

cação de quórum após iniciar a deliberação de projetos de lei ou 
resolução; são outros pontos defendidos por Zampronio. Hoje, 
a verificação de presença é feita no início dos trabalhos, com a 
medida mesmo se não houvesse número de vereadores suficien-
tes no plenário os guarulhenses poderiam usar a tribuna para 
se manifestar. “O Regimento Interno está defasado, a sociedade 
e o trabalho na Câmara são diferentes do que na época que ele 
foi escrito. Eu acredito que algumas questões impedem que a 
população possa acompanhar de maneira mais transparente 
o trabalho do Legislativo, então essa modernização que virá, 
a partir do grupo, pretende trazer justamente isso”, destacou o 
parlamentar. Artigos dúbios e incoerentes também devem ser 
estudados e alterados. 

O grupo de trabalho foi formado após uma série de proje-
tos de resoluções da vereadora Janete Pietá (PT). A parlamentar 
propõe, por exemplo, que a verificação do quórum seja somente 
por chamada nominal ou pelo painel eletrônico; que haja uma 
quantidade mínima de projetos dos parlamentares da Ordem 
do Dia, que, de acordo com ela, constam atualmente mais pro-
jetos da prefeitura; e que os substitutivos apresentados tenham 
um prazo maior para análise. 

Ainda o vereador líder do governo, Eduardo Carneiro, pro-
põe que a Comissão Técnica Permanente de Constituição, Jus-
tiça e Legislação Participativa tenha cinco integrantes, ao invés 
de três como é hoje. A medida pretende diminuir o número de 
leis inconstitucionais aprovadas. Conforme a Folha Metropolita-
na revelou com exclusividade na semana passada, o Legislativo 
guarulhense figura na 8ª posição do ranking de cidades pau-
listas como maior número de leis declaradas inconstitucionais. 
Para atingir esse patamar, a cidade contou com 11 normas leva-
das para análise da Justiça no ano passado, sendo que nove fo-
ram consideradas em desacordo com a Constituição do Estado, 
ou com a Constituição Federal, ou com ambas, de acordo com 
dados do Anuário da Justiça de São Paulo.

Dois romeiros já morreram na rodovia Presidente Dutra neste ano 
LUCY TAMBORINO - Neste ano dois 
romeiros já morreram durante 
o percurso até a cidade de Apa-
recida pela rodovia Presidente 
Dutra. A prática de caminhar 
pelos acostamentos da rodovia 
em direção à basílica é comum 
pelos fiéis. O problema é que o 
caminho não é seguro e é reali-
zado mesmo existindo um tra-
jeto alternativo: a “Rota da Luz”. 

Para se ter uma ideia, no ano 
passado, foram contabilizados 
mais de 20 mil romeiros cami-
nhando pela rodovia com desti-
no à Aparecida, entre a segun-
da quinzena de setembro até o 
mesmo período de novembro – 
época de maior movimento de 
romarias. O que resultou em 13 

atropelamentos, destes quatro 
pessoas morreram. 

“O acostamento é um local 
para paradas de emergências 
de veículos e o risco de um 
atropelamento é grande. Sem 
contar que a Dutra tem mais 
de mil acessos, entradas e saí-
das de cidades e postos de ser-
viços, as travessias de trevos e 
acessos, aumentam o risco de 
atropelamentos. Não temos 
como proibir a manifestação 
de fé na rodovia, mas há uma 
necessidade urgente da socie-
dade entender os riscos de ca-
minhar pelo acostamento da 
via Dutra”, explicou o gestor de 
Atendimento da CCR NovaDu-
tra, Virgílio Leocádio.

Para lidar com essa proble-
mática a concessionária iniciou 
ontem sua campanha de segu-
rança e orientação a peregrinos 
e motoristas que trafegam pela 
via. A campanha é realizada 
todos os anos e orienta, por 
exemplo, sobre a utilização da 
Rota da Luz. O caminho foi 
Inaugurado pelo Governo do 
Estado de São Paulo e tem um 
traçado formado por estradas 
secundárias, somando 201 km 
que passam por nove municí-
pios, saindo de Mogi das Cru-
zes. A rota é considerada um 
caminho mais seguro para os 
romeiros. Mais informações 
podem ser obtidas pelo site 
www.rotadaluzsp.com.br. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/CCR NOVADUTRA
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DA REDAÇÃO - O presiden-
te Jair Bolsonaro deixou o 
Hospital Vila Nova Star, em 
São Paulo, ontem depois de 
receber alta. Bolsonaro re-
alizou uma cirurgia no do-
mingo (08), para correção 
de uma hérnia incisional. 
Segundo boletim médico, 
divulgado também nesta 
segunda-feira, Bolsonaro 
continuará sua recuperação 
em domicílio.

O procedimento cirúrgi-
co a que o presidente foi sub-
metido foi o quarto após ele 
ter sido esfaqueado há um 
ano, durante a campanha 
eleitoral, em Juiz de Fora, no 
interior de Minas Gerais. A 
cirurgia, realizada para cor-
rigir uma hérnia que surgiu 
na região do abdômen, du-
rou cerca de cinco horas e 
foi considerada bem-sucedi-
da pela equipe médica.

Bolsonaro só deve as-
sumir a Presidência da 
República na quinta-feira 

Bolsonaro deixa hospital em São Paulo
(19). Até lá, o presidente em 
exercício é o general Hamil-
ton Mourão. A previsão era 
de que Bolsonaro retomas-
se o cargo nesta terça-feira 
(17). Segundo o porta-voz 
da Presidência, Otávio Rêgo 
Barros, a decisão foi tomada 
por orientação médica, para 
que Bolsonaro tenha “um 
descanso maior e uma recu-
peração mais rápida.”

Nesta segunda-feira, 
Rêgo Barros confirmou 
também que está mantida 
a viagem de Bolsonaro a 
Nova York, onde ele discur-
sará na abertura da Assem-
bleia-Geral da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
no dia 24 de setembro. A 
ida do presidente, no entan-
to, foi adiada do dia 22 para 
o dia 23. O retorno está pre-
visto para o dia 25, depois 
de uma parada no Texas 
para, segundo Rêgo Barros, 
encontrar-se com empresá-
rios ligados ao setor militar.

Fim da exigência de simulador e de aulas 
para moto de 50cc entraram em vigor ontem
DA REDAÇÃO - Começou a va-
ler ontem a Resolução 778, do 
Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran), que define mudan-
ças no processo de formação de 
motoristas. Entre as alterações, 
estão a que torna facultativo 
uso de simulador para a expe-
dição da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) e a que re-
duz de 25 para 20 horas o nú-
mero de aulas práticas para a 
habilitação da categoria B.

O documento define tam-
bém que a exigência de aulas 
noturnas diminui para 1 hora/
aula prática tanto para a cate-
goria A (moto) quanto catego-
ria B (carro). Antes era de 20% 
sobre o total da carga horária. 
Outra mudança, é o aumento 
da validade da CNH que pas-
sa a ser de dez anos. O minis-
tro da Infraestrutura, Tarcísio 
Freitas, disse que as mudanças 
visam reduzir a burocracia na 

retirada da CNH e diminuir os 
gastos do cidadão para obten-
ção da habilitação. “As aulas de 
simulador têm um custo dife-
rente, mas dá para estimar que 
a gente vá ter uma redução de 
até 15%. A ideia é deixar que o 
mercado defina isso.”

O ministro ressaltou que 
não há comprovação sobre 
e eficácia do simulador na 
preparação do motorista. “O 
simulador não tem eficácia 

FOTO: DETRAN/PB

comprovada, ninguém conse-
guiu demonstrar que isso tem 
importância para formação do 
condutor. Nos países ao redor 
do mundo, ele não é obrigató-
rio, em países com excelentes 
níveis de segurança no trânsito 
também não há essa obrigato-
riedade. Então, não há prejuízo 
para a formação do condutor”, 
disse o ministro durante entre-
vista ao anunciar as mudanças 
em junho passado.

VENDA VENDA VENDA
APTO – PROX SHOPPING 

MAIA – (LINDO) REF.0
2 DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, 1 VAGA COM 
PLANEJADOS – R$ 65.000 

- DE ENTRADA MAIS 
PARCELAS DE R$ 1.600,00

APTO – PROX. 

CARREFOUR – R$ 170.000 

(VAG0) REF.0

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, ELEVADOR

A/C – FINANC/FGTS

APTO – GOPOUVA –
 R$ 320.000 (REF 12)
3 – DORMTS 1 SUITE, 
SALA 2 AMBS, COM 

SACADA, GARAGEM, COM 
PALNEJADOS

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL I –

 R$ 270.000 – REF 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 2 VAGAS A/C – 

FINANC/FGTS

APTO -  JD SANTA MENA – 

R$ 165.000 – REF.04

1 DORMT, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

APTO – VILA AUGUSTA – 

R$ 265.000 – REF. 04

3 – DORMTS, SALA AMPLA, 

COZ, 1 VAGA COB

COM (75 MTS).

A/C – FINAC /FGTS

APTO – JD TRANQUILIDADE 

– R$ 175.000 (VAGO)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO – TRAV.

 ALAMEDA YAYA 

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA - R$1.250 – 

COND + IPTU – INCLUSO

APTO – VILA ROSALIA –
 R$ 290.000 - 

(VAGO) – REF 07
2 DORMTS, 1 SUITE, SALA 
2 AMBS, COM SACADA, 2 
VAGAS- AREA DE LAZER 

COMPLETA. A/C FINAC/FGTS 
–  OU IMOVEL – VALOR

GALPÃO – 

COMERCIAL – 

RUA NOSSA SENHORA MÃE 

DOS HOMENS- 250 MTS, 

6 VAGAS, COM MEZANINO

R$ 5.000,00

APTO – GOPOUVA –

 R$ 195.000 (REF 02)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COM 

ARAMRIOS PALNEJADOS

A/C – FINSC/FGTS

CASA TERREA 

CONTINENTAL III 

1 DORMT, SALA, COZ

R$ 600.00

LOCAÇÃO

Av. Suplicy, 606 - Jd. Santa Mena- 
Guarulhos/SP

95001-1129 2451-8188

Corretor de Imóveis
CRECI F 31454 marco@dimarcoimoveis.com.br

www.dimarcoimoveis.com.br
@marcofaria_corretor@marcofariaci

LocaçãoVendas
LINDO SOBRADO – VILA 

SÃO RICARDO  
3 DORM (1 SUÍTE C/ SACADA) + 

SALA + SALA DE JANTAR + COZ C/ 
ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE ALTA 

QUALIDADE + VAGA P/ 3 AUTOS + 
QUINTAL C/ CHURRASQUEIRA – 

R$ 1.000.000,00 - REF 281

GALPÃO – VILA LEONOR  
C/ 2 PAVIMENTOS CONTRUÍDO EM 
UM TERRENO DE 10mx15m, AMBOS 
C/ COZ., BANHEIRO,RELÓGIO DE 

LUZ INDEP. , ÁGUA COMPARTILHA-
DA, ENTRADA INDEP. , ESTUDA 

FINANCIAMENTO – R$ 850.000,00 
– REF 291

APARTAMENTO 
FLAVIA FERNANDA

2 DORM + SALA + COZ + 
WC + 1 VAGA NÃO TEM 

ESCRITURA
R$ 140.000,00 - 

REF 221

TERRENO/CASA 
VELHA VILA MEDEIROS  
7,50 X 25,00 = 187,00MS2 

PLANO ÓTIMO LOCAL 
R$ 370.000,00 – 

REF 102

CASA – JARDIM BETEL 
PRÓX. UPA PAULISTA

1 DORMITÓRIO + SALA + COZINHA 
+ BANHEIRO + 1 VAGA PARA UM 

AUTO
REFORMADA PINTURA NOVA - 
R$ 800,00 ACEITA DEPÓSITO - 

REF 18803

SALÃO – PRÓX 9º BATALHÃO 
PM MÃE DOS HOMENS

TÉRREO - COM 150MS2. EXCELEN-
TE PARA RESTAURATE - BARZINHO 
– IGREJA – ACADEMIA – FACHA DE 
VIDRO - 1º ANDAR – COM 150MS2. 
PODENDO ALUGAR SEPARADO – 

R$ 4.500,00 - REF 5103

GALPÃO COMERCIAL 
TIMÓTEO PENTEADO

300MS2 DE ÁREA CONS-
TRUÍDA + ESCRITÓRIO 

ÓTIMO PARA OFICINA/A-
GENCIA DE AUTOS/LOJAS – 

ALUGUEL R$ 5.000,00 + 
IPTU - REF 40.100

CASA – JARDIM 
MARILENA

1 DORM + SALA + QUINTAL 
GARAGEM P/1 AUTO 

ALUGUEL - R$ 800,00 
ISENTO DE IPTU – ACEITA 

DEPOSITO - REF 19210

APARTAMENTO VILA 
GALVÃO 

02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, LAVANDERIA,

PISO FRIO, 01 VAGA DE GARAGEM, 
ÁREA DE LAZER

ALUGUEL INCLUSO CONDOMÍNIO 
R$ 1.290,00 – REF 15.201

SOBRADO JDIM STA MENA 
4 DORM. (3 SUÍTES C/ARMÁRIOS) 
+ SALA 2 AMBIENTES C/LAREIRA 

PISO DE MADEIRA + COZ + 2 VAGA 
P/AUTO + DEP + QUARTO  E WC 
NOS  FUNDOS QUINTAL TODA 
ISOLADA R$ 3.500,00 +  IPTU – 

REF 61.001     

SOBRADO VILA ROSALIA - 
PRÓX TIMOTEO

3 DORM (1 SUÍTE C/ARMÁRIOS) + 
SALA + COZINHA C/ARMÁRIOS 

BAIXO) CHURRASQUEIRA + 
QUARTO E WC NOS FUNDOS

GARAGEM P/2 AUTOS – ALUGUEL 
R$ 1.700,00 + IPTU REF 6.201

APARTAMENTO 
PRÓX SHOPPING MAIA
2 DORM. + SALA + COZ 

+ 1 VAGA P/AUTO
R$ 750,00 + COND 
+IPTU – REF 16.801  
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       Até o fim do mês, a Prefeitura recebe 
inscrições de moradores do Parque 
Residencial Bambi interessados em participar 
do curso profissionalizante gratuito de 
panificação e pizza, com foco em geração de 
renda. Ao todo são oferecidas 30 vagas, sendo 
20 para usuários do Serviço de Acolhimento 
Institucional Adulto Masculino – Residencial 
Bambi e dez para a população de seu entorno. 
Será oferecido certificado de conclusão. A 
iniciativa faz parte do programa Nova Chance 
e busca capacitar prioritariamente pessoas 
em situação de rua acolhidas pelo serviço a 
fim de que sejam reinseridas na sociedade 
e no mercado de trabalho, e também os 
que vivem no entorno para recolocação no 
mercado e alternativa de renda familiar. 

       Em comemoração ao Dia da Árvore e 
à chegada da Primavera, dias 21 e 22 de 
setembro, respectivamente, a prefeitura, 
através da Secretaria de Meio Ambiente 
(Sema), vai realizar intensa programação 
de plantio de mudas de árvores nativas 
da Mata Atlântica, como ipê, manacá-da-
serra, pau-ferro, caroba, quaresmeira, 
jerivá, guanandi, pau-viola, jabuticaba, 
pitangueira, gabiroba, ingá e sapucaia. 
As atividades serão desenvolvidas por 
voluntários que, antes de colocarem as 
mãos na massa plantando as mudas, 
receberão dos técnicos da Sema noções 
sobre plantio e também sobre a importância 
da arborização urbana para a qualidade de 
vida de todos.

ANOTE

Digo uma coisa para vocês, 
vender não tem nada a  
ver com falar, falar e falar

Não sei se vocês sabem, mas 
fui vendedor por muito tempo. 
Cheguei a treinar equipes de 
vendas e também diversos ven-
dedores pelo Brasil adentro. E 
dentre todas as técnicas mais 
poderosas de vendas, com certe-
za a arte de ouvir é a mais po-
derosa.

Muitas pessoas acham que 
vender é para quem fala bem, 
para aquela pessoa conversado-
ra, a pessoa mais animada. Digo 

uma coisa para vocês, vender 
não tem nada a ver com falar, 
falar e falar. Ao contrário, a 
pessoa que souber ouvir mais, 
com certeza terá mais resulta-
dos.  Sabe por que? Por que vai 
entender o seu interlocutor, vai 
captar mais informações sobre 
suas necessidades e sabendo 
disso, vai ser mais assertivo na 
solução.

Se você quer despertar o in-
teresse de outra pessoa. Descu-
bra os gostos dela. Fale sobre 

assuntos que ela realmente gos-
te. Você vai perceber que ela vai 
querer falar com você. E sabe 
por que?

Por que adoramos falar de 
nós mesmos, nos entusiasma-
mos quando estamos falando e 
percebemos que as outras pesso-
as estão interessadas. Nos iden-
tificamos com pessoas que sa-
bem e querem falar dos mesmos 
assuntos, que mostre que somos 
importantes. Isso mesmo que eu 
escrevi. TODAS AS PESSOAS 
gostam de ser ouvidas.

Então, se você precisa ter 
contato com uma pessoa, acon-
selho seguir alguns passos. 
Passo número um: Frequente 
os mesmos lugares que ela ou 
parecidos. Passo número dois: 
Conheça dos seus interesses, há-
bitos e hobbies.  Passo número 
três: Escute-a. E a faça perceber 
que você tem interesse pelo que 
ela está falando.  Se você con-
seguir isso nos primeiros en-
contros, você pode ter certeza 
que vai chamar a atenção dela 
e ela vai desejar ter contato com 
você. E possivelmente também 
terá resultados comerciais com 
essa pessoa, se for o caso.

Concluindo: Você terá ótimos 
resultados na vida sendo um 
bom ouvinte, entenderá os pon-
tos de vista de outras pessoas e 
também compartilhará de no-
vos conhecimentos com diver-
sos tipos de pessoas. Fazendo 
com que você só tenha a ganhar.

Agora pratique sem mode-
ração. Faça-se ser esse bom ou-
vinte e colha os benefícios dessa 
pratica que vai te ajudar em to-
dos os setores da vida.

Boa Sorte!

A importância 
em saber ouvir

PONTO
DE VISTA

Empresário e palestrante, sócio 
da agência Kamguru e Lima & 
Sousa Contabilidade e criador 
do Blog e Página no Facebook - 
Universidade do Sucesso

VITINHO KAMGURUPRECISA-SE
 

COSTUREIRA/GUARULHOS
PARA TRABALHAR COM CAMISETAS

EMPRESA LOCALIZADA EM GUARULHOS

      
HORÁRIO DE TRABALHO: 
SEG Á SAB – 6H ÀS 14H (CAFÉ DA MANHÃ + BENEFICÍOS)

SEG A SAB – 14H ÀS 22H (CAFÉ DA TARDE + BENEFICÍOS)

 

INTERESSADOS LIGAR NO RH : 
(FALAR COM JÉSSICA)

(11) 2229 1241 /     (11) 9 7450 3971 

BENEFÍCIOS: CAFÉ DA MANHÃ, CAFÉ DA 
TARDE, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE 
TRANSPORTE , CONVÊNIO MÉDICO, 
CONVÊNIO ODONTOLOGICO E PREMIAÇÃO 
POR PRODUÇÃO.   

Favor entrar em contato somente
de 2ªa 6ª das 9hr as 18hr

EXPERIÊNCIA COM AS MÁQUINAS OVERLOQUE , 
GALONEIRA OU PONTO CORRENTE  PARA 
EMPRESA DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS . 

VAGAS APENAS P/ COSTUREIRAS

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
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Aliança Imóveis inicia segundo semestre comemorando bons resultados
DA REDAÇÃO - A Aliança Imó-
veis, corretora há quase 40 
anos, bateu o recorde de ven-
das no primeiro semestre do 
ano e o time realizou um mar-
co na história do empreendi-
mento. Além da meta batida, o 
mês de junho também trouxe 
um salto no número de contra-
tos assinados. Em apenas um 

mês, 111 novos contratos fo-
ram celebrados, entre locação, 
compra e venda.

Para comemorar, a equipe 
de corretores de venda reali-
zou um churrasco, onde foram 
distribuídos prêmios para os 
três profissionais que alcança-
ram os melhores resultados. 
Vagner dos Santos, o corretor 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

com mais tempo na casa, ga-
nhou um carro Renault Kwid, 
zero quilômetros. Já Vanessa 
Marques Caetano levou uma 
moto e Alexandre Verzini 
uma televisão.

“É a coroação de tanto tra-
balho e dedicação nessas qua-
tro décadas. Nos faz perceber 
que vale acreditar no nosso 
time e na cidade”, afirmou 
Paulo César Romão.

A imobiliária segue am-
pliando sua carteira de imóveis 
administrados e investe con-
tinuamente no reforço de sua 
estrutura para oferecer aten-
dimento cada vez melhor aos 
seus inquilinos e proprietários.

“É uma honra para nós 
cada vez mais proprietários 
confiando seus bens à nossa 
administração e os números 
de pessoas que nos procuram 
em busca de um imóvel para 
alugar. Muito bom sentir que 
nosso propósito está sendo 
cumprido”, contou Marco An-
tonio Romão.

Serviço:
Aliança Imóveis 
Endereço: rua Luiz Faccini, 268
Telefone: 2442-3100 (para locação) / 2442-3101 (para vendas)
Site: aliancaimoveis.net
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ÁRIES: Você encontrará todos os problemas que estão 
lhe assolando durante este dia repleto de novidades, 
muitos desses fatos serão um pouco estressantes. 

TOURO: O teu pescoço irá sentir uma tensão acima do 
normal, isso tudo ser dará devido a um alto nível de 
estresse. 

GÊMEOS: Você irá manter os aspectos emocionais mais 
valiosos no centro das tuas ações, assim não encontrará 
muita dificuldade para realizar o que deseja. 

CÂNCER: Tudo o que emocionalmente estava dilacerado, 
agora irá ganhar um novo corpo para se reconstituir isso 
significa que conseguirá tomar novas atitudes.

LEÃO: Algumas falhas morais ficarão mais evidentes 
durante este dia, Urano encaminhará você para uma 
jornada repleta de barreiras. 

VIRGEM: Superar problemas será algo muito natural para 
você neste dia, não obstante o que pode vir a ocorrer é 
uma sucessão de eventos inesperados. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 49

CUSA
SOBRECARGA

PARRUDAARS
LEARLOOE
ASURBANGU

DTDEBATER
VERBETEIOGA

NECOALCN
PESCANOVIÇA

CAPTOJO
PROPOSTASES

OLTAIARC
PATERENIO
SIRIPORTAL

FIANÇATOCHA
ASASULSOR

Érico (?),
ator do hu-
morístico
"Zorra" 

Prato
típico da
culinária
alagoana

Primeira
demão na
pintura de
paredes

Antigo
altar dos
hebreus

Setor da
Economia
ligado ao
campo

A de tra-
balho de-
sencadeia
o estresse

Negócio
ilícito
(gíria)

Última
porção do
intestino
grosso

Gaivota
(bras.
Zool.)

Persona-
gem de
Shake-
speare

Número de
reinos da
natureza

Palavra de
um

dicionário

Local do
culto

maçônico

Atividade
proibida
na época
de desova

Prática de
ascetas
hindus

São apre-
sentadas
no leilão
público

Disparo 
da arma
de fogo

O maior
porto do

Brasil (SP)

O boletim
de rendi-

mento
do aluno 

Curso
d'água
como o
Ipiranga

Pasta fria
usada em
canapés

Joana
d'(?): a

Virgem de
Orléans

Crustáceo
que vive

enterrado
na areia

Metal
usado

como cata-
lisador

Exigência
do 

locador

Bairro
nobre de
Brasília

Forma
sincopada

de
"senhor"

Time
carioca

"Mr. (?)",
série (TV)

Sul, em
espanhol
Contestar;

discutir

Carvão,
em inglês
Capitão
(abrev.)

Archote
Órgão

eleitoral
(sigla)

Idioma
asiático

Vasilha de
aduelas

"A (?)
Rebelde",

filme
Tosquia

Reivindi-
cação da
população
diante do
aumento

da
violência

Haste;
mastro

Entrada de
templos 

(?) 2 Duo, proces-
sador da Intel

Local de trabalho do
médico-legista

Arte, em
latim

Que legal!

Capaz

Fábricas
de tijolos

3/ars — sur — tai. 4/coal — core — lear — loja. 6/asa sul. 7/parruda.

LIBRA: Com uma atividade um pouco mais amigável 
no planeta de Vênus, irá alcançar objetivos basicamente 
primordiais para o seu bem-estar. 

ESCORPIÃO: Não conseguirá encontrar o melhor cami-
nho para você, pois você estará demasiadamente preocu-
pado com eventos menos atraentes neste momento. 

SAGITÁRIO: Tudo aquilo que você conhece, ficará um 
pouco mais ativo, principalmente por causa das suas 
expectativas.

CAPRICÓRNIO: Com um grande esforço irá mudar a sua 
posição profissional de uma forma muito significativa, 
por isso deverá melhorar a suas habilidades. 

AQUÁRIO: Você irá colocar alguns indivíduos no seu 
devido lugar, mas tudo dependerá dos teus esforços mais 
criativos. 

PEIXES: As emoções irão invadir o seu coração de um 
jeito que jamais poderia esperar, o que fará você repensar 
sobre muitas coisas.

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

MAYARA NASCIMENTO - Engana-
-se quem acredita que apenas 
o final de semana é reservado 
para a diversão. O Sesc Gua-
rulhos possui programação 
diversa de domingo a domin-
go. Nesta semana, a quarta-
-feira (18) é reservada para o 
Trio Sonare, já na quinta-feira 
(19) é dia de Orquestra Mun-
dana Refugi.

Com mais de 10 anos de 
estrada, o Trio Sonare se apre-
senta às 19h30 da quarta-feira 
(18). O grupo de câmara tran-
sita entre a música erudita e o 
jazz. A formação do elenco é 
feita por Abrão Lincoln (pia-
no), André Calixto (sax e flau-
ta) e Ionan Daniel (violoncelo).

Os ingressos custam R$ 
6 para quem tem credencial 
plena, R$ 10 a meia e R$ 20 a 
inteira. O show tem duração 
de 60 minutos e acontecerá 
no auditório.

Quinta-feira (19) é a vez da 
Orquestra Mundana Refugi, 
grupo formado por 22 músi-
cos brasileiros, imigrantes e 
refugiados, que trazem temas 
tradicionais da Palestina, Irã, 
Guiné, Congo, Tunísia e Bra-
sil. O grupo já está há dois 

Sesc Guarulhos recebe programação 
especial de música nesta semana

anos na estrada e está lançan-
do seu segundo CD, com nove 
faixas musicais. Intitulado 
“Caravana Refugi”, o álbum 
presta homenagem a Milton 
Nascimento e conta até mes-
mo com um rap palestino.

Os ingressos custam R$ 9 

para quem possui a credencial 
plena, R$ 15 para estudantes, 
+60, aposentados, pessoas com 
deficiência e servidores de es-
cola pública, e R$ 30 o ingres-
so inteiro. O evento acontecerá 
no teatro da unidade e tem ca-
pacidade para 349 lugares.

SIGA-NOS NO

@folhametropolitanagru

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

Serviço:
Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim 
Flor do Campo
Trio Sonare: quarta-feira (18) às 19h30
Orquestra Mundana Refugi: quinta-feira (19) às 20h
Telefone: 2475-5550



VEÍCULOS

SERVIÇOS

PUBLICIDADE LEGAL

PUBLICIDADE LEGAL

NEGÓCIOS
SAÚDE

ACESSE O SITE
Bruna 20 anos Paranaense
tel. 2382 2002 /     94474-1019
www.elasmassagens.com.brOportunidade

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

IMÓVEIS

Vende-se

Autos

Recados

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA
Relax

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO 
Residir próximo Vila Galvão 
- Guarulhos. Curriculum 
para dmpabril@gmail.com.
ADMITE -SE 
Conhecimento em sistema 
e Rotina de escritório 
formação Superior ou 
cursando Av. Julio Prestes, 
99 Torres de Tibagi
VENDEDOR 
p/loja Material de 
construção , c/ exp. 
entregar CV. Av. Bom Clma 
38 h/c c/ Carlos

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se
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CASA B.CLIMA 5X30 
3 stes.+ deps., quintal 
gourmet. 3 vgs R$ 165 
Mil + transf. div, ac. auto 
ou imóvel (-) Valor F.: 
2382-8300

Aluga-se

CASA JD PARAISO 
Independente, 1 dorm., gar. 
p/ 2 autos  R$ 950,00. F: 
97272-7232 whats
APTO. V. FÁTIMA 
2 Dorms, sala,coz, area 
de serv, wc, gar., lazer 
completo R$1.200 COND 
INCLUSO . F.:  94758-6566
LOJA DE CONVENIENCIA 
c/ instalações em posto de 
gasolina ótima localização 
Tel : 94758-6566

FIESTA CLASS 2008 
4 Portas, completo , R$ 
11.900,00. F.: 94805-7644

ANUNCIE AQUI  
97380-7685

VENDO OU PASSO O 
PONTO 

Linda loja em ótima 
localidade não vou levar 
nada fica tudo pronta pra 
quem assumir a loja 
Motivo estou me
Mudando para o interior e 
vendendo tudo ótima 
oportunidade de negócio 
pronta para entrar e já 
fatura - Tel:(11)98762-
-8973 kauana ou 
(11)98437-7401 Zeziel
 Av Dr Renato de Andrade 
Maia 692 Pq Renato Maia

APTO MORADA DO SOL 
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
VENDE TERRENO 
c/ 2 Casas Jd. Carmela 
Ótima localização  
R$150.000 AC. Entrada /
carro/parcelas F.: 94758-
6566.
TERRENO VILA 
CARMELLA 
c/2 casas de 2 com. c/ wc, 
área de serviço, quintal,  
gar. coberta, 2 vgs, 130,000  
Aceita entrada, carro, 
parcelas F.94758-6566
CASA B. VISTA 6X25 
2 Dorms. + deps., 2 vgs. + 
edicula R$ 200 Mil.  Ótimo 
Local F.: 2382-8300
APTO. HOME CLUB. 
LINDO Mobiliado , fino 
acab., 2 dorms. + deps., 
gar. Lazer completo R$ 315 
Mil, est. prop. F.: 2382-8300
LINDO TERRENO 10 X 25 
Bosque Maia, R. 
Tapaciquara , doc ok 470 
Mil, ac. prop. Imóvel (-) 
valor. F.: 2382-8300

Aluguel de Máquina

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac, Bobcat. Fs.: 
2486-8586/ 97138-8449/ 
97495-2574

EVANGÉLICO 
da CCB 42 A., procura uma 
companheira 96210-0486 
c/ Davi.

ESPAÇO MASTER 
As melhores e + belas 
massagistas a sua espera. 
Aproveite Promoção de 
Inauguração  2485-
6374/93358-0823

VDO. APTO. 
Trav Timóteo penteado - R$ 
145.000   1 - dorm., sala, 
coz., lav, 1 vaga, quintal  
A/C - financiamento/ Fgts. 
F.: 94766-8524
LINDO APTO. BOM 
CLIMA !!! 
2 dorms. + deps., sác/
elevs., gar/ Ótimo Local  R$ 
198 Mil. F.: 2382-8300
CHÁCARA 1.500MTS² 
a 20 minutos de Guarulhos  
Cercada, ótima localidade. 
Casa com 3 dorm, sala, 
coz, 2 banheiros, água, luz, 
tel  120 mil F. 94758-6566
APTO. PRÓX SHOPP. INT. 
Minha casa Minha Vida.1 
ou 2 dorms. c/ sacada. 
Sonha com a casa própria 
? esta na hora de realizar 
! a partir de 149 Mil. Use 
seu FGTS. 97179-4295 c/ 
Meireles.
APTO. CECAP 
220 Mil, Sobrado próx. Bom 
Clima 3 dps., 270 Mil. Ac. 
financ. F.: 98919-5686.
APTO. VL. FÁTIMA 
2 Dorms, sl,coz,área 
de serv, wc, gar., lazer 
completo R$ 215.000 F.: 
94758-6566.
TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
APTO. BOM CLIMA 62MT² 
Lindo! 2 dorms. + deps. 
gsar, sac, elevs. R$ 193 
Mil. Ótimo Local. F.:2382-
8300

Planos a partir de 

R$ 121,45
para pagamento 

em dia

F. 2409-5992
95000-5000

*Veri�car Condições

Vitoram Corretora de Seguros

CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
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Seja um(a) consultor(a)
 Lady Griffe 

Adquira sua independência 
financeira Revenda 

Maquiagens e perfumes 
importados.

Oferecemos
* Bonificação *  Premiação

 * Ajuda de Custo
Ganhos de R$ 500,00 à 

R$ 5.000,00 mês.
Central:  

(11) 9.5804-3540 / 
2737-7047

www.ladygriffeoficial.com.br 

$$ AUMENTE
SUA RENDA $$

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS
DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO PRECATÓRIO

PRAZO: 10 (DEZ) DIAS. PROC. Nº 0029336-28.2001.8.26.0224.

O Dr. RODRIGO TELLINI DE AGUIRRE CAMARGO, MM Juiz de Direito da 
Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER a todos, principalmente 
Terceiros Interessados na lide, quanto ao presente edital virem, ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possam, que por este Juízo e 
Cartório tramitam autos de ação de DESAPROPRIAÇÃO supracitados, 
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GUARULHOS em face de ADRIATICA 
ESTABELECIMENTO MECÃNICO LTDA - ME, tendo por objeto e 
realizado por sentença judicial transitado em julgado, a desapropria-
ção parcial, de uma área de 1.822,43 m² (Hum mil, oitocentos e vinte e 
dois e quarente e três décimos m²), situada na con�uência da Avenida 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, s/n, com a avenida Água Chata, 
bairro de Bonsucesso, com cadastro e inscrição municipal nº 
092.83.53.0001.000.00, neste Município e Comarca de Guarulhos, 
matrícula anterior nº 3.605 (atual nº 91.730) do 1º Cartório de Registro 
de Imóveis de Guarulhos; área declarada de utilidade pública para 
abertura de via, e cuja obra já se concretizou, tendo o expropriante 
depositado precatório parcial no valor de R$811.171,51 (Oitocentos e 
onze mil, cento e setenta e um reais, cinquenta e um centavos) em 
fevereiro de 2015.  Tendo já autorizados e devidamente levantados os 
honorários advocatícios, a expropriada pleiteia, através do seu 
procurador, Dr. Márcio Mourched, OAB/SP 209.596-SP, o levantamento 
do saldo remanescente do "quantum" depositado em precatório, 
acrescido de juros e demais acréscimos legais, razão pela qual 
expede-se o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, a contar da 
publicação para conhecimento e manifestação de terceiros 
interessados, tudo em cumprimento ao disposto no artigo 34 do 
Decreto-Lei 3365/41.

EDITAL 

Comunicamos a perda da Impressora �scal: 
marca Dataregis, modelo ECF-IF 3202DT, n° de 
série DT030800000000102349, n° de ordem 
02 e Impressora �scal: marca Dataregis, 
modelo ECF-IF 3202DT, n° de série 
DT030800000000102348, n° de ordem 03. 
Conforme boletim de ocorrência n° 1842/ 
2019, 1830/2019 e 1932/2019. Bem Estar 
Mercado Ltda – CNPJ 06.062.121/0001-44.

EXTRAVIO

EXTRAVIO
Comunico o extravio dos equipamentos 
ECF - 103276734, marca - ZPM modelo 
ZPM/2EFC LOGGER versão - 03.04.00, 
classe - ECF-IF, nº de fabricação - ZP 
030811259. ECF - 105244651, marca - 
ELGIN, modelo - K, versão - 01.00.05, 
classe - EDF-IF, nº fabricação 
5100000000005746. ECF - 105749958, 
marca - ELGIN, modelo - K, versão - 
01.00.05, classe - ECFG-IF, nº de fabrica-
ção EL051200000000010842. ECF - 
105970417, marca - ELGIN, modelo - K, 
versão - 01.00.05, classe ECF-IF, nº de 
fabricação EL051200000000010842.

CAMILA MORENA 
Iniciante Safadinha, 
Massagem completa local 
discreto F.:  94288-5065

Revitalização viária beneficia 
ruas de Picanço e Jardim São João

DA REDAÇÃO - Mais quatro ruas, 
em dois bairros de Guarulhos, 
receberam revitalização viária 
dentro do processo que as equi-
pes de implantação da prefeitura 
vêm realizando. No Jardim São 
João a via beneficiada foi a São 
Bento do Trairi, enquanto que na 
região do Picanço mais três (que 
tiveram alguns trechos trans-
formados em mão única de di-
reção) receberam as melhorias: 
Silvio Maia, Domingos Magno e 
Soldado João Batista Reis.

Os trabalhos, coordenados 
pela Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana (STMU), 
aconteceram na madrugada de 
quinta e sexta-feira (dias 12 e 
13). Os moradores da Vila Sil-
veira, no Picanço, elogiaram 
as obras e principalmente o 
trecho de subida que ligava a 
rua Silvio Maia até a Madame 
Curie. “Colocar esse trecho em 
contramão foi uma bênção de 
Deus. Vários carros não con-
seguiam subir aquela ladeira e 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

voltavam. Era um sofrimento 
para os motoristas e um perigo 
para os moradores, principal-
mente as crianças”, disse Con-
ceição Neves, dona de casa que 
mora há 56 anos no local. 

O cronograma continua 
sendo cumprido sem atrasos 
e prevê que os serviços prossi-
gam em ritmo intenso até o iní-
cio do verão, quando as chuvas 
começam a ser mais fortes e 
prejudicam os trabalhos devi-
do ao solo molhado.

‘Você na Prefeitura’ 
será neste sábado 
DA REDAÇÃO - O “Você na Prefei-
tura” já está em sua 15º edição. 
No sábado (21), às 9h30, no CEU 
Parque São Miguel, os muní-
cipes serão recepcionados pelo 
prefeito Guti e representantes de 
todas as secretarias. As senhas 
para o atendimento serão entre-
gues a partir das 9h. “Esse pro-
grama é um sucesso. Quando o 
idealizamos, não imaginávamos 
que seria tão querido pelos gua-
rulhenses. Hoje ele já faz parte 
de uma rotina que envolve toda 
a população e isso é muito satis-
fatório, além de ser imensamen-
te gratificante ter o público como 
participante ativo da Guarulhos 
que queremos”, afirma Guti.



|    Terça-feira, 17 de setembro de 201912 www.fmetropolitana.com.br


