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Bolsonaro sanciona lei e agressores de 
mulheres têm de pagar custos do SUS
Segundo o texto aprovado, o agressor que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano 
moral ou patrimonial à mulher será obrigado a ressarcir todos os danos causados; medida entrará em vigor em 45 dias Pág.  11
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Guarulhos está entre 
as 100 cidades mais 
inteligentes do país

Gasolina vendida no 
município é a 99ª mais 

barata do estado
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Prefeitura é surpreendida com 
paralisação na coleta de lixo 

promovida por sindicato
Pág. 4

The Fire apresenta stand up com 
Zé Américo em mais uma edição 

do ‘Servílio e seus amigos’
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Câmara cancela sessão após 
problemas com bombas de 

abastecimento de água
Pág. 5

FOTO: CARLOS BASSAN

Governo federal quer 
reduzir os gastos com vacinas 
em quase R$ 400 milhões
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ADAMASTOR - Antiga fábrica de casimiras que deu espaço ao maior complexo cultural e educacional da cidade
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Uma nota perdida no ca-
derno de economia de um 
jornal paulistano deu ontem 
o triste anúncio da morte de 
mais um jornal impresso. No 
dia anterior, o velho compa-
nheiro dos idos tempos do 
Guaru News, Carlos Barbosa, já 
havia me alertado pelo What-
sApp. O DCI morreu. Veio com 
o comentário: A tecnologia 
mais uma vez venceu.

-- Nem o jornal dos capita-
listas e empresários resistiu ao 
avanço da internet.

O DCI é o Diário do Comér-
cio e Indústria, concorrente do 
Valor Econômico dos grupos 
Folhas e Globo.

Bem mais antigo, o DCI, 
todas as manhãs, era o produ-
to mais encontrado na mesa 
de trabalho dos economistas, 
empresários, executivos e, até 
hoje, reconhecido como uma 
das principais fontes de infor-
mação desse pessoal há oiten-
ta e cinco anos. Foi fundado 
em 1934.

Só que não foi apenas a 
edição impressa que capitulou. 
O site da publicação também 
será desativado, informou o 
diretor executivo da empresa 
Raphael Muller.   

A nota fúnebre (O Estado 
de S. Paulo foi o que deu maior 
destaque) diz que o jornal es-
pecializado em economia cir-
cula com sua derradeira edição 
no próximo dia 23. Segunda-
-feira.

O jornal, comprado pelo 
ex-senador e ex-governador 
Orestes Quércia, foi assumido 
pela família, quando ele mor-
reu. O grupo Sol Panamby, 

dos Quércia, também dono do 
Octavio Café e de emissoras 
de rádio (tem também uma 
TV em Campinas) comunicou 
a decisão aos funcionários na 
segunda-feira passada.

 
Estrutura enxuta
O DCI funcionava com es-

trutura enxuta desde dezem-
bro do ano passado, destaca 
a matéria do Estadão. Há um 
ano foi despedida metade de 
sua redação. Mas resistia com 
tiragem de onze mil exempla-
res diários com circulação de 
segunda a sexta-feira. Atual-
mente mantinha 12 jornalistas e 
17 funcionários. E, é claro, serão 
todos despedidos.

O Sindicato dos Jornalistas 
se manifesta, lamenta, mas 
não há o que fazer. Já acon-
teceu com a Gazeta Mercantil, 
da família Levy, vocês se lem-
bram? É a crise.

Crise e sinal dos tempos, 
eu diria. Mas não apenas isso. 
O Valor Econômico último dos 
Moicanos da imprensa espe-
cializada também está em pe-
rigo. Logo teremos mais notí-
cias do tipo. É fatal.

Uma decisão política do 
presidente Jair Bolsonaro 
apressou o passo. Em agosto 
passado ele abriu o jogo ao cri-
ticar os jornais, todos eles, que, 
considera o presidente, agem 
na oposição ao seu governo. E 
não escondeu seu objetivo.

A medida provisória envia-
da ao Congresso, desobrigan-
do as empresas de publicarem 
seus balanços nos veículos im-
pressos, deu o empurrão que 
faltava.

ministrações municipais passadas. Tal-
vez toda essa correria tenha ocorrido 
para que os “motivos” da recontratação 
fossem revelados. O tal novo contra-
to pode ser prorrogado por até 5 anos, 
o que custaria aos cofres do Legislati-
vo exatos R$ 6 milhões. Aparentemen-
te devem haver muitos “motivos” para 
justificar a contratação de algo que era 
gratuito. Dá pra entender?

Bronca pessoal?
O governador Doria encomendou um 

vídeo muito interessante para divulgar o 
Estado de São Paulo fora do país. Com 
imagens de várias cidades e um texto 
falando das maravilhas paulistas, o ma-
terial não cita nem ao menos o maior ae-
roporto internacional da América Latina, 
que fica em Guarulhos. Falar da cidade 
então, nem pensar! Essa suposta perse-
guição do líder tucano aos guarulhen-
ses está dando o que falar. A população 
não quer saber de politicagem e sim de 
benefícios e benfeitorias para o municí-
pio. Antecipar as eleições municipais de 
2020, minando a atual administração, 
não cai no gosto popular. #ficaadica

Destaque
O líder político, Sergio Deboni, fun-

cionário aposentado da Câmara de Gua-
rulhos, foi confirmado pelo presidente 
estadual do PROS, Roberto Siqueira, 
como o novo secretário geral da sigla 
no estado. Com trânsito livre e aval do 
grupo liderado pela família Martelo, De-
boni já está conseguindo reestruturar o 
partido na cidade nos moldes que ima-
gina. Seus pré-candidatos a vereador 
deverão dar trabalho aos adversários no 
ano que vem.

Mui amigos
Na polêmica greve relâmpago dos co-

letores de lixo de Guarulhos, ficou uma 
pergunta no ar. Se o sindicato determinou 
que os trabalhadores fizessem a paralisa-
ção dos serviços devido exclusivamente 
a falta de remuneração da Participação 
nos Lucros e Resultados, por que a em-
presa Trail jogou sua responsabilidade 
para a Prefeitura, dizendo que não pagou 
seus colaboradores pelo fato do Executi-
vo ter atrasado seu pagamento? A PLR 
não é paga em cima do trabalho já reali-
zado? Comentários nas redes sociais re-
provaram a ação dos empresários, já que 
é muito fácil trabalhar usando o dinheiro 
dos outros. Pelo porte da Trail, colocar a 
própria culpa em cima do Executivo, pe-
gou muito mal. Foi um prato cheio para 
a oposição, que não perde a chance de 
propagar o quanto pior, melhor!

Quem é esse cara?
Assim que foi divulgada dias atrás a 

informação de que determinada empre-
sa havia sido recontratada pela Câmara 
Municipal pelo valor módico de R$ 1,2 
milhão/ano, sendo que o respectivo ser-
viço era prestado gratuitamente na ges-
tão do presidente anterior, muitos polí-
ticos e empresários locais, não se sabe 
porque, passaram a procurar insistente-
mente por um tal de “Baixinho”. Dizem 
que ele é um antigo conhecido das ad-

ESPALHA 
FATOS

SERGIO LESSA 
ef@espalhafatos.com.br 
www.espalhafatos.com.br 
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DA REDAÇÃO - Nesta quinta-
-feira (19), a partir das 
19h30, acontece mais uma 
edição do NJETalks, organi-
zado pelo Núcleo de Jovens 
Empreendedores da ACE-
-Guarulhos. Desta vez, o 
convidado é o sócio-diretor 
e co-fundador da Truckvan, 
Alcides Braga.

Vencedora do Prêmio 
Destaque Empresarial de 
2018, na categoria Grande 
Porte, a Truckvan é líder no 
mercado de soluções sobre 
rodas no Brasil, tendo pro-
duzido aproximadamente 
60 mil baús de alumínio 
e entregado cerca de 900 
unidades móveis para as 
áreas de saúde, capacitação 
e treinamento profissional, 
eventos, serviços e defesa 
e segurança. “O intuito do 
NJETalks é aproximar em-
presários de sucesso dos 
jovens empreendedores de 

ACE recebe Alcides Braga, um dos 
fundadores da Truckvan, nesta quinta

Guarulhos. Neste caso, além 
de ser um case de sucesso, 
o Alcides tem a sede da sua 
empresa na cidade, o que é 
um orgulho para a cidade”, 
explica o diretor do NJE-
-Guarulhos, Lucas Felipe.

O presidente da ACE, 
William Paneque, acredita 
que Braga pode levar mui-
to ensinamento durante o 
bate-papo desta semana. “É 
um empresário que passou 
por vários momentos difí-
ceis, mas sempre se reinven-
tou, tanto que o lema de sua 
empresa é ser ‘ilimitado’. 
Não tenho dúvidas de que 
o NJE acertou em cheio ao 
convidar o Alcides”.

Para participar basta se 
inscrever gratuitamente no 
link https://www.sympla.
com.br/njetalks-com-alci-
des-braga__630179 e levar 
1kg de alimento não perecí-
vel no dia do evento.

Município está entre as 100 cidades 
mais inteligentes e conectadas do país
LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
foi considerada a 45ª cidade 
mais inteligente e conectada 
do Brasil neste ano. A consta-
tação faz parte da quinta edi-
ção do Ranking Connected 
Smart Cities, divulgado on-
tem. O levantamento também 
apontou o munícipio como o 
18º no Estado de São Paulo.

O documento foi elaborado 
pela empresa de consultoria 
e inteligência de mercado Ur-
ban Systems com o objetivo de 
mapear as cidades com maior 
potencial de desenvolvimento 
no Brasil. A empresa mapeou 
e disponibilizou um ranking 
com 100 cidades mais inteli-
gentes no território nacional. 

As cidades de Campinas 
(SP), São Paulo, Curitiba (PR), 
Brasília (DF) e São Caetano do 
Sul (SP) aparecem no topo da 
lista.  Já Tubarão (SC), Araça-
tuba (SP), Lorena (SP), Rondo-

nópolis (MT) e Porto Ferreira 
(SP) estão entre os últimos 
municípios classificados.  

Para a elaboração do 
Ranking Connected Smart Ci-
ties, foram mapeadas as princi-
pais publicações internacionais 
e nacionais sobre o tema de ci-
dades inteligentes, conectadas, 

FOTO: MÁRCIO LINO

e sustentáveis, além de demais 
artigos sobre o assunto. O re-
sultado divulgado é baseado 
em 11 principais indicadores: 
mobilidade, urbanismo, meio 
ambiente, energia, tecnologia e 
inovação, economia, educação, 
saúde, segurança, empreende-
dorismo e governança.
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DA REDAÇÃO - Os membros do 
Conselho de Desenvolvimen-
to Municipal de Guarulhos 
(Codemgru) se encontraram 
ontem para a 8º reunião de 
trabalho. Na ocasião, foram 
discutidas estratégias para 
lidar com a epidemia da den-
gue no país e também medi-
das para a reestruturação da 
Praça IV Centenário, além da 
promoção de diálogos em prol 
da segurança e da saúde, rodí-
zio de água e outras demandas 

Codemgru discute soluções para demandas municipais
DA REDAÇÃO - A prefeitura foi 
surpreendida nesta segunda-
-feira (16), com a paralisação 
dos serviços de coleta de lixo, 
promovida por sindicatos de 
trabalhadores sem qualquer 
aviso à Trail, empresa res-
ponsável pelo atendimento 
à população. Com isso, todos 
os pontos da cidade, onde de-
veria ter ocorrido a coleta de 
lixo domiciliar nesta segun-
da-feira, foram prejudicados. 

Segundo a prefeitura, a 
empresa Trail havia se com-
prometido, em acordo com as 
entidades sindicais que repre-
sentam seus trabalhadores, a 
repassar os valores referentes 
ao PLR (Programa de Lucros e 
Resultados) na próxima sexta-
-feira (20), sendo que o acordo 
coletivo previa o pagamento 
no dia 15 (domingo). 

No entanto, mesmo com 
os salários e demais benefí-
cios em dia e com o acordo 
para efetuar o pagamento na 
sexta-feira, a empresa foi sur-
preendida pela paralisação 

Prefeitura é surpreendida com paralisação 
na coleta de lixo promovida por sindicato

dos motoristas, incentivada 
pelo Sincoverg, (Sindicato 
dos Condutores de Guaru-
lhos), entidade presidida pelo 
vereador Maurício Brinqui-
nho (PT). Mais tarde, apesar 
do compromisso da empresa 
em buscar recursos para pa-
gar o PLR ainda nesta terça-
-feira, o sindicato que repre-
senta os coletores decidiu 
também aderir à paralisação. 
O serviço foi retomado no 
fim da tarde de ontem.

Conforme anunciado nes-
ta segunda-feira diante da 
paralisação, a Trail se anteci-
pou ao acordo para pagamen-
to do PLR na próxima sexta e 
está realizando os pagamen-
tos nesta terça-feira (17). Ou 
seja, não há mais motivos 
para a paralisação. Em nota, 
a prefeitura lamentou “que 
setores ligados à oposição ao 
Governo utilizem de um im-
portante serviço, como a co-
leta de lixo, para prejudicar a 
população, que acaba sendo a 
maior penalizada”.

importantes para Guarulhos.
O Codemgru é um instru-

mento de articulação que obje-
tiva estreitar o relacionamento 
da sociedade civil organizada 
junto ao governo municipal. O 
órgão tem a finalidade de bus-
car subsídios para projetos que 
possibilitem a dinamização de 
políticas públicas.

De acordo com o prefeito 
Guti, a dedicação de cada com-
ponente e o trabalho conjunto 
desenvolvido entre todos têm 

Censo do IBGE aponta Guarulhos como uma 
das cidades mais populosas do país desde 1974
LUCY TAMBORINO - O Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) divul-
gou ontem a lista dos 20 
municípios mais populosos 
do país desde o primeiro 
censo, realizado no ano de 
1872. No gráfico, Guarulhos 
figura na lista das 20 cida-
des mais populosas desde 
1974, quando conquistou o 
último lugar. 

Já em 1983, nove anos 
depois de aparecer entre 
as cidades mais populosas, 
Guarulhos saltou para 16ª 
posição. Em 1991, alcançou 
o 15º lugar e em 1995 o 14°. 
Desde 1998, a cidade é a 13° 
maior do país. 

Neste ano, com um total 
de 1.379.182 habitantes a ci-
dade se manteve no posto, 
também sendo a segunda 
maior do Estado de São Pau-

lo. Em relação a 2018, Gua-
rulhos ganhou 13.283 mil 
habitantes, um crescimento 
de 0,97%. A constatação faz 
parte das estimativas das po-

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

pulações residentes nos 5.570 
municípios brasileiros divul-
gada no mês passado pelo 
IBGE, com data de referência 
em 1º de julho de 2019.

sido de grande valia para o 
crescimento da cidade. “So-
mos um time. Sendo assim, 
a participação de cada um é 
de suma importância para a 
identificação dos melhores 
métodos a serem investidos, 
acarretando bons resultados”, 
afirmou Guti, presidente do 
conselho. “Este é um canal 
colaborativo onde o governo 
é instrumento da sociedade. 
Que continuemos somando 
nossas experiências e suge-
rindo ideias e novos enfoques 
aos problemas a fim de obter 
os resultados necessários para 
superá-los”, completou.

Para o vice-prefeito Alexan-
dre Zeitune, secretário-execu-
tivo do Codemgru, a situação 
econômica do município exige 
criatividade e esforço conjun-
to. “Ainda enfrentamos sérios 
problemas financeiros, então 
precisamos de soluções sem 
recursos. Temos que encontrar 
saídas com a força conquista-
da por essa conexão, pela jun-
ção das inteligências”, salien-
tou Zeitune.

FOTO: MÁRCIO LINO

DA REDAÇÃO - Como agir em 
casos de asfixia (engasgo), 
queimaduras, choques elé-
tricos, picadas por animais 
peçonhentos e mordida de 
animal raivoso? Qual a con-
duta correta diante de uma 
pessoa com sangramento 
nasal e o que deve conter a 
caixa de primeiros socorros? 
Esses e outros assuntos fo-
ram tema da capacitação que 
teve início ontem na Escola 
SUS (Jardim Bom Clima) 
para diretores e superviso-
res das escolas do ensino bá-
sico e fundamental da rede 
municipal de Guarulhos.

Promovida pela Secretaria 
de Saúde por meio da Escola 
SUS, em parceria com as co-
ordenações do Programa Saú-
de na Escola (PSE) e a Facul-
dade de Medicina Uninove, a 
capacitação atende ao dispos-
to na Lei Federal nº 13.722, 

Saúde capacita profissionais do 
magistério em primeiros socorros

sancionada em outubro do 
ano passado. Conhecida como 
lei Lucas, ela torna obrigatória 
a capacitação em noções bási-
cas de primeiros socorros de 
professores e funcionários de 
estabelecimentos de ensino 
público e privado de educação 
básica e de estabelecimentos 
de recreação infantil.

A lei ganhou este nome 
em homenagem ao estudante 
Lucas Begalli Zamora, de dez 
anos, que em 2017 morreu 
após engasgar durante um 
passeio promovido pela esco-
la. Na ocasião, as professoras 
que acompanhavam a excur-
são não sabiam como agir 
e não conseguiram salvar a 
vida do garoto. Com a dor da 
perda, a família do menino 
decidiu lutar para proteger ou-
tras crianças e conseguiu que 
a lei fosse aprovada pelo Con-
gresso Nacional. 
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LUCY TAMBORINO - A Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) da 
Câmara, que investiga possí-
veis irregularidades cometi-
das pela concessionária na ad-
ministração do GRU Airport 
– Aeroporto Internacional 
de São Paulo, em Cumbica, 
recebeu ontem um represen-
tante da Empresa Brasileira 
de Infraestrutura Aeroportu-
ária (Infraero). “Com ele, nós 
levantamos que existe um re-
curso em calção desde 2008 
em torno de R$ 10 milhões 
para compensações ambien-
tais. Esse fundo deveria ter 
sido usado”, revelou o verea-
dor João Dárcio (Podemos), 
que preside a comissão

O parlamentar apontou 
que a empresa ainda se com-
prometeu em entregar um re-

MAYARA NASCIMENTO - Com um 
preço médio de R$ 4,194, a ga-
solina vendida em Guarulhos 
figura na 99ª posição de mais 
barata entre 230 cidades do Es-
tado de São Paulo. O município 
fica atrás de Marília (R$ 4,193) 
e ganha de Guapiara (R$ 4,195).

Entre as 230 cidades 
analisadas, Arujá é a mais 

Infraero aponta existência de fundo 
de R$ 10 milhões para compensações 
ambientais no aeroporto

Guarulhos está em 99º lugar no ranking de gasolina mais barata do estado

Anatel interrompe emissoras clandestinas que causavam 
interferência na comunicação do Aeroporto de Guarulhos

DA REDAÇÃO - Agentes de fisca-
lização da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) 
interromperam o funciona-
mento de 25 emissoras clan-
destinas instaladas na Serra 
da Mata Fria, localizada entre 
os municípios de São Paulo e 
Mairiporã. A medida aconte-
ceu após denúncias de interfe-
rência provenientes do controle 
de tráfego aéreo em São Paulo, 
principalmente do GRU Air-
port - Aeroporto Internacional 
de São Paulo, em Cumbica, que 

fica a apenas 10 km do local.
Ainda três responsáveis 

pelas instalações foram presos 
em flagrantes e conduzidos 
para a Superintendência da 
Polícia Federal. Alguns trans-
missores, instalados em meio 
à mata fechada e a centenas 
de metros do ponto de acesso 
mais próximo, tiveram que ser 
destruídos no local.

Também foram desmante-
lados 20 pontos onde a ener-
gia elétrica que alimentava os 
equipamentos de transmissão 

FOTO: DIVULGAÇÃO

era furtada, com apreensão de 
cerca de uma tonelada de cabos 
de energia, em conjunto com a 
distribuidora local.

A medida faz parte de uma 
grande operação de combate a 
emissoras clandestinas defla-
grada na última sexta-feira (13). 
A Anatel atuou em conjunto 
com a equipe do Comando de 
Operações Especiais (COE) da 
Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, após diversas reuniões 
de planejamento com as forças 
de segurança.

Cumbica registrou 47 casos de 
raios laser em voos em 2018
LUCY TAMBORINO - O Aero-
porto de Cumbica registrou 
47 casos em que o uso de 
laser atrapalhou os voos no 
ano passado. Os dados são 
do Centro de Investigação 
e Prevenção de Acidentes 
Aéreos (Cenipa) e apon-
tam que, em média, quatro 
ocorrências deste tipo fo-
ram registradas por mês. 

O levantamento ainda 
identifica que as ocorrências 
diminuíram 36% em compa-
ração a 2017- quando foram 
registrados 73 casos em que 
o manuseio desta ferramenta 
atrapalhou os voos.  Já neste 
ano 16 interferências do uso 
de raio laser ocorreram. 

O uso indevido das pon-
teiras de raio laser contra 
cabines de aeronaves é risco 
potencial para as operações 
aéreas. Distração, ofusca-
mento e cegueira momentâ-
nea são os principais danos 
causados pela emissão do 
raio e podem comprometer 
a habilidade dos pilotos. O 
risco pode levar a situação 
extrema de perda de con-
trole em voo, em especial, 
nos casos de aeronaves tri-
puladas por um único pilo-
to. A prática de impedir ou 
dificultar navegação aérea 
é também considerado um 
crime – que prevê a reclu-
são de dois a cinco anos.

Para o Cenipa a preven-
ção de acidentes propicia-
dos pelo uso de raio laser 
requer mobilização geral e 
integrada de diversas ins-
tituições governamentais, 
como, por exemplo, ensino, 
saúde, comunicação, segu-
rança e defesa pública. 

latório técnico detalhado com 
as ações realizadas no quesi-
to ambiental. “O documento 
deve ser entregue em 15 dias e 
trará informações desde 2008 
até 2012, quando a empresa 
estava à frente da gestão”, afir-
mou Dárcio. 

Mesmo sem acumular a 
gestão, a Infraero ainda possui 
49% das ações do aeroporto. 
Por isso, a empresa também 
deve colaborar na investiga-
ção. A comissão também solici-
tou informações documentais 
sobre a existência do fundo e 
questionou a concessionária 
que administra o aeroporto 
se também dispõe de algum 
montante neste sentido. Os 
próximos passos da investiga-
ção devem depender da entre-
ga e análise dos documentos.

FOTO: CRIS BRIDA

Sessão da Câmara é cancelada 
por queima de bomba de água

FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - A sessão da 
Câmara, que seria realizada 
ontem, foi cancelada por um 
motivo diferente desta vez: a 
queima das bombas de água, 
tanto a principal, quanto a 
reserva do prédio onde os 
trabalhos são realizados. De 
acordo com o presidente da 
Casa de Leis, Professor Jesus, 
o fato se deve a um acidente 
elétrico ocorrido nas instala-
ções no último domingo (15). 

Outro equipamento de 
abastecimento está sendo utili-
zado de forma parcial. Todavia, 
apenas uma parte do edifício 
está sendo abastecido. A Dire-
toria de Assuntos Administra-
tivos ainda informou que po-
derá levar alguns dias para que 
o conserto seja efetivamente 
consumado. Com isso, a reco-
mendação é que parlamentares 
e funcionários do Legislativo 
economizem água. 

barata, com a média de R$ 
3,85. A mais cara do estado 
é Rubineia, batendo a casa 
dos R$ 4,98.

São Paulo se encontra 
como o segundo estado mais 
barato de todo o país, seguido 
apenas por Santa Catarina. 
Juntos, os estados transfor-
mam o Sudeste na região com 

os menores valores do Brasil. 
Em âmbito nacional, os dados 
mostram que Acre e Rio de 
Janeiro são os estados com o 
combustível mais caro, onde 
as bombas apontam R$ 5,02 
e R$ 4,89 respectivamente. O 
Acre é o único estado onde o 
preço médio da gasolina co-
mum passa de R$ 5.
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LUCY TAMBORINO - O número 
de vagas de estágio em Gua-
rulhos permaneceu estagna-
do nestes primeiros sete me-
ses do ano. O total de jovens 
contratados cresceu apenas 
0,69% em relação ao mesmo 
período em 2018. Os dados 
fazem parte do Boletim Esta-
tístico Mensal (BEM) realiza-
do mensalmente pelo Centro 
de Integração Empresa-Esco-
la (CIEE). Por outro lado, as 
vagas de aprendizagem apre-
sentaram alta – o número de 
aprendizes contratados cres-
ceu 2,86% neste período. 

Já em todo Brasil o nú-
mero de vagas de estágio e 
aprendizagem cresceu 6,1%.  
O BEM ainda aponta que 
a contratação de jovens e 
adolescentes cresceu 2,8% 
no mesmo comparativo. A 
região Centro-Oeste regis-

DA REDAÇÃO - Policiais do 15º 
BPM/M Polícia Militar de Gua-
rulhos intensificaram as ações 
de segurança na Vila Galvão 
– região que vinha sendo alvo 
frequente de criminosos. Diver-
sas pessoas foram presas e mer-
cadorias recuperadas.

Somente na última quarta-
-feira (11), duas pessoas foram 
presas. Entre elas Douglas Mar-
tins de Assis, que demonstrou 
nervosismo e foi abordado na 
avenida Pedro de Souza Lopes.  
Em posse do suspeito estava 

Número de vagas de estágio no 
município registra estagnação

PM intensifica as ações de segurança na Vila Galvão

trou crescimento de 7,1% no 
número de vagas no perío-
do, o maior entre as demais 
regiões analisadas. Seguido 
pelo Nordeste (6,6%), Estado 
de São Paulo (5,6%) e a região 
Norte (4,5%).

O número de Novos In-
gressos, índice que mede 
a entrada de jovens que 
nunca participaram do pro-
grama de estágio ou apren-
dizagem, apresentou cresci-
mento de 0,6% no caso de 
estagiários e 0,7% no caso 
de aprendizes no mês de 
junho, em comparação ao 
mesmo período em 2018.

Entre os cursos mais 
buscados estão Direito, Pe-
dagogia e Administração, 
consideradas graduações tra-
dicionais. Ciências Contábeis 
e Engenharia Civil vêm em 
seguida no ranking.

uma grande quantidade de car-
nes. Ele confessou ser produto 
de furto. Assis possuía diversas 
passagens pelo sistema prisio-
nal pelo mesmo ato ilícito rea-
lizado contra estabelecimentos 
comerciais. Já na rua Freire de 
Andrade, um suspeito de es-
telionato também foi detido. 
Hugo Duarte dos Santos tinha 
diversas passagens pelo mes-
mo crime e foi localizado em 
uma agência bancária.

Ainda na noite de quinta-
-feira (05) quatro mulheres sus-

Atos de vandalismo em escolas estaduais já 
geraram prejuízo de R$ 137 mil neste ano
LUCY TAMBORINO - Os atos indis-
criminados de vandalismo em 
escolas estaduais de Guarulhos 
já geraram prejuízo de cerca de 
R$ 137 mil. O reparo é realiza-
do com verbas de manutenção 
periódicas das instituições, o 
que, sem as ações criminosas, 
seria investimento. Os dados 
foram obtidos pela Folha Me-
tropolitana através da Lei de 
Acesso à Informação.

Neste ano nove ocorrências 
deste tipo já foram registradas, 
o que se aproxima de todo ano 
passado quando foram contabi-
lizadas 12 ações – com prejuízo 
de R$ 122,9 mil. Nesses dois 
anos a maioria dos casos regis-
trados provém de furto de ca-
bos da rede elétrica. Já em 2017 
o vandalismo foi registrado 21 
vezes, gerando um custo para o 
reparo de R$ 204, 9 mil. 

Um exemplo disso, a Esco-
la Estadual Chiyo Yamamoto 
Dona, no Jardim Álamo, que 
já sofreu dois atos de vanda-

lismo este ano. Em janeiro foi 
ateado fogo em uma das salas 
e em abril teriam arrombado 
portas e janelas. Ainda no ano 
passado, três alunos da Escola 
Estadual Homero Rubens de 
Sá, na Vila Galvão, atearem 
fogo em cadeiras. 

A Secretaria Estadual da 
Educação afirmou que tem 
como projeto prioritário o 
Escola Mais Segura que, en-
tre outras ações, prevê a in-
tensificação da ronda esco-
lar. Ainda em parceria com 

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

a Secretaria de Segurança 
Pública tem desenvolvido o 
programa Vizinhança Esco-
lar Solidária, que pretende 
inibir atos de vandalismo. 
Além disso, a intensificação e 
ampliação dos circuitos de ví-
deo monitoramento já insta-
lados nas unidades escolares 
é outro passo para a redução 
dos incidentes. A pasta ainda 
destacou que nem todas as 
ações de vandalismos impac-
tam diretamente no funcio-
namento da unidade escolar.

peitas de roubos em estabeleci-
mentos comerciais na região da 
Vila Galvão foram presas. Se-
gundo informações da Polícia 
Militar, elas haviam roubado 
uma loja de roupas na avenida 
Doutor Timóteo Penteado.

As mulheres foram abor-
dadas na Praça da Aviação 
onde descartaram uma sacola 
preta com roupas da loja Códi-
go Girls com os alarmes. Elas 
foram reconhecidas por uma 
funcionária da loja e por traba-
lhadores de outros comércios 
da região que também foram 
vítimas da quadrilha.

Fabiana Ferreira da Silva, 
Tamara Carolini Antunes da 
Silva, Larissa Luane da Silva 
Cesario foram encaminhadas 
ao 2º DP de Guarulhos. Além 
delas, também foi apreendi-
da uma adolescente, B.S.C, 
que foi reconhecida como 
uma das pessoas que assalta-
ram a rede de fast food Bur-
ger King dias antes.

LUCY TAMBORINO - Por meio do 
programa Cidade Legal, da 
Secretaria de Estado da Ha-
bitação, um total de 22,4 mil 
famílias aguardam a regula-
rização fundiária, elas estão 
residentes em 76 núcleos 
habitacionais no município 
de Guarulhos. Isso significa 
que mais de 89 mil pessoas 
serão beneficiadas quando 
o processo de regularização 
dos lotes for concluído. 

Guarulhos aderiu ao pro-
grama em janeiro do ano pas-
sado, de lá para cá, foram in-
vestidos pelo estado R$ 650,2 
mil. O maior núcleo na cida-
de está no Jardim Marilena, 
seguido do Anita Garibaldi e 
Vale dos Machados. 

“A regularização fundiária 
nunca foi tratada como priori-
dade na cidade e o resultado 
são milhares de famílias mo-
rando em locais inadequados, 
inclusive do ponto de vista da 
segurança. Estamos buscando 
proporcionar moradia digna 
para a população e temos en-

Mais de 20 mil famílias aguardam 
regularização fundiária pelo Cidade Legal 

contrado no Governo do Es-
tado, um grande aliado nesse 
processo”, afirmou o prefeito 
Guti no ano passado, quando 
anunciou a inclusão de 11 no-
vas áreas no programa. 

O estado afirma que já fo-
ram feitos trabalhos de busca 
documental, relatório prelimi-
nar, análise e diagnóstico, pla-
no de regularização, projeto 
urbanístico de regularização, 
elaboração de memoriais jus-
tificativos e descritivos para 
registro imobiliário e estu-
do ambiental, viabilizando a 
apresentação da documenta-
ção dessas áreas ao cartório.

O programa foi desenvolvi-
do para acelerar e desburocra-
tizar o processo de regulariza-
ção fundiária, sem custo aos 
municípios e aos moradores. 
As prefeituras recebem apoio 
técnico para a regularização 
de parcelamento do solo e de 
núcleos habitacionais, públicos 
ou privados, para fins residen-
ciais, localizados em área urba-
na ou de expansão urbana. 
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       Um total de 519 peças–entre roupas e 
calçados femininos, masculinos e infantis, além de 
alguns brinquedos – arrecadadas pela Guarucoop 
(cooperativa que organiza 785 táxis do Aeroporto 
Internacional de Guarulhos) foram doadas nesta 
sexta-feira (13) para a Campanha do Agasalho 
2019 de Guarulhos. A entrega foi feita à presidente 
do Fundo Social de Solidariedade, Elen Farias, 
pelo presidente da Guarucoop, Waldir Almeida da 
Silva, que estava acompanhado de cooperados 
e funcionários da cooperativa. Elen destacou o 
caráter solidário dos taxistas. “Agradeço mais 
uma vez a parceria com a Guarucoop, que todo 
ano colabora com a Campanha do Agasalho. 
Os cooperados nos presentearam com muitas 
peças, as quais serão de grande utilidade para a 
população necessitada”, afirmou. Ela explicou que 
a Campanha do Agasalho foi encerrada, mas o 
Fundo Social ainda continua recebendo doações o 
ano todo em sua sede. 

       Estão abertas as inscrições para o 2º Festival 
de Dança no CEU Ponte Alta. Em parceria com a 
Escola 360, o festival promove a integração entre 
CEUs, escolas, companhias e grupos de dança 
para um intercâmbio sociocultural por meio do 
estímulo à prática da dança. O evento acontece 
no dia 27 de outubro, às 14h, no Teatro CEU 
Ponte Alta. As inscrições são gratuitas e as vagas 
são limitadas. Para participar os interessados 
devem se inscrever através do link https://goo.gl/
forms/pldmlyhcp4kSypLr2. Cada escola, grupo 
ou companhia poderá se inscrever em até três 
coreografias, precisando enviar as fichas de 
inscrições individuais e preenchidas corretamente. 
O festival receberá diversas modalidades de dança, 
dentre elas balé, jazz, dança de salão, country e 
muitos mais. Ao todo serão disponibilizadas 20 
vagas para inscrição.  Para mais informações 
acesse http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/
portal/php/gerarArquivo.php?txtID=7387. 

ANOTE

Participar deste processo de 
escolha e apoiar candidaturas 
comprometidas e da sua confiança

No próximo dia seis de outubro, 
os eleitores e eleitoras brasileiros, em 
situação regularizada, podem votar 
nos candidatos e candidatas ao Con-
selho Tutelar de suas cidades. Segun-
do a Prefeitura, ao todo, 263 pessoas 
concorrem a 30 vagas de titulares ao 
Conselho Tutelar de Guarulhos, bem 
como os suplentes. 

Por mais importante que sejam 
estas eleições, um município como 
Guarulhos, com mais de um milhão 

e trezentos mil habitantes, muita 
gente ainda não sabe da importân-
cia de se participar deste processo de 
escolha, pois cada um de nós poderá 
votar na urna eletrônica em seis can-
didaturas diferentes.

Escolher estes nomes é sem dúvi-
da um grande desafio. Neste sentido, 
os candidatos e candidatas ao Con-
selho Tutelar estão usando as Redes 
Sociais para apresentarem seus per-
fis e suas ideais para concorrer a cada 

uma das vagas.  Caso você ainda não 
tenha os nomes para votar, basta dar 
um “Google” e puxar por cada região 
da cidade, ou mesmo entrar na pági-
na da Prefeitura e ter acesso a lista 
dos concorrentes.

A partir do momento em que 
uma pessoa se elege a uma vaga para 
este órgão de Defesa da Criança e do 
Adolescente, ela tem, entre outras, as 
seguintes funções: atender crianças e 
adolescentes ameaçados ou que tive-
ram seus direitos violados e aplicar 
medidas de proteção; atender e acon-
selhar pais ou responsável; levar ao 
conhecimento do Ministério Público 
fatos que o Estatuto da criança e do 
Adolescente tenha como infração 
administrativa ou penal, ou encami-
nhar à justiça os casos que à ela são 
pertinentes.

O Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA) tem 29 anos e ape-
sar dos avanços obtidos, milhares 
de crianças no Brasil ainda sofrem 
inúmeras ameaças e abusos sexuais, 
muitas vezes dentro das suas pró-
prias casas. Segundo o Ministério 
da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH), o Disque 100 
(Disque Direitos Humanos) recebeu 
em 2018 mais de 76 mil registros 
referentes às denúncias de violações 
contra essa população.

Existem em Guarulhos seis con-
selhos tutelares nas regiões de Bon-
sucesso, Centro, Cumbica, Pimentas, 
São João, Taboão e, para cada uma 
serão eleitos e eleitas cinco titulares 
e seus respectivos suplentes. Partici-
par deste processo de escolha e apoiar 
candidaturas comprometidas e da sua 
confiança, é uma forma direta de aju-
dar a melhorar cada vez mais a vida 
das nossas crianças e adolescentes.

Eleições ao 
Conselho Tutelar 
serão em outubro

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

PRECISA-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

CRISTINA VEREDA
Jornalista pós-graduada 
em Teoria da Comunicação

PONTO
DE VISTA
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Zé Américo apresenta stand up em mais uma 
edição do ‘Servílio e seus amigos’ no The Fire

DA REDAÇÃO - O restaurante The 
Fire Steak & Burger recebe hoje, 
a partir das 20h, o comediante 
Zé Américo em mais uma edi-
ção do “Servílio e seus amigos 
– Craques do Passado”. Além do 
show, também haverá a presen-
ça de um craque que marcou o 
futebol brasileiro, que nesta edi-
ção será Leivinha, ex-jogador do 
Palmeiras e da seleção.

O objetivo do encontro é 

sempre promover homenagens 
às personalidades do esporte e 
da crônica esportiva. Soma-se a 
isso as delícias do cardápio do 
The Fire e a diversão do show 
de humor.

Zé Américo, é empresário, 
redator, dublador, ator, radialis-
ta, locutor, apresentador de TV 
e humorista. Durante 20 anos, 
dirigiu as peças teatrais do Café 
Com Bobagem e participou 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

de programas como A Praça é 
Nossa, Domingo Legal e Você 
se Lembra?, do SBT, e Domin-
gão do Faustão, na TV Globo.

O The Fire conta com um 
variado e saboroso cardápio. 
Um dos lançamentos mais re-
cente é o “Burger de outro mun-
do”, maior e mais saboroso, o 
lanche denominado Smoked 
Fire é composto por pão negro 
com 200g do Burger com blend 
da casa, além do molho BBQ do 
restaurante, acompanha tam-
bém aioli, rúcula, provolone, 
catupiry original, alho, bacon, 
couve crispy e um surpreen-
dente defumado de macieira. 

Entre os pratos, o destaque 
é para o The Fire Stinco, um os-
sobuco bovino cozido lentamen-
te no vinho tinto e especiarias, 
além do acompanhamento de 
purê de batata. Já a costela bovi-
na acompanha duas ripas de cos-

O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA
DO DO BRASIL.

UM P INGENTE  EXCLUS IVO 
DO F I LME  D IVALDO.

E  GANHE

UM INGRESSO  COM O CARTÃO 
C INEMARK MAN IA

COMPRE

SOMENTE NOS CINEMAS

BAIXE
AGORA

Disponível para 

Android e iOS

ADQUIRA JÁ O SEU CARTÃO 
NAS BILHETERIAS.

PROMOÇÃO EXCLUS IVA  PARA  MEMBROS  C INEMARK MAN IA .  PARA  RESGATAR  O  BR INDE,  É  NECESSÁR IA  A  AQU I S IÇÃO DE  UM INGRESSO.  
PROMOÇÃO VÁL IDA  DE  5  A  18/9/20 19 .  ACESSE  O  REGULAMENTO EM C INEMARK.COM.BR/C INEMARK-MAN IA  E  SA IBA  MA I S .
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BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Tue Sep 10 11:22:41 2019                     

Serviço:
Data: Quarta-feira (18), às 20h
Endereço: rua Tapajós, 56 – Jardim Barbosa
Maiores informações: Servilio (11) 98183-8886
Telefone para Reservas: (11) 2447-1582/www.thefire.com.br

tela feitas lentamente na parrilla, 
servidas com uma deliciosa faro-

fa de cebola tostada e vinagrete 
de maçã verde. 
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ÁRIES: Perceberá com bastante cuidado algumas 
mudanças mais sérias no seu ordenamento financeiro. O 
Fogo fará total diferença no que vem ocorrendo.

TOURO: Muitas coisas que estão ocorrendo nesta altura 
da sua vida, tendem a bagunçar um pouco mais a ordem 
do seu dia.

GÊMEOS: É bom que você não consiga um caminho de 
resoluções complexas de problemas, simplificar será a 
palavra chave para você se livrar das dificuldades. 

CÂNCER: Encontrará muitos entraves para você neste 
curso em busca de uma reposta para o seu futuro, preci-
sará para tanto eliminar as suas maiores distrações.

LEÃO: As coisas mais bacanas que estão entrando na sua 
vida devem ser muito bem valorizadas, mas faça o que 
for possível para se manter estável. 

VIRGEM: No amor você não irá sofrer muitas modifica-
ções, a maioria das pessoas irão se manter exatamente 
como estão neste dia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 50

AEM
POLINESIA

PISTASUNS
NATORDC
TOELISIO

MUCOSAEAT
PROLREUNE

ARBEAMOD
BRINDESO
AEREOEGG
RNFMATER

ARCAICARE
OICLIAM
CAPIMDII

PASSOAPASSO

Marca o
fim da in-
ternação
hospitalar

Barcos
típicos de

clubes
náuticos

Iluminado
pelo

brilho do
astro rei

Quantida-
de inde-

terminada

Parte do
salão pa-
ra danças

(pl.)

Registros
em dele-
gacias

Pronome
posses-

sivo
masculino

Reveste
os órgãos
do corpo

Feixe, em
inglês

Sinal de
direção

usado no
trânsito

Minas (?),
o 1º porta-

aviões
brasileiro

Tipo mais
seguro de
transporte

"Lavoura
(?)", livro 
de Raduan

Nassar

Formato
da chave

grifo

Dura-(?),
uma das
meninges

(Anat.)
Primeira
etapa da
viagem

(pl.)

Vegetal
como o
colonião

Post-
scriptum
(abrev.)

(?)
Gallagher,

cantor 
inglês

Item do
manual

da brico-
lagem

Comer,
em inglês 
O nome da
letra "M"

502, em
romanos
Fósforo

(símbolo)

Ovo, em
inglês
Dano;

estrago

O Mosqueteiro (fut.)
Nascido no país

asiático cuja capital
é Nova Deli

Artista
teatral

 Lugar de
delícias 

Junta;
associa

Proveito;
vantagem

Foi representada por
Rubens e 
Rembrandt

(Art.)

Região
onde se
falam o
maori, o
taitiano 

e o
samoano

Lucro;
proveito

Uso do
ímã por
pizzarias

e
farmácias

3/eat — egg. 4/beam — prol. 5/máter. 6/elísio — mucosa. 7/arcaica. 15/mascote do grêmio.

LIBRA: Alguns elementos muitos mais difíceis podem 
gerar diversas dificuldades nessa altura da sua vida. Irá 
conseguir avançar em muitas reflexões.

ESCORPIÃO: Os debates familiares farão total diferença 
na sua vida, com isso irá avançar muito mais na sua 
empreitada.

SAGITÁRIO: Tomar atitudes que de fato concluam mis-
sões que foram traçadas por você durante este dia, será 
de verdade muito bom para o seu desenvolvimento.

CAPRICÓRNIO: Fazer o possível para se adiantar as suas 
atividades será o movimento ideal para que obtenha 
bons resultados. 

AQUÁRIO: Você irá colocar alguns indivíduos no seu 
devido lugar, mas tudo dependerá dos teus esforços mais 
criativos.
 
PEIXES: Aja com muita perseverança, carregando 
bastante energia em direção ao seu próprio desenvolvi-
mento.

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Quando Ziraldo 
completou 85 anos, recebeu 
uma homenagem especial de 
um grande número de artistas 
gráficos brasileiros, registrada 
no livro Ao Mestre Com Ca-
rinho: Ziraldo 85 no Traço de 
85 Talentosos Cartunistas, pu-
blicado pela Melhoramentos. 
Agora, às vésperas de festejar 
seus 87 anos na terça-feira (24), 
o criador do Menino Maluqui-
nho volta a ser homenageado. 
O livro de caricaturas virou 
uma exposição que poderá ser 
visitada na Casa Melhoramen-
tos, na zona oeste de São Pau-
lo, até o dia 31 de outubro. A 
entrada é gratuita.

“Ziraldo é um ícone da lite-

Ziraldo é retratado em caricaturas na 
exposição ‘Ao Mestre Com Carinho’

ratura brasileira, artista multi-
mídia, uma referência para a 
maioria absoluta dos artistas 
do humor gráfico, quase uma 
unanimidade, e esse fenôme-
no vem atravessando décadas 
e encantando várias gerações, 
justamente pela sua produção 
profícua, que teve o início de 
sua projeção nacional com os 
seus cartuns”, comenta Edra, 
responsável pela coordenação 
editorial da obra - e também 
por uma das ilustrações

Edra convidou artistas 
diversos para, por meio de 
caricaturas, cada um com o 
seu talento e estilo, “mani-
festar a admiração e carinho 
ao grande mestre”. Quase 

todos os estados brasileiros 
estão representados na obra, 
que conta com desenhos de 
artistas como Mauricio de 
Sousa, Paulo e Chico Caru-
so, Baptistão, Jal, Mônica Fu-
chshuber e Cláudia Kfouri, 
entre muitos outros.

As caricaturas são interca-
ladas, no livro, que foi premia-
do pelo 31º Troféu HQ Mix, 
por informações biográficas 
de Ziraldo, fotos e amostras do 
trabalho do próprio artista.

Zélio, irmão de Ziraldo e 
também artista, assina um 
dos textos de apresentação 
e relembra o dia em que foi 
com os pais até a estação Le-
opoldina para despachar o ir-
mão mais velho para o Rio e 
diz que Ziraldo se tornou “um 
mito inquieto e criativo”.

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

Serviço:
Endereço: Casa Melhora-
mentos (rua Tito, 479, - 
Vila Romana)
Data: De segunda-feira a 
sexta-feira, das 9h às 18h - 
até 31 de outubro
Entrada gratuita



SERVIÇOS PUBLICIDADE LEGAL

NEGÓCIOS

SAÚDE

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

Oportunidade

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

IMÓVEIS

Vende-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

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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VDO. APTO. 
Trav Timóteo penteado - R$ 
145.000   1 - dorm., sala, 
coz., lav, 1 vaga, quintal  
A/C - financiamento/ Fgts. 
F.: 94766-8524
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. BOM CLIMA 
62MTS² 
Lindo ! 2 dorms.+ deps., 
gar, sac, elevs. R$ 198 Mil. 
Ótimo Local. F.: 2382-8300

Aluga-se

Sítios e Chácaras

CASA JD PARAISO 
Independente, 1 dorm., gar. 
p/ 2 autos  R$ 950,00. F: 
97272-7232 whats
APTO NOVO  PRAÇA 8 
c/ 2 dorms., c/ coz 
planejada R$ 1.300,00. dir. 
c/ prop.  97272-7232 whats

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

CASA B. CLIMA  5X30 
3 stes. + deps., quintal 
gourmet. 3 vgs R$ 165 
Mil + transf. div, ac. auto 
ou imóvel (-) Valor F.:  
2382-8300
APTO. CECAP 
220 Mil, Sobrado próx. Bom 
Clima 3 dps., 270 Mil. Ac. 
financ. F.: 98919-5686.
APTO MORADA DO SOL 
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166

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

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.
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
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

TAPERA GRANDE 
1.000Mts². c/ agua e luz, 
Ótimo Local. F.: 96314-
2035

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

ABANDONO DE EMPREGO 
A empresa José Ramos da Silva Tomé - ME, 
CNPJ:24.147.068/0001-66, sito a Rua 
Fernando de Noronha, 1068 - Jd Maria Dirce 
- Guarulhos/SP solicita o comparecimento 
de Everton da Silva Bonfa CTPS. 06762, Série 
00394-SP, no prazo de 24 horas. O seu não 
comparecimento caracterizará ABANDONO 
DE EMPREGO, conforme o artigo 482, Letra I 
da CLT. 

ALINE 
c/ finalização, loirinha 
carinhosa F.: 95426-4047 
(whats)

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685 ANUNCIE AQUI 
97380-7685

DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro sancionou ontem 
uma lei que prevê a responsa-
bilidade de o agressor ressar-
cir os custos relacionados aos 
serviços de saúde prestados 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) às vítimas de violência 
doméstica e familiar.

O projeto havia sido apro-
vado em 21 de agosto pela 
Câmara dos Deputados. Se-
gundo o texto, o agressor que, 
por ação ou omissão, causar 
lesão, violência física, sexual 

Agressor terá de ressarcir SUS por violência doméstica

ou psicológica e dano moral 
ou patrimonial à mulher será 
obrigado a ressarcir todos os 
danos causados, incluindo os 
custos dos serviços de saúde 
prestados pelo SUS para o to-
tal tratamento das vítimas.

O dinheiro deverá ir para o 
fundo de saúde do ente fede-
rado responsável pelas unida-
des de saúde que prestaram os 
serviços. “Outras situações de 
ressarcimento, como as de uso 
do abrigo pelas vítimas de vio-
lência doméstica e dispositivos 

Em meio a surto de doenças, ministério quer 
reduzir em R$ 393 milhões gastos com vacinas
DA REDAÇÃO - Em meio a um 
surto de sarampo e com a pre-
visão de alta nos casos de febre 
amarela no próximo verão, o 
Ministério da Saúde deverá 
reduzir em R$ 393,7 milhões 
as despesas com compra e dis-
tribuição de vacinas em 2020. 
A proposta de corte está no 
projeto de lei orçamentária en-
viado pelo governo federal ao 
Congresso no fim de agosto. O 
documento, que detalha com a 
União pretende utilizar os re-
cursos disponíveis no ano que 
vem, ainda precisa ser aprova-
do pelo Legislativo.

De acordo com o projeto, o 
governo pretende gastar cerca 

de R$ 4,9 bilhões no ano que 
vem com “aquisição e distri-
buição de imunobiológicos 
para prevenção e controle de 
doenças”. O valor é 7% menor 
do que o previsto para esse ano 
(R$ 5,3 bilhões). 

Questionado o Ministério 
da Saúde assegurou “que não 
faltarão recursos para a aquisi-
ção de vacinas” e destacou que 
o orçamento total da pasta será 
de R$ 134,8 bilhões. Esse mon-
tante é R$ 5,2 bilhões superior 
à proposta de 2019, o que, se-
gundo o ministério, “demons-
tra, dentro de um projeto de 
austeridade fiscal, a prioridade 
para a área da saúde”.

FOTO: DIOGO MOREIRA/A2IMG

de monitoramento das vítimas 
de violência amparadas por 
medidas protetivas, também 
terão seus custos ressarcidos 
pelo agressor”, informou a Câ-
mara na data de aprovação do 
projeto. A medida deverá en-
trar em vigor em 45 dias.

O presidente da Repúbli-
ca também sancionou outros 
três projetos de lei. Um deles é 
o que regulamenta as práticas 
da vaquejada, do rodeio e do 
laço no Brasil; o outro estabe-
lece o direito de as mães ama-
mentarem seus filhos de até 6 
meses de idade durante a re-
alização de provas de concur-
sos públicos na administra-
ção pública direta e indireta 
da União. Por fim, ele sancio-
nou o Projeto de Lei 3.715/19, 
que amplia a posse de arma 
em propriedades rurais. A 
medida garante ao dono de 
uma fazenda, por exemplo, 
o direito de andar com uma 
arma de fogo em qualquer 
parte de sua propriedade. Até 
então, a posse só era permiti-
da no perímetro da sede do 
imóvel rural.

FOTO: ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL
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IMÓVEIS RESIDENCIAIS
APTO DUPLEX BOM CLIMA, 98 m² ESCRITU-

RA (FINANCIA) 03 Dormitórios, Piso Laminado, Sala, 
Sacada, Cozinha, 2 Banheiros com Box, lavanderia, 
Terraço, Garagem coberta, Elevador – De  R$ 280 MIL 

CASA TERRÉA, JD BELA VISTA, ESCRITURA 
- Terreno 7 x 20,  02 DORM, 01 SUÍTE, SALA, CZ, 
LV, 3 BANHEIROS, 3 VAGAS - R$ 250 MIL (Ótima 
Localização)

APTO NOVO COND. VALE VERDE, JARDIM 
TESTAE,  63 m² - ESCRITURA (FINANCIA) 02 Dor-
mitórios, Piso Laminado, Sala, Sacada, Cozinha com 
aquecedor, Banheiro com Box, lavanderia, Garagem, 
Elevador, Piscina (Adulto e Infantil) Churrasqueira, 
Salão de Festa, 02 Quadras, Playground, Portaria 24 
HRS – De  R$ 230 MIL 

APTO GOPOUVA (prox. á Av. Emilio Ribas) - Área 
Útil 50 m² ESCRITURA (FINANCIA) - 01 Dormitório, 
Sala, Cozinha com armários , Banheiro com Box, Sem 
Garagem - Valor R$ 160 MIL 

APTOS COND. PHENIX 5, VILA RIO - ESCRITU-
RA (FINANCIA) Área Útil 70 m²  - 02 Dormitórios, Sala, 
Cozinha Planejada, Banheiro, lavanderia, G, Elevador, 
Salão de Festa, Salão de Jogos, Academia, Playgrou-
nd, Elevador, Portaria 24HRS - Valor R$ 200 MIL 

APTO CENTRO – PROX. A PÇA GETÚLIO VAR-
GAS - ESCRITURA (ACEITA FINANCIAMENTO) Área 
Útil 50 m² - 1 Dormitório com armários, Sala, (piso de 
madeira) Cozinha com Armários, Banheiro com Box, 
lavanderia, Elevador, G coberta – R$ 200 MIL 

CASA TÉRREA LAVRAS ,  Terreno – 5 x 
40 – Quar to,  Sala,  Cozinha,  Banhei ro,  La -
vander ia  + 2 comados nos Fundos – ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO -  R$ 125 MIL 

CASA TERREA JD FORTALEZA ,  (Pró-
x imo ao Ponto F inal  do Micro ónibus)  Ter -
reno -  05 x  25 – 2 Quar tos,  Sala,  Cozinha, 
Banhei ros,  G – ÓTIMA LOCALIZAÇÃO -  R$ 
85 MIL 

CASA TERREA JD MUNIRA ,  Terreno - 
05 x  25 = 125 m² -  Quar to,  Sala,  Cozinha, 
Banhei ro,  Lavander ia ,  2  vagas– ÓTIMA LO -
CALIZAÇÃO -  R$ 130 MIL 

CASA TERREA JD TRANQUIL IDADE  - 
Terreno 10 x 40 = 400 m² -  ESCRITURA 
(FINANCIA) Rua Dona Dica -  Casa com 5 
quar tos,  Suí te,  Sala Cozinha,  3 Banhei ros, 
5  vagas – ÓTIMA LOCALIZAÇÃO -  R$ 490 
MIL 

CASA SOBRE CASA COND.  G IRAS -
SOL ,  JD NOVO PORTUGAL -  2 DORM, 
SALA, CZ,  BANHEIRO COM BOX, LV,  G, 
SALÃO DE FESTA, QUADRA, PORT 24 
HRS  -  R$ 100 MIL (Ót ima Local ização)

CHÁCARAS
SÍTIO EM MORRO GRANDE /  NAZARÉ - 

ESCRITURA – 5.000 m² – 100 metros do As -
fa l to  -  Casa com 3 Quar tos,  1  Suí te,  Sala, 
CZ,  3 Banhei ros,  P isc ina, ,  2  Tanques de 
Pesca,  Campo de Futebol  –  Ót ima Local i -
zação -  R$ 200 mi l  .

CHÁCARA EM MORRO GRANDE / NAZARÉ 
-  Escr i tura – 6.600 m² – 100 metros do As -
fa l to  -  Casa com Quar to,  Sala,  CZ,  Banhei -
ro,  3  Baias para Cavalos,  p la tor,  r ioz inho 
nos fundos – Ót ima Local ização -  R$ 100 
mi l  .

 CHACÁRA –  TAPERA GRANDE  -  ES-
CRITURA – 27.000 m²,  água e luz,  800 me -
t ros do Asfa l to ,  Valor  R$ 110 MIL

SÍT IO  EM MORRO GRANDE /  NAZA -
RÉ – 2 ALQUEIRES (54 mi l  m²)  –  2 km do 
Asfa l to  – Escr i tura,  Casa com 02 Quar tos, 
Sala,  CZ,  Banhei ro + (Casa de Casei ro) 
Campo de Futebol ,  (Galpão com 160 m²) 
Tr i fás ico  – Ót ima Local ização -  R$ 400 mi l 
–  Acei ta  permuta de Imóvel  menor  va lor.

TERRENOS
TERRENO GOPOUVA,  TRAVESSA DA 

ÁV. MÃE DOS HOMENS 220 m²,  VALOR R$ 
120 mi l 

TERRENO  JARDIM MAMÃE  (ESCRITU-
RA) PROX. AO DEPOSITO CEARÁ, 05 x 25 
-  R$ 180 MIL 

TERRENO RURAL ,  BAIRRO TANQUE 
GRANDE 1.000 m² -  R$ 45 mi l

TERRENO JD ANÇALCA (ESCRITURA) 
10 x 25,  rua asfa l tada -  BOM PARA CONS -
TRUTOR, VALOR R$ 170 mi l 

TERRENO C IDADE SOBERANA ,  ESCRI-
TURA 05 x 30 = 150 m² -  R$ 130 mi l

TERRENO –  JD  FORTALEZA ,  05 x  25 
= 125 m² -  ESCRITURA, Valor  -  R$ 85 MIL

TERRENO  C IDADE SOBERANA  -   rua 
asfa l tada,  05 x  40 = 200 m² R$ 90 MIL 

ALUGUEL
       
APTO COND.  VALE DOS PÁSSROS – 

TESTAE – 02 Quar tos com armár ios,  Sala, 
Cozinha com armár ios,  Garagem, Lazer 
Completo,  Por t .  24 HRS -  SÓ R$ 1.150,00 
( inc luso condomínio)

APTO COND.  NOVA GUARULHOS  –  JD 
ITAPUÃ – 02 QTOS, SALA, COZ COM ARA-
MÁRIOS, LV,  BANHEIRO COM BOX, PORT. 
24 HRS -  SÓ R$ 900,00 ( inc luso condomí -
n io)

Casa   Jard im Monte  Carmelo ,  Quarto, 
Cozinha e Banhei ro,  sem G, (nos Fundos) 
Valor  R$ 600,00

Casa  ( independente )  Jard im P inha l , 
Quar tos,  Sala,  Cozinha,  Lavander ia ,  Ba -
nhei ro,  2  Garagens cober tas,  R$ 1.200,00 
( inc luso IPTU)

Salão  Comerc ia l ,  Av.  Br igadei ro Far ia 
L ima,  180 m²,  2  Banhei ros,  Ecr i tór io  -  Va -
lor  R$ 3.000,00

lavrasimoveis@yahoo.com.brlavrasimoveis@yahoo.com.br

IMÓVEIS RESIDENCIAIS CHÁCARAS

TERRENOS

ALUGUEL

APTO DUPLEX BOM CLIMA, 98 
m² - ESCRITURA (aceita financiamen-
to)  03 Dormitórios, Piso Laminado, Sala, 
Sacada, Cozinha com armários, 2 Ba-
nheiros com Box, lavanderia, Garagem 
Coberta, Elevador - Valor  R$ 240 MIL

CASA SOBRE CASA CONDOMÍ-
NIO GIRASSOL, LAVRAS - ESCRITU-
RA (Aceita Financiamento e FGTS) pró-
ximo ao ponto final de ônibus - 2 quartos, 
Suíte, Sala Cozinha, Lavanderia, Ba-
nheiros, G - valor R$ 135 MIL

APTO MOBILIADO BOM CLIMA, 
72 m² - ESCRITURA (aceita financia-
mento) 03 Dormitórios com armários, 
01 Suíte, Piso de madeira, Sala com 
sanca, Sacada, Cozinha com armários, 
2 Banheiros com Box, lavanderia, 2 Ga-
ragens Cobertas, 2 Elevadores, Lazer 
Completo com piscina (adulto e criança) 
playground, biblioteca, academia, Ótima 
Localização   - Valor  R$ 425 MIL

APTO EDIFICIO NOVA GUARU-
LHOS, Jardim Itapuã, 55 m² - Escritura 
(Aceita  Financiamento) 02 Dormitórios, 
Sala, Cozinha com armários, Banheiro 
com Box, lavanderia, Garagem - Valor  

R$ 180 MIL

APTO PQ PRIMAVERA, 50 m² - 
02 Dormitórios, Sala, Cozinha com ar-
mários,  Banheiro com Box, lavanderia, 
Garagem, Elevador - Valor  R$ 128 MIL

APTO PADRE BENTO, JD Tran-
quilidade, 48 m² - 02 Dormitórios com 
armários, Sala, Cozinha com armários,  
Banheiro com Box, lavanderia, Garagem 
coberta - Valor  R$ 130 MIL

APTO BOM CLIMA, próximo ao 
Hospital Bom Clima, 75 m² - ESCRITU-
RA (aceita financiamento) 03 Dormitó-
rios, Piso Laminado, Sala, Cozinha com 
armários, Banheiro com Box, lavanderia, 
Garagem, Elevador - Valor  R$ 270 MIL

APTO NOVO COND. VALE VER-
DE, JARDIM TESTAE  63 m² - ES-
CRITURA (FINANCIA) 02 Dormitórios, 
Porcelanato, Sala com sanca, Sacada, 
Cozinha com armários, aquecedor, Ba-
nheiro com Box, lavanderia planejada, 
Garagem, Elevador, Piscina (Adulto e In-
fantil) Churrasqueira, Salão de Festa, 02 
Quadras, Playground, Portaria 24 HRS – 

De  R$ 240 MIL 

APTO MOBILIADO COND. + 
GUARULHOS, JD BELA VISTA - 50 
m² - ESCRITURA  02 Dormitórios, Piso 
Laminado, Sala, Sacada, Cozinha com 
armários, Banheiro com Box, lavande-
ria, Garagem Coberta, Elevador, Lazer 
Completo com piscina (adulto e criança) 
playground, biblioteca, academia, Ótima 
Localização - Valor  R$ 140 MIL + presta-
ções de 580,00 mensais

APTO COND. PHENIX IV, JD SP 
- ESCRITURA Área Útil 70 m²  - 02 Dor-
mitórios, Sala, Cozinha Planejada, Ba-
nheiro, lavanderia, G, Elevador, Salão de 
Festa, Salão de Jogos, Academia, Play-
ground, Elevador, Portaria 24HRS - Valor 

R$ 200 MIL 

APTO CENTRO – PROX. A PÇA 
GETÚLIO VARGAS - ESCRITURA 
(ACEITA FINANCIAMENTO) Área Útil 
50 m² - 1 Dormitório com armários, Sala, 
(piso de madeira) Cozinha com Armários, 
Banheiro com Box, lavanderia, Elevador, 
G coberta VALOR R$ 200 MIL 

CASINHA JD MAMÃE - Terreno  
9,5 x 21 – Quarto, Cozinha, Banheiro, 
nos fundos   R$ 150 MIL 

2 CASAS NO QUINTAL,  JD 
ADRIANA - ESCRITURA -Terreno 5 x 
25, 1° Casa: 2 quartos Sala Cozinha La-
vanderia banheiro, 2° Casa: quarto Sala 
Cozinha Lavanderia banheiro, garagem. 
Ótima Localização - Valor R$ 200 MIL 

KITNET MOBILADO VILA CAI-
ÇARA, PRAIA GRANDE, EM FRENTE 
AO MAR, ESCRITURA (ACEITA FIAN-
CIAMENTO) 30 m² - Banheiro com box, 
Garagem - Valor  R$ 120 MIL

SOBRADO COND. JATOBÁ, JD 
SÃO JOAO - ESCRITURA (ACEITA 
FIANCIAMENTO) 2 DORM, SALA, CZ, 
BANHEIRO COM BOX, LV, G,CHURRA-
QUEIRA INDIVIDUAL SALÃO DE FES-
TA, QUADRA, PORT 24 HRS  - R$ 270 
MIL (Ótima Localização)

SOBRADO JD. STA INÊS / JD 
BELA VISTA, ESCRITURA (ACEITA 
FINANCIAMENTO) Terreno  05 x 25 – 2 
Quartos, Suíte, Sala, Sacada Cozinha, 2 
Banheiros, Lavanderia, Churrasqueira, 
2 vagas cobertas, portão automático – 

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$ 290 MIL 

3 CASAS para RENDA PQ. SAN-
TOS DUMONT - ESCRITURA, OPOR-
TUNIDADE -Terreno 5 x 25, 1° Casa: 
2 quartos Sala Cozinha Lavanderia ba-
nheiro, 2° Casa: quarto Sala Cozinha 
Lavanderia banheiro, 3° Casa: quarto 
Sala Cozinha Lavanderia banheiro, Sem 
garagem. Ótima Localização - Valor R$ 
170 MIL 

3 CASAS NO QUINTAL / JARDIM 
BELA VISTA - ESCRITURA -Bom para 
CONSTRUTOR, Terreno 10 x 27, 1° 
CASA 3 quartos sala cozinha banheiro 
lavanderia, 2° CASA quarto sala cozinha 
lavanderia banheiro, 3° CASA quarto 
sala cozinha lavanderia banheiro . Ótima 

localização Valor 250 Mil
3 CASAS NO QUINTAL / JARDIM 

P. DUTRA - ESCRITURA - Bom para 
CONSTRUTOR, Terreno 10 x 25, 1° 
CASA 2 quartos sala cozinha banheiro 
lavanderia, garagem, 2° CASA quarto 
sala cozinha lavanderia banheiro, ga-
ragem, 3° CASA quarto sala cozinha 
lavanderia banheiro . Ótima localização 
Valor 280 Mil

CASA TERREA JD TRNQUILIDA-
DE - Terreno 10 x 20 = 200 m² - ESCRI-
TURA (FINANCIA) próximo ao Lopes Su-
permercado - Casa com 2 quartos, Sala 
Cozinha, 3 Banheiros, 2 vagas + Salão 
comercial - valor R$ 420 MIL 

APTO COND. HAWAI – VILA RIO 
(prox. ao Carrefour) - Área Útil 55 m² ES-
CRITURA (FINANCIA) - 02 Dormitórios, 
Sala, Cozinha, Lavanderia, Banheiro 
com Box, Elevador, Garagem - Valor R$ 
170 MIL

SOBRADO JD. IRENE, Terreno  06 
x 20 – 3 Quartos, Suíte, Sala, Sacada 
Cozinha, 3 Banheiros, Lavanderia, 2 va-
gas – ÓTIMA LOCALIZAÇÃO – aceita 
apto de menor valor, R$ 290 MIL (aceita 
apto de menor valor, como parte de pa-

gamento)

SÍTIO EM RIBERÃO DE CIMA / 
NAZARÉ PAULISTA – 5.000 m² - Casa 
com 3 Quartos, Sala, Cozinha, Banheiro, 
Luz e Água encanada, Poço Artesiano, 
Piscina, Campo de Futebol – Próximo 
ao Marina da represa de Nazaré, Ótima 
Localização - R$ 310 mil . aceita veiculo 
como parte de pagamento 

SÍTIO MORRO GD - Guarulhos / 
Nazaré - 2 ALQUEIRES ( 54 mil m² ) 
ESCRITURA, 2 km do Asfalto, Casa com 
02 Quartos, Sala, CZ, Banheiro + (Casa 
de Caseiro) Campo de Futebol, (Galpão 
com 160 m²) Trifásico Ótima Localização  
R$ 450 mil (aceita apto de menor valor, 
como parte de pagamento)

TERRENO  JARDIM FORTALEZA 
(ESCRITURA) PROX. AO PONTO FI-
NAL DO MICRO- ÔNIBUS, 05 x 25 - R$ 
90 MIL 

TERRENO  JARDIM CONT. 4 (ES-
CRITURA REGISTRADA) PROX. AO 
SESI, 05 x 25 - R$ 170 MIL 

TERRENO  AV. BRIG. FARIA 
LIMA – PROX. AO DEPOSITO CEARÁ 
(ESCRITURA REGISTRADA)  20 X 50 - 
1.000 m² 

APTO EDIFICIO NOVA GUARU-
LHOS, Jardim Itapuã, 55 m² - 02 Dor-
mitórios, Sala, Cozinha com armários, 
Banheiro com Box, lavanderia, Garagem 
- Valor  R$ 1.100,00

CASA JD MAMÃE – 3 Quartos, 
Sala grande, Cozinha, lavanderia, 2 Ba-
nheiros, Sem Garagem - SÓ R$ 1.000,00 

CASA JD BOM CLIMA – Quarto, 
Sala, Cozinha, lavanderia, Banheiro, 
Sem Garagem - SÓ R$ 600,00 


