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Servidor da Câmara Municipal 
de GuarÚlhos expõe sua obra 

na Bienal de São Paulo 
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CIDADE Gl1ARlJLBOS 

Moradia é um 
direito do cidadão, 
diz Martello · 

. As visitas que o candi
dato a prefeito de Gua

rulhos, Martello (PSD), 
tem feito por toda a cida
de evidencia a necessida
de de melhores moradias . 
para os cidadãos·. Em 
todos os bairros pelos 
quais Martello passou, a 
população tem reivindi
cado por mais dignidade 
e uma distribuição mais 
igualitária das casas pro
metidas pelos últimos 
prefeitos. 
''A moradia adequada foi · 

reconhecida como direi
to humano universal em 
1948, com a Declaração 
Universal dos Direitos 

Humanos. Por isso quero 
lutar, quando ·eu for elei
to· prefeito de Guarulhos, 
para conquistar uni lugar 
digno para todos :vocês", 
afirmou Martello. 
Martello diz que acom

panhará de perto essa 
questão. "Quero cuidar 
de perto deste direito do 
cidadão de ter uma casa 
digna e boa para morar, 
criando ·novos meca
nismos que apontem as 
regiões mais carentes", 
afirmou o candidato 
da coligação Juntos por 
Guarulhos (PSD) . PV) 
PMB, PHS, PP e Solida
riedade). 

Hotnetn mata ex-patrão 
por não conseguir entprego de volta 

Click Guarulhos.com.br 

C Por Click Guarulhos 
Gentil Bomfun dos San

tos, 75 anos, foi morto na tar
de de segunda-feira, 29, pelo 
ex-funcionário José Roberto. 
A vítima foi esfaqueada até a 
morte, na marmoraria admi
nistrada pelos filhos. Ele cos
tumava ir ao estabelecimento 
do qual era dono. 
José Roberto havia pedi

do o emprego de volta para 
Gentil, que negou alegando 
que não estava contratan
do ninguém, pois a situa
ção estava difícil. Após essa 
primeira conversa, Roberto 
dirigiu -se até um bar, onde 
tomou algumas doses de 
pinga; pouco tempo depóis, · 
ele voltou à marmoraria e · 
matou o ex -empregador. 
Santos e José teriam um 

bom relacionamento e foi 
o suspeito quem pediu de
missão do emprego. A víti-

ma ainda havia ajudado seu 
algoz a conseguir um novo 
emprego. A polícia inves
tiga a motivação do crime. 

Morador de Guarulhos 
apresenta livro na Bienal 

Por Click Guarul)los 
Morador de Guarulhos 

e funcionário da Câmara 
Municipal, o escritor baia
no Darlan Zurc vai apre
sentar seu trabalho no li
vro "Palavras · Abraçadas" 
durante a 24a Bienal do 
Livro, que acontece até do
mingo (4), no Pavilhão do 
Anhembi, em São Paulo. 

Disponível para a venda 
no evento, a obra reúne po
esias, contos e crônicas de 
vários autores, entre eles 
Zurc, e aborda diversos te
mas relacionados ao coti
diano brasileiro. . 
Para saber mais sobre o 

trabalho de Zurc e conhecer 
os seus textos, acesse o site 
http:/ /www.darlanzurc.com/ 

O suspeito foi preso e vai 
responder . p9r homicídio 
qualificado. O caso está no 
4° DP de Guarulhos. 

Prefeitura defenderá 
Lei Geral da l\1PE hoje 

Por Imprensa Guarulhos 
O secretário de Desen

volvimento Econômico 
(SDE) Luís Carlos Teo
doro participará da ses
são plenária da · Câmara 
Municipal hoje, às 14h, 
para defender a entra
da em pauta do projeto 
de lei 5.291/15, conhe
cido como nova Lei Ge
ral da Micro e Pequena 
Empresa, que altera a lei 
6.748/2010. 
O PL prevê a regulamen

tação de várias ações e 
tem o objetivo de desbu
rocratizar, acelerar, redu
zir custos, facilitar e pro
mover a regulamentação 
do pequeno empreende
dor, abrangendo o Micro
empreendedor Individukl 
(MEl), as Microempresas 
(ME) e Empresa$ de Pe
queJ)o Porte (EPP). 
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