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O mais completo empreendimento de Guarulhos

Venha visitar nosso 
decorado. Para melhor 
atendimento procure um 
dos corretores da Abyara: 
SALVINI, VEGUINI.

Salvini
Consultor Imobiliário – Creci: 103280

Nextel: 7709 5301 ID: 126*80258
Vivo: 9-7413-1062
E-mail: salvini@abyaraimoveis.com.br

Hotel pagará salário mensal 
de R$ 20 mil a Dirceu

Caso receba autorização da Vara de Execuções Penais de Brasília

O ex-ministro José 
Dirceu receberá R$ 20 
mil por mês como geren-
te administrativo do Ho-
tel Saint Peter, um quatro 
estrelas de Brasília, caso 
receba autorização da 
Vara de Execuções Pe-
nais de Brasília para tra-
balhar fora do presídio. 

» O horário de 
expediente é de 8h
a 17h, tendo um 
horário de intervalo 
para almoço

O contrato de traba-
lho “a título de experi-
ência” foi encaminhado 
ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) e à Vara 
de Execuções Penais. 
Os termos, já assina-
dos pelos responsáveis 
pelo hotel, admitem que 
Dirceu pode ser trans-
ferido para outro servi-

Compartilho com 
vocês ter protocolado 
o PL737/2013, impon-
do restrições ao uso de 
água potável na limpeza 
de calçadas.

Infelizmente ainda 
é comum a prática, em 
nossa cidade e no Bra-
sil, de se lavar calçadas. 
Além de ser um desper-
dício de recurso natural 
essencial à vida, o lixo 
que é jogado nas calça-
das e ruas vai para os 
bueiros e bocas-de-lobo, 
causando obstrução de 
galerias pluviais, pro-
vocando alagamentos. 
Além disso, tais resíduos 
que poderiam ser recicla-
dos ou compostados (fo-
lhas), seguem para aterro 
nas limpezas. As exce-

Gilberto 
Natalini

ço “no qual demonstre 
melhor capacidade de 
adaptação desde que 
compatível com sua 
condição pessoal”.

“A empregadora tem 
plena ciência e anui com 
as condições do empre-
gado no sentido de cum-
prir a atividade laboral, 
seja no tocante a horário, 
seja por outra exigência 
a qualquer título, relati-
vamente ao regime pro-
fissional semiaberto ou 
outro que seja determi-
nado pelo poder judiciá-
rio para cumprimento da 
pena a que foi submetido 
em razão da condenação 
na ação penal 470, em 
trâmite perante o Supre-
mo Tribunal Federal”, de-
fine o contrato datado de 
22 de novembro.

Na � cha cadastral em 
que pediu o emprego, as-
sinada no dia 18, Dirceu 

informa que se candidatou 
à vaga por “necessidade 
e por apreciar hotelaria e 
a área administrativa”. In-

“Água potável:
Não desperdice 
lavando calçadas!”

ções previstas no PL são 
para lavar com água de 
reúso e água de chuva 
reservada ou quando há 
risco de escorrimento de 
sangue como em peixa-
rias e abatedouros.

Em vários países do 
mundo lavar calçadas não 
é permitido. O PL busca a 
educação dos munícipes 
e não criar uma “indústria 
de multas”. Previmos 2 
advertências e na 2ª os 
infratores passam por pa-
lestra sobre uso racional 
da água.

Pedimos a todos não 
aguardar o PL virar lei, mas 
propagar o bom exemplo, 
não lavar calçadas de sua 
casa, convencer o síndico 
de seu prédio, � xar esta 
coluna nos elevadores e 
quadros de aviso e ajudar 
numa campanha em favor 
da água, bem do qual só 
nos damos conta do valor 
quando o abastecimento 
cessa em manutenções 
na rede.

Abraços, Gilberto Na-
talini  médico e vereador 
(PV/SP)

formou ainda ser católico 
e, nas horas vagas, gosta 
de “ler, assistir � lmes, via-
jar”. (AE)


