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Waldemar disse que eu tinha que parar 
de fazer as denúncias, pois Guti tinha 
vídeos ameaçadores contra mim

Não fui portador de qualquer ameaça 
por parte do senhor prefeito (...)  
solicitei uma reaproximação [de ambos]

Alexandre Zeitune (Rede), vice-prefeito Waldemar Luiz Tenório, ex-secretário da Habitação
“ “

Alckmin afi rma que SP ‘estará nas 
mãos honradas’ de Márcio França

GH  Pág. 8

Prestes a deixar o governo para concorrer à Presidência da República, o governador 
enalteceu o seu vice, que assume o comando de São Paulo no próximo dia 7

Dados são do Infosiga-SP, e foram 
divulgados nesta segunda-feira (19)

A água de reuso é produzida pela Estação 
de Tratamento de Esgoto do São João

Guarulhos registra queda 
de 15% no mês de fevereiro 
nas mortes no trânsito

Utilização de água de 
reuso é reduzida em 49% 
nos dois primeiros meses
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Ex-secretário desmente Zeitune ao 
ser ouvido na Delegacia Seccional
O ex-secretário de Habitação de Guarulhos, Waldemar Tenório, negou ter sido portador de qualquer ameaça por parte do prefeito Guti 
(PSB) ao vice-prefeito Alexandre Zeitune, conforme foi denunciado pelo próprio Zeitune. O HOJE teve acesso às declarações de ambos
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Denise Veigas Lisboa
Parabéns pelos dez 
anos de vida do jornal 
Guarulhos HOJE. Cheguei 
para morar na cidade há 
sete anos e conheci o 
jornal que passou a ser 
um hábito diário. Gosto 
de ler a versão impressa, 
mas quando não tenho 
condições de sair de casa, 
acompanho tudo pelo on-
line. Desejo mil anos de 
vida a todos.

Doria A. do Amaral
Já denunciei ao jornal 
HOJE problemas na 
minha rua, no Taboão, fui 
atendida, uma equipe de 
reportagem veio até a 
minha casa, entrevistou 
a mim e aos vizinhos e 
o problema de buracos 
foi resolvido em pouco 
tempo. É muito importante 

ter-mos um jornal atuante 
na cidade. Parabéns pelos 
dez anos deste jornal.

Pedro Henrique Melo
Infelizmente não fui 
sorteado para festejar 
o aniversário do jornal 
Guarulhos HOJE no Teatro 
Adasmastor na noite de 
segunda-feira, mas sou 
muito grato ao jornal por 
ouvir as reclamações da 
cidade e sempre divulgar 
as nossas queixas. 
Parabéns a todos os 
jornalistas que fazem parte 
da equipe de redação.
 

Dolores Maria da Cunha 
Faço um apelo à Prefeitura 
de Guarulhos pela 
situação de escuridão por 
qual passa a minha rua, 
há mais de uma semana. 
De repente, a rua Ivatuba, 

no Jardim Iporanga, fi cou 
às escuras. Eu e meus 
vizinhos já reclamamos 
e nada foi resolvido. À 
noite, aumenta nossa 
insegurança. Não dá 
para ver ninguém se 
aproximando de nossas 
casas. Será que alguém 
pode nos ajudar?

Carla Mendes 
Quando será que a 
prefeitura vai melhorar 
a imagem da entrada de 
Guarulhos na Vila Galvão? 
É uma vergonha para 
quem vem do Jaçanã. 
Tudo muito feio.

Daniel Villar
A Praça Getúlio Vargas 
está emporcalhada de 
sujeira e com um grande 
número de moradores de 
rua. A coisa tá feia.

[ artigo ]

José Renato Nalini
Secretário da Educação do Estado de São 
Paulo e docente da Uninove

Gamificação não 
é só diversão

Os games conquistaram o mundo. Não há crian-
ça que não se apaixone pelos jogos. O lúdico é 
o espaço da criatividade, inventividade e alegria. 
Aproveitemo-nos desse namoro para intensificar o 
aprendizado.

Para jogar na web, todo jogador precisa recorrer 
a regras, aprender o sistema de ranking, aceitar 
desafios e aprender a trabalhar em equipe. Aquilo 
que pode ser para muitos uma simples diversão, 
desenvolve a comunicação bidirecional, treina con-
cretamente para o feedback e, por isso, é rotina em 
muitas escolas. Há países em que todo o processo 
de aprendizagem já é gamificado. O Brasil ainda en-
gatinha no setor, mas como nosso povo é provido de 
singular talento para novas habilidades, acelera-se o 
processo de gamificação.

Muitas habilidades ganham no uso dos games. 
Fortalecem-se as equipes, facilitam-se os treinamen-
tos, aprende-se a atuar sobre pressão e a se comuni-
car melhor. Observação, criatividade, abrir-se para o 
inesperado, tudo isso é oferecido para quem leva a 
sério o que poderia parecer uma brincadeira.

Já existem aplicativos disponíveis e muito utilizados 
que se servem da gamificação. Um deles é o fours-
quare, com mais de 40 milhões de usuários mensais 
e mais de 12 bilhões de check-ins. Já mapeou mais 
de 150 milhões de lugares no mundo. É uma rede so-
cial que permite ao usuário indicar onde se encontra 
e visualizar os amigos próximos a esse lugar. É assim 
que se dissemina a avaliação de espaços turísticos, 
de restaurantes, comenta-se um filme, peça de teatro 
ou livro. Tudo incentivado com a outorga de prêmios 
para os mais frequentes dentre os usuários.

Todos já conhecem também o Waze, que se propôs 
a ajudar o trânsito e a mostrar os melhores trajetos. 
Quem auxilia a atualização permanente ganha pon-
tos. Outro aplicativo é o freepik, banco de imagem 
que exige colaboração. É um grande acervo de 
imagens que podem ser utilizadas mediante módico 
pagamento mensal. E o que dizer do Pokémon Go, 
que foi mania passageira mas, ressuscitado, ajuda 
empresas e instituições a serem encontradas e a 
atraírem clientes.

Muitos também já participaram do escape hotel, 
jogo em que os participantes ficam reclusos em uma 
sala e devem descobrir como escapar dali dentro 
de uma hora. Desvendar pistas, resolver enigmas e 
interagir com a equipe é o roteiro que atrai os uten-
tes dessa inteligente diversão. Enfim, a gamificação 
abriu um universo novo para quem se propuser a 
leva-a a sério enquanto se diverte.

Envie sugestões de pautas para o nosso WhatsApp:

11 95995-8000

Fórum Mundial da Água

O maior evento sobre água no mundo foi aberto nesta segunda-feira (19), em Brasília. 
A 8ª edição do Fórum Mundial da Água, evento organizado pelo Conselho Mundial da 
Água e que ocorre pela primeira vez no Hemisfério Sul, teve a participação do presi-
dente Michel Temer (MDB). Esta edição terá como tema o compartilhamento de águas. 

Mega Sena
Concurso n° 2023
17/03/2018
01 - 06 - 07 - 08 - 23 - 56

Lotofácil
Concurso n° 1637
16/03/2018 
03 - 04 - 05 - 07 - 08
11 - 12 - 13 - 14 - 15
17 - 18 - 19 - 22 - 24

Lotomania
Concurso n° 1849 
16/03/2018
14 - 15 - 23 - 29 - 48
53 - 58 - 59 - 61 - 68
69 - 71 - 72 - 74 - 77
79 - 80 - 94 - 95 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1769
17/03/2018
Primeiro sorteio 
02 - 10 - 12 - 30 - 32 - 50
Segundo sorteio
09 - 12 - 13 - 23 - 28 - 34

Federal
Extração n° 05267
17/03/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   40336         700.000,00
2º  83586           28.000,00 
3º  73495           26.000,00
4º  14166             22.000,00
5º  40417            20.040,00
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Ex-secretário de Habitação desmente
denúncia feita por Zeitune na polícia

Mortes no trânsito têm queda de 15% no mês fevereiro

Prefeitura prevê abertura 
dos envelopes da licitação 
do aterro em até 30 dias

Com sumiço de empresário, 
CEI da Câmara cancela a 
terceira reunião nesta terça

O ex-secretário de 
Habitação de Guarulhos, 
Waldemar Luiz Tenório de 
Lima, prestou declarações 
na Delegacia Seccional e 
negou ter levado qual-
quer tipo de recado ame-
açador do prefeito Guti 
(PSB) para o vice-prefeito 
Alexandre Zeitune (Rede), 
conforme foi denunciado 
pelo próprio Zeitune no 
último dia 21 de fevereiro, 
também na Seccional. 

O HOJE teve acesso, 
nesta segunda-feira (12), 
às cópias dos termos 
de declarações do ex-
-secretário e também do 
vice-prefeito na Delegacia 

Seccional de Guarulhos.
Nas declarações de 

Zeitune, ele disse que por 
volta das 11h, do dia 16 de 
fevereiro, recebeu uma 
ligação do ex-secretário 
dizendo que precisava 
conversar com ele urgen-
temente. Foi marcado 
um encontro às 17h do 
mesmo dia no escritório 
de advocacia do vice-pre-
feito, na região central 
e que, lá, teria recebido 
um suposto recado do 
prefeito Guti (PSB) “(...) 
que eu tinha que parar de 
fazer as denúncias, caso 
contrário ele (o prefeito) 
tinha vídeos ameaçado-

res contra 
a minha 
integridade 
moral e que 
poderia me 
denegrir 
politicamen-
te”.

Disse 
ainda 
Zeitune que 
a suposta 
fi lmagem 
aparecia 
Marco Anto-
nio Ferreira 
e “uma 
pessoa do sexo masculi-
no [com] características 
orientais (...) e que os 
mencionados estavam re-
alizando algum negócio”. 
O vice-prefeito, segundo 
declarou à polícia, infor-
mou que “não tem nada 
a temer e que continuaria 
com fi scalizações na qua-
lidade de vice-prefeito”.

Mas o ex-secretário foi 
enfático e negou “ter sido 
portador de qualquer 
ameaça por parte do se-
nhor prefeito”, conforme 
esclareceu ao ser ouvido 
pelo delegado José Luís 
Pires Alexandre, no dia 12 
de março. Tenório disse 
que esteve com Guti e 
Zeitune naquele dia 16 de 
fevereiro. Com o prefeito, 

a reunião foi para discutir 
a criação do Departamen-
to de Acompanhamento 
e Controle de Ocupações 
Irregulares e sugeriu que 
o chefe do Executivo se 
reaproximasse do vice. 

E que resolveu procurar 
Zeitune “entendendo ser 
de suma importância dar 
ciência ao vice-prefeito da 
conversa que havia tido 
na parte da manhã, além 
de solicitar do vice-prefei-
to que se reaproximasse 
do prefeito e tentasse 
uma composição”.

Atualmente, Zeitune é 
alvo de investigações por 
parte de uma Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) 
da Câmara que analisa 
suposta extorsão, de R$ 
12 milhões. 

A Prefeitura de Guaru-
lhos prevê a abertura dos 
envelopes do processo de 
licitação do aterro sanitário 
da cidade, no Cabuçu, com 
as propostas recebidas em 
até 30 dias após a publi-
cação do edital. Ou seja, o 
prazo se encerra no dia 25 
do próximo mês.

A gestão Guti (PSB) a publi-
cação do edital de licitação 
para esta sexta-feira (23). A 
Proactiva Meio Ambiente é 
a terceira empresa contrata-
da pela municipalidade de 
forma emergencial. Antes, a 
Enob Engenharia Ambiental 
e a empresa de pequeno 
porte Landfi ll Engenharia e 
Consultoria administraram 
o aterro.

“A nossa equipe falou que 
o aterro está funcionando 
muito bem. A drenagem 
está muito bem feita. O 
nível de cheiro é pequeno, 
apesar das mudanças das 
frentes de trabalho”, disse o 
prefeito Guti. 

Ele também destacou que 

a empresa vencedora do 
certame será responsável 
pelo processo de ampliação 
do aterro que, segundo 
informações obtidas pelo 
HOJE, tem pouco menos 
de dois anos de vida útil, 
por meio da implantação 
das fases 8,9 e 10. Com este 
processo, o ativo pode ga-
nhar aproximadamente mais 
20 anos de utilidade. 

“A gente está analisando e 
conversando com a Cetesb 
para a implantação da fase 
8,9 e 10, e isso nos daria 
mais 20 anos de aterro. Isso 
precisa constar no edital da 
licitação para que a empresa 
vencedora saiba que terá 
de fazer essas ampliações”, 
concluiu.

A atual empresa encerra 
suas atividades administra-
tivas no aterro sanitário no 
dia 29 de maio deste ano. 
Seu contrato é para gestão 
de 180 dias com valor 
mensal aproximado daquela 
prestação de serviço de R$ 
3 milhões. (A. B.)

Antônio Boaventura

Sem encontrar o em-
presário Marco Antônio 
Ferreira, apontado como 
suposto ‘operador’, 
a Comissão Especial 
de Inquérito (CEI) que 
investiga o vice-prefeito 
Alexandre Zeitune 
(Rede) decidiu cancelar 
a terceira reunião que 
estava marcada para esta 
terça-feira (20), às 9h, na 
Câmara Municipal.

O vereador Marcelo 
Seminaldo (PT), presiden-
te CEI instaurada, não 
descartou a possibilidade 
de convocar Ferreira por 
meio de publicação em 
edital no Diário Ofi cial do 
Município (DOM), ou até 
de forma coercitiva. 

Segundo Seminal-
do, o empresário não 
foi encontrado pelos 

integrantes da comissão 
para receber, de forma 
ofi cial, a convocação 
para prestar declarações. 
“Atrasa um pouco, mas 
não demonstra um bom 
sinal. Por enquanto, tudo 
é muito extraofi cial. Já 
esperávamos que isso 
pudesse acontecer”, ob-
servou o parlamentar.

O vice-prefeito foi cita-
do em gravações (que 
motivaram a abertura das 
investigações) por su-
posta extorsão de R$ 12 
milhões; montante que, 
conforme informações do 
presidente da CEI, seriam 
destinados à sua campa-
nha para o governo do 
estado de São Paulo (R$ 
7 milhões) e para a pre-
sidenciável Marina Silva 
(R$ 5 milhões), presiden-
te nacional da Rede.

O número de mortes 
no trânsito em Guarulhos 
registrou queda de 15,38% 
no mês de fevereiro em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. 
Os dados foram divulgados 
nesta segunda-feira (19) 
pelo governo do estado, 
por meio do Sistema de 
Informações Gerenciais 
de Acidentes de Trânsito 
do Estado de São Paulo 
(Infosiga-SP). 

Em fevereiro deste ano, 
houve 11 vítimas fatais no 
trânsito guarulhense tanto 
em trechos de rodovias 
quantos em vias da cidade. 

No mesmo período do ano 
passado, o Infosiga regis-
trou 13 acidentes nestas 
proporções. Os dias com 
maior índice de acidentes 
no município são domingo, 
sábado e sexta-feira.

No comparativo entre os 
dois primeiros meses deste 
ano, o Infosiga registra que-
da de 25% no número de 
acidentes fatais. De acordo 
com o sistema de controle 
do governo estadual, no 
mês de janeiro deste ano 
houve 16 mortes no trânsito 
na cidade. Em contraparti-
da, no mês seguinte esse 
número caiu para 11. (A. B.)

Márcio Lino
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INVESTIGAÇÃO: A Delegacia Seccional de Guarulhos já ouviu os envolvidos na denúncia feita em 21 de fevereiro
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*Consulte condições especiais na loja.

COLEÇÃO CONCRETOS

Aceitamos os cartões:Aceitamos os cartões:
guarulhos@portobello.com.br

(11) 98557-8820

Vai que cola
Sonhei que o líder 

do Governo, Eduardo 
Carneiro (PSB), não será 
candidato a deputado 
estadual. E que o prefeito 
Guti (PSB) gostaria dele 
como próximo presidente 
da Câmara. Preciso parar 
de comer manga com 
leite à noite…

Dose dupla
Seja quem for o próximo presidente do Legis-

lativo, poderá tentar fi car quatro anos, pois em 
2021 já será outra Legislatura. Terá de se reeleger 

vereador e presidente, claro. Há precedentes: com 
a caneta na mão, fi ca mais fácil…

Reminiscências
No começo de 2017, após entrevistar Guti no 

Radar, ele se queixou comigo. Avaliou que eu 
havia sido duro com o vice-prefeito Zeitune (REDE), 
porque eu havia dito que ele fi cava mais na Casa 
Branca que na Secretaria de Educação. Quem 
diria, hein?...

Cronograma
Se o secretário Juran-

dir Pereira (Gabinete) 
estiver mesmo com 
alguma pretensão 
de ser candidato a 
deputado, terá de sair 
do cargo até o 7 de 
abril, seis meses antes 
do 1ºturno, em 7 de 
outubro…

Esmeraldas?
O ex-prefeito Jovino Cândido surpreendeu ontem 

ao revelar que o PV teria sido procurado para 
aceitar 4 vereadores do PT. A pedido do prefeito 
Guti!...

Pois é
Alguns ocupantes de altos cargos comissionados 

andam se enforcando nas redes sociais. Alguém 
tem de explicar que algumas opiniões pessoais 
são incompatíveis com a dignidade que seus car-
gos exigem…

Pegando o boné
Segundo fontes, 

o deputado es-
tadual Gileno está 
decidido a sair do 
PSL. O ingresso 
do presidenciável 
Bolsonaro teria 
inchado o partido. 
Ele tem convite 
para ingressar no 
PSB; mas ainda 
não se decidiu…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Prefeitura entrega certificados de 
cursos de capacitação nesta terça

A Prefeitura de Gua-
rulhos entrega nesta 
terça-feira, dia 20, às 14h, 
o certifi cado a 500 alunos 
que concluíram cursos 
oferecidos em 2017 pela 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Assistência Social 
(SDAS), em parceria com o 
Fundo Social de Solidarie-
dade (FSS). Os cursos são 
voltados às pessoas de 
baixa renda e visam inserir 
cidadãos no mercado de 
trabalho e também servir 
de uma alternativa de 

renda familiar.
Entre os cursos ofe-

recidos estão Culinária 
Japonesa, Técnica de 
Gastronomia, Culinária 
para Bu� et, Pizzaiolo, 
Panifi cação Artesanal 
e Industrial, Pizzaiolo e 
Administração de Pizzaria, 
Técnica de Conservação e 
Aproveitamento Industrial 
dos Alimentos, Cabelei-
reiro Básico, Cabeleireiro 
Avançado, Depilação, 
Trabalhos Domésticos, Ma-
quiagem e Manicure.

[ bloco de notas ]

Maior vitrine nacional 
para estudantes dos 
ensinos fundamental, 
médio e técnico apresen-
tarem suas pesquisas e 
projetos, a Feira Brasileira 
de Ciências e Engenharia 
(Febrace) acontece na 
Escola Politécnica da Uni-
versidade de São Paulo 
(Poli-USP) e tem entre os 
seus fi nalistas dois guaru-
lhenses, alunos do Senai.

A equipe da secretaria 
de Desenvolvimento 
Científi co, Econômico, 
Tecnológico e de Ino-
vação SDCETI esteve 
no evento em busca de 
parcerias que fortaleçam 
a Feira de Ciências e 
Engenharia de Guarulhos 
Feceg, promovida pela 
Prefeitura como parte da 
Semana do Conhecimen-
to.

Prefeitura visita alunos que 
representam a cidade na Febrace

A Secretaria de Meio 
Ambiente (SEMA) come-
çou nesta segunda-feira 
(19) a retirada de peixes do 
Lagos dos Patos e dos la-
gos localizados no Bosque 
Maia. O Plano de Manejo 
é necessário para evitar a 
mortandade.

Com excesso da popu-
lação de peixes e o início 
do período de estiagem, 

a medida se faz necessá-
ria uma vez que ocorre a 
disputa por oxigênio nos 
lagos. A remoção será fei-
ta três vezes por semana 
através de redes.

Os peixes serão levados 
para o Balneário Água 
Azul, para o Zoológico 
Municipal, no Jardim Rosa 
de França, e para o Horto 
Florestal, no Bonsucesso. 

Meio Ambiente realiza manejo de peixes 
Bosque Maia e Lago dos Patos

[ transparência ]

O HOJE publica às terças-feiras e quintas-feiras, os 
maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de 
Finanças a empresas fornecedoras e prestadores de 
serviços à Prefeitura de Guarulhos.

Associação Saúde da Família
Gestão compartilhada em regime de cooperação 
mútua entre os partícipes nas atividades de implan-
tação de serviços e ações de saúde mental, álcool e 
drogas nos Centros de Atenção Psicosocial.
VALOR: R$ 1.958.834,24

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE
Recrutamento e seleção de estagiários nas áreas de 
Pedagogia, Administração e Tecnologia da Informá-
tica.
VALOR: R$ 577.798,80

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DO HMCA Credor: Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Guarulhos
Locação do imóvel à Rua José Maurício de Oliveira, 
185 (antigo 191) – Centro Guarulhos
VALOR: R$ 352.133,33

Sisvetor Informática LTDA.
Serviços de fornecimento de licença de uso per-
manente de Sistema de Gestão Administrativa e 
Financeira, com módulos integrados, acessados por 
navegadores web.
VALOR: R$ 321.800,00

Interlab Farmacêutica Ltda
Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 95.307,00

Center Lopes Distribuidora de Materiais Terceiriza-
ção e Locação EIRELI.
Locação de veículos automotores.
VALOR: R$ 67.540,00

Bem Med Comércio Atacadista de Produtos Médi-
cos Ltda. – ME
Fornecimento de lençol descartável 70cm X 50m
VALOR: R$ 67.500,00

Nutriport Comercial LTDA
Fornecimento de dieta nutricionalmente completa 
para crianças de 1 a 6 anos, enriquecida com mix de 
fibras e carotenóides, fórmula infantil para lacten-
tes e de seguimento para lactantes e crianças de 
primeira infância para necessidades dietoterápicas 
específicas.
VALOR: R$ 62.208,78

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DA SEDE DA SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE 
SEGURANÇA PÚBLICA: Credor: Cathabru Empreen-
dimentos Imobiliários LTDA
Locação do imóvel sito à Av. Salgado Filho, 427-Cen-
tro
VALOR: R$ 60.000,00

Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Fornecimento de Prometazina Clor. 25mg.
VALOR: R$ 32.460,00

* Dados extraídos da edição do Diário Oficial do 
Município publicado em 16 de março 2018.

Fotos: divulgação

Prefeitura transplanta árvores 
adultas para o Trevo de Bonsucesso

A Prefeitura de Guaru-
lhos está realizando o 
transplante de árvores e 
palmeiras adultas, num 
total de 25 espécimes, 
para compor o paisagismo 
das alças de acesso, ilhas 
e canteiros do Trevo de 
Bonsucesso. O trabalho 
que teve início há um mês, 
está sendo executado 
pela Secretaria de Meio 
Ambiente (Sema), com 
apoio da Enpavi, empresa 
responsável pela constru-
ção do trevo, que cedeu 
caminhões munck e retro-
escavadeiras.

As plantas foram retira-
das de área do Shopping 
Bonsucesso, desapropria-
da para ampliação da ave-
nida Juscelino Kubitschek 
e do sistema viário antigo. 
Com exceção da exótica 
palmeira Washingtonia, 
encontrada originariamen-
te nos Estados Unidos e 
no México, uma delas com 
11 metros de altura, todas 
as demais espécies trans-
plantadas - como ipês, 
palmeiras jerivá, açoitas 
cavalo e angicos do cer-
rado - são nativas da Mata 
Atlântica regional.

A Subsecretaria de 
Acessibilidade e Inclu-
são, em parceria com a 
Faculdade Progresso, 
participou da imersão de 
Design Thinking,  uma 
metodologia de inovação 
que aborda problemas, 
análise de conhecimento 
e proposta de soluções, 
que teve a Defi ciência 
visual por tema. Alunos 
do ensino médio, incenti-
vados pelo coordenador 
do Núcleo de Empreen-
dedorismo Progresso 
(NEP), Roberto Ueno, se 
reuniram com defi cien-

tes visuais da cidade e 
juntos com os mentores 
desenvolveram soluções 
tecnológicas para o seg-
mento.

A diretora da Faculda-
de Progresso, Marcela 
Morandeira, acredita que 
a “inovação educacional 
dever conter uma apren-
dizagem signifi cativa, que 
desenvolve a capacidade 
e potencialidade dos 
alunos, conectando a te-
oria com a prática em um 
meio de integração de 
conquista na consciência  
de cidadania”.

Estudantes desenvolvem projetos 
para deficientes visuais

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:
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FIXAS*1

No Cartão Telhanorte
Parcela mínima de R$ 20,00

Garantimos a quantidade mínima de 5 unidades, 100 m2 ou 180 L. Reservamo-nos o direito de limitar por cliente a quantidade dos produtos 
anunciados. Veri� que disponibilidade de estoque na loja. *1: Consulte formas de pagamento e condições de aprovação no estande do Cartão 
Telhanorte. *2: Telhanorte Garante: Se você encontrar menor preço em um dos concorrentes sinalizados em cada loja, cobrimos o valor total do 
orçamento e você ainda ganha mais 2% de desconto. Caso já tenha efetuado a compra na Telhanorte, você receberá a diferença acrescida de 30% 
em vales-compra, dentro das seguintes condições: a compra deve ter sido realizada nos últimos 7 dias; o item deve ser da mesma marca, modelo, 
qualidade e condição de pagamento, não sendo válido para saldos e pontas de estoque; é necessária a apresentação de encarte, nota ou cupom 
� scal, orçamento ou anúncio, conforme o caso. Política válida exclusivamente para as lojas físicas e online dos concorrentes de cada loja. Fotos 
meramente ilustrativas. Preço do frete não incluso nos preços anunciados. 

SE ENCONTRAR PREÇO MAIS 
BAIXO NA CONCORRÊNCIA, 
A TELHANORTE COBRE A 
OFERTA COM MAIS 2% DE 
DESCONTO*2.

Ofertas válidas de 16/03/2018 a 20/03/2018
somente para as lojas Telhanorte Guarulhos e Via Dutra 

FEIRÃO DO 
ACABAMENTO

C
Ó

D
.

15
3

7
7

4
1

TINTA ACRÍLICA 
PROFISSIONAL MAZA
Fosca, Branca, 18 L
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PISO ANGRA 45
44,75x44,75 cm, 
cx 2,00 m2, Extra

8,90
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REVESTIMENTO 
ESMALTADO HD 34480 
32,5x56,5 cm, cx 2,21 m2, 
Extra
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CUBA DE APOIO 
RETANGULAR ICA 1000
Com Mesa, 43x38 cm, 
Branca

229,90
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LÂMPADA BULBO OL
4 W, 6500 K, Luz 
Branca, Bivolt

6,90

C
Ó

D
.

8
2

6
4

4
8

TINTA LÁTEX 
NOVACOR
Fosca, Branca, 18 L

174,90
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15

BIANCO ADESIVO 
para Argamassas e 
Chapiscos, 18 L

154,90
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4

CIMENTO NACIONAL 
CPII Z-32 
50 kg

PREÇO IMBATÍVEL
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SP estará nas ‘mãos firmes, experientes e 
honradas de Márcio França’, diz Alckmin

PSDB de Guarulhos defende uma maior 
proximidade da cidade com o governo

Saae reduz em 49% a utilização da água 
de reuso nos 2 primeiros meses do ano

Vice diz que tucano lhe ensinou que ‘governar é fazer as escolhas certas’

Depois de dizer que 
estará junto com o prefeito 
João Doria (PSDB) na cam-
panha ao governo de São 
Paulo, o governador Ge-
raldo Alckmin (PSDB) não 
deixou de afagar seu vice, 
Márcio França (PSB), que 
também é pré-candidato à 
sua sucessão estadual.

Em discurso para 100 
prefeitos paulistas, Alck-
min citou o fi nal de seu 
período no cargo, já que 

deve deixar o Palácio dos 
Bandeirantes até o dia 
7 de abril para a corrida 
presidencial, e elogiou 
o vice. “Ainda faltam 20 
dias, e já começou o bota 
fora”, declarou. “Saindo, 
o governo de São Paulo 
estará nas mãos fi rmes, 
nas mãos experientes, nas 
mãos honradas do Márcio 
França”, disse Alckmin, 
encerrando o discurso. 

Antes dele, França dis-

cursou em tom de despe-
dida ao governador e de-
dicou a maior parte de sua 
fala para elogiar Alckmin 
e incentivar a candidatura 
do tucano à Presidência. 
“Oramos e rezamos para 
que o senhor possa fazer 
a vida dos brasileiros feliz, 
como fez aqui no Estado”, 
afi rmou França, decla-
rando que Alckmin não 
tinha apenas um mandato, 
mas possuía uma “missão 

espiritual” para o serviço 
público.

Ao ser anunciado para 
discursar, França foi 
fortemente aplaudido e 
saudado como “nosso 
governador”. Nos dis-
cursos, secretários de 
Alckmin aproveitaram para 
tecer elogios a França. O 
secretário da Saúde, David 
Uip, disse que ele tem 
“total competência” para 
assumir o governo.

O vice-governador do 
Estado de São Paulo, 
Márcio França, iniciou 
sua fala no evento “Ato 
pela Agricultura: Alimen-
to, Renda e Futuro”, na 
capital paulista, men-
cionando ter aprendi-
do com o governador 
Geraldo Alckmin que 
“governar é fazer as 
escolhas certas”. 

“Aprendi que preci-
samos escolher entre 
fazer um projeto de um 

jeito ou de outro, ou 
onde colocar um re-
curso. Antes de tudo, é 
preciso fazer a escolha 
das pessoas certas para 
o lugar certo”, disse 
França à plateia repleta 
de produtores rurais e 
empresas do agronegó-
cio, durante o “Ato pela 
Agricultura: Alimento, 
Renda e Futuro”, na 
sede do governo do 
Estado, em São Paulo. 

França deu sequência 

a seu pronunciamento 
mencionando que, “às 
vezes, o bom gestor não 
tem a alma da política, 
da palavra dada e cum-
prida”. 

Durante cerimônia 
para 100 prefeitos pau-
listas também no Palácio 
do Governo, França, 
pré-candidato à suces-
são estadual pelo PSB, 
dirigiu ataques ao pre-
feito João Doria, que foi 
confirmado ontem pelo 

PSDB para também se 
lançar na disputa pelo 
governo do Estado. 

Em entrevista a jorna-
listas, o vice-governador 
França disse se sentir 
contemplado como can-
didato de Alckmin e que 
o prefeito João Doria 
(PSDB) “não tem pala-
vra”, ao se movimentar 
para sair da Prefeitura 
de São Paulo e lançar 
candidatura ao governo 
estadual. 

Antônio Boaventura

Com a escolha do 
prefeito paulistano João 
Doria como candidato ao 
governo do estado de São 
Paulo pelo PSDB, o diretó-
rio de Guarulhos entende 
que o momento é tentar 
aproximar o governo doe 
stado dos interesses da 
cidade. No diretório gua-
rulhense do partido, Doria 
obteve 70,4% dos votos 
válidos. 

“Nós temos propostas 
e vamos trabalhar pelos 
benefícios da cidade. O 
estado possui vários equi-
pamentos em Guarulhos 
pelo qual o morador não 
tem acesso. Nós tivemos 
essa preocupação em 
trazê-los (os pré-candida-

tos) em Guarulhos para 
apresentar suas propos-
tas”, disse Marco Ianonni, 
presidente da sigla no 
município.

Dos quase 5 mil fi liados 
que a legenda conta na ci-
dade, cerca de 170 compa-
receram ao diretório para 
votar neste domingo (18), 
durante as prévias tucanas. 
“Nós somos neutros. Aliás, 
nós fomos o único diretório 
que convidou os pré-
-candidatos a expor suas 
propostas e ideias a todos 
os fi liados. Dos quatro mais 
evidentes, nós consegui-
mos trazer dois – o José 
Anibal e o Felipe D’Ávila. O 
Doria não veio e o (Floria-
no) Pesaro também não”, 
lembrou o dirigente.

Ianonni também revelou 
que existe a possibilida-
de de Doria, que deixa a 
prefeitura no dia 7 de abril 
para se dedicar à cam-
panha, vir à cidade para 
apresentar seu plano de 
governo. “O Dória deve ter 
interesse na cidade, até 
porque somos o segundo 
maior colégio eleitoral do 
Estado e só perdemos 
para a capital. É um colé-
gio expressivo”, concluiu.

Doria obteve 117 nos 
diretórios de Guarulhos, 
Santa Isabel e Arujá, 
Felipe D’Ávila 32, Floriano 
Pesaro, 9, José Anibal, 6; 
foram registrados dois vo-
tos nulos. Ao todo, foram 
disponibilizadas 126 urnas 
em 72 cidades.

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) 
reduziu nos dois primei-
ros meses deste ano a 
utilização da água de 
reuso para as mais varia-
das fi nalidades em 49%. 
Em janeiro e fevereiro do 
ano passado, a autarquia 
reutilizou quase 5,1 mil de 
metros cúbicos do insumo 
impróprio para consumo 
humano contra pouco 
mais de 2,6 mil metros 
cúbicos nos no mesmo 
período neste ano.

De acordo com infor-
mações fornecidas pela 
própria autarquia, respon-
sável pelo abastecimento 
de Guarulhos, em 2016 a 
média mensal de reutili-
zação da água foi de 3,2 

mil metros cúbicos. Em 
contrapartida, nos nove 
meses deste ano a média 
atingida foi de 2,1 mil me-
tros cúbicos. 

A água de reuso é pro-
duzida na Estação de Tra-
tamento de Esgoto (ETE) 
São João. Sua utilização 
se dá na lavagem das vias 
que recebem feiras-livres, 
jardinagem, molhar ruas 
de terra em obras, desobs-
trução de rede de esgoto, 
além de atendimentos 
comerciais. 

Segundo o Saae, a água 
de reuso costuma ser ad-
quirida para ser utilizada 
em lavagem de carros, 
pisos, calçadas, irrigação 
de jardins e, dentro do 
Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto (SAAE) de 
Guarulhos, na lavagem 
dos equipamentos das 
Estações de Tratamento 
de Esgoto (ETEs). Pode ser 
utilizada também na manu-
tenção de lagos e canais 
para fi ns paisagísticos. 
Não é uma água própria 
para consumo.

O Saae também comer-
cializa a água de reuso. 
Pouco mais de 20% desta 
produção é destinada para 
comercialização. O valor 
para compra de água de 
reuso, para cada metro 
cúbico, é de R$ 0,99 para 
retirada pelo próprio usuá-
rio na ETE. Quando houver 
fornecimento pelo Saae, 
é incluído no valor o custo 
do transporte. (A. B.)

GOVERNO: Márcio França, que deverá assumir o governo do estado de São Paulo no próximo dia 7, foi fortemente aplaudido durante evento nesta segunda na capital
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Orquestra Jovem abre 
seleção para novos 
instrumentistas

Até o dia 23 de março, 
jovens instrumentistas 
que sempre sonharam em 
fazer parte do corpo artís-
tico da Orquestra Jovem 
Municipal de Guarulhos 
podem se inscrever para 
o Processo Seletivo 2018. 
Além de atender à deman-
da por novos músicos e 
fomentar a participação 
de jovens a partir dos 14 
anos, a iniciativa serve 
como modo de reavalia-

ção dos músicos que já 
fazem parte da OJMG.

O processo envolve to-
dos os naipes da orques-
tra. As provas acontecem 
entre 26 de março e 3 de 
abril, no Centro Municipal 
de Educação e Artes – 
Cemear (rua Abílio Ramos, 
122 – Macedo). Os horá-
rios das provas de cada 
instrumento serão divulga-
dos por e-mail diretamente 
para os inscritos.

Para garantir o suces-
so da participação no 
processo, é recomendado 
ao candidato a leitura de 
informações disponíveis 
no endereço http://blogo-
jmg.blogspot.com.br. Cabe 
ainda ao candidato a res-
ponsabilidade de verifi car 
a divulgação dos horários 
das provas e estar presen-
te pelo menos 30 minutos 
antes do horário estabe-
lecido.

Fotos: Fabio Nunes Teixeira

A Orquestra
Criada em dezembro de 

2003, a Orquestra Jovem 
Municipal de Guarulhos é 
corpo estável do Conser-
vatório Municipal, ligado 
à Secretaria de Cultura 
do município. Todas as 
suas atividades visam ao 
aprimoramento e à pro-
fi ssionalização de seus 
jovens instrumentistas.

O grupo elabora pro-
gramas mensais e realiza 
concertos dentro e fora 
da cidade, colaborando 
com o aperfeiçoamento 
e favorecendo o contato 
com grandes solistas, 
divulgando a melhor 
música de concerto. Para 
esses programas, são 
selecionadas peças de 
diferentes períodos da 
história da música, dentre 
obras-primas consagra-
das e novas, tanto de 
compositores nacionais 

como de estrangeiros, 
cuja difi culdade técnica 
seja compatível com o 
alto nível alcançado pelo 
conjunto.

Nos últimos anos, a 
Orquestra Jovem tem se 
apresentado com gran-
des solistas convidados 
e conjuntos de música 
instrumental e vocal, 
como o Núcleo Hespéri-

des Música das Américas, 
o grupo Mawaca, o Coral 
do Estado de São Paulo, 
entre outros. Em 2010 
executaram obras de 
alto nível técnico acom-
panhando os mestres 
do violino Robert Bokor, 
da Sérvia, e o brasileiro 
Claudio Cruz, da Orques-
tra Sinfônica do Estado 
de São Paulo (Osesp).
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ACE participa da homologação de incentivos 
fiscais para mais de 50 empresas de Guarulhos

O presidente da ACE-
-Guarulhos, William 
Paneque, participou, no 
último dia 15, de evento 
na Prefeitura de Guaru-
lhos para a concessão 
de incentivos fi scais a 56 
empresas do município, 
conforme previsto na lei 
7306, de 4 de setembro 
de 2014, que visa atrair 
novas companhias e 
incentivar a ampliação das 
que já operam na cidade.

As empresas contempla-
das atendem todos os pré-
-requisitos apontados na 
legislação, sendo que 50 

receberam a renovação 
do incentivo para o ano 
de 2018 e seis obtiveram 
neste dia 15 de março. 
Juntas, essas companhias, 
que estão enquadradas 
na categoria de indústria 
ou centro de distribuição, 
são responsáveis por 
9.743 postos de empregos 
diretos na cidade.

Somado, o incentivo fi s-
cal será de R$ 7.719.641,00, 
vinculado ao Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU).

“Esta lei é positiva 
pois gera obrigações 

dos dois lados, pois os 
empresários só recebem 
o incentivo se cumprirem 
algumas metas”, opinou 
Paneque. O prefeito 
Guti, presente no evento, 
concorda. “Não é apenas 
um benefício, mas traz 
também alguns deveres 
para vocês (empresários). 
Estarmos aqui signifi -
ca que os empresários 
também cumpriram suas 
metas, quiseram expan-
dir e pretendem manter 
os empregos gerados. 
Vamos avançar nisso 
(empregos) e precisamos 

de vocês”.
O secretário de Desen-

volvimento Econômico, 
Científi co, Tecnológico 
e de Inovação (SDCETI), 
Rodrigo Barros, chamou 
atenção para um novo 
momento econômico. 
“Vivemos uma transição 
econômica para uma nova 
indústria, e Guarulhos está 
passando por isso em uma 
velocidade mais rápida 
do que outras cidades. 
Entramos em um novo 
momento econômico, e 
o Brasil precisa de vocês 
(empresários)”.

CONCESSÃO: Evento aconteceu na última quinta-feira, na Prefeitura de Guarulhos, e contou com a participação do presidente da ACE, William Paneque
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Divulgação

Ação para ensino de 
fotografia chega em 
escola de Guarulhos 
com oficinas gratuitas

Projeto quer capacitar alunos e professores

Os alunos do ensino mé-
dio da Escola Estadual Val-
divino de Castro Pereira em 
breve embarcarão em uma 
viagem pelo universo da 
fotografi a, passeando por 
assuntos que vão desde o 
surgimento da primeira foto 
até técnicas usadas por 
profi ssionais do ramo. 

O resultado deste traba-
lho será mostrado em ex-

posições itinerantes cujos 
autores são esses jovens 
transformados em novos 
fotógrafos.

O projeto Viagem pela 
Fotografi a, patrocinado pela 
Tecfi l, é uma realização de 
Ana Paula Blandy em par-
ceria com a ImageMagica e 
tem o apoio do PROAC.

Com capacidade para 
atender até 60 alunos, o 

projeto levará educadores 
especializados em fotogra-
fi a para a sala de aula. 

Nas ofi cinas, diversas téc-
nicas e ferramentas serão 
utilizadas. 

Os alunos irão conhecer 
como funciona a câmera 
escura e ver na prática o 
processo de formação da 
imagem, um dos princípios 
básicos da fotografi a. 

Depois das atividades e 
aprendizados das técni-
cas, os alunos vão botar a 
mão na massa. Nesse mo-
mento, cada estudante vai 
receber um smartphone 
para fazer uma foto e es-
crever uma legenda sobre 
a importância do esporte 
em nossa comunidade. As 
imagens serão impressas 
e entregues aos novos 

fotógrafos.
A ideia do projeto, além 

de capacitar os alunos e 
professores, é fazer com 
que eles passem a perce-
ber a realidade onde vi-
vem com um olhar crítico, 
onde a fotografi a aparece 
como uma ferramenta de 
expressão que é capaz 
de transmitir mensagens 
poderosas para o mundo. 

Serviço:
Escola: E.E. Valdivino 
de Castro Pereira
Datas das ofi cinas: até 
dia 23/03 das 8h às 
10h.
Endereço: Avenida  
Tiradentes, 4148 - Vila 
Florida

ADIFFERENZAODONTOLOGIA
EMPARCERIACOMA
FACULDADEFUNORTESELECIONA
PACIENTESPARATRATAMENTO
DEIMPLANTESDENTÁRIOS
ECARGAIMEDIATA.
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O.K. 
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Açoite de
uma tira
Rondônia
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3/ian — ilê — ros — tiê. 4/alan — toad. 5/parma — still — tiner.

virgem
O Sol entra hoje em seu 

signo e inaugura um período 
muito especial para você, 
que, principalmente depois de 
seu anivesário (parabéns!), es-
tará com a corda toda. Nesta 
fase você poderá concentrar-
-se melhor em si e em seus 
próprios interesses.

De hoje em diante o Sol 
magnetiza o ponto mais 
elevado de seu céu natal e 
anuncia uma fase muito pro-
pícia para você realizar-se e 
projetar-se. O sucesso, a nível 
social e profissional, está mais 
do que nunca a seu alcance, 
portanto vá fundo!

O fato de o Sol transitar 
sobre seu setor espiritual lhe 
recomenda evitar o excesso de 
badalações e compromissos. 
Por cerca de um mês, o ideal 
é você desacelerar o ritmo e 
alternar as horas de agito com 
outras de meditação e sosse-
go, para prevenir o estresse.

A partir desta terça-feira sua 
necessidade de sair da rotina 
e viver novas situações está 
ainda mais marcante, graças 
ao Sol. Ele estimula seu espíri-
to de aventura, favorece as 
viagens e tudo o que rompa 
com a rotina, de preferência 
a dois.

O astro-rei Sol ingressa hoje 
em seu setor das amizades e 
faz com que sair e divertir-se 
na companhia das pessoas 
amigas e de gente com a qual 
você tem real afinidade seja 
muito gratificante. Além disso, 
unirá vocês.

O trânsito do Sol sobre 
seu setor do inconsciente 
começa hoje e anuncia quatro 
semanas ótimas para você 
mergulhar fundo em seu pró-
prio psiquismo. Assim, pode 
entender melhor suas reais 
motivações.

Nesta terça-feira também o 
Sol passa a movimentar suas 
relações pessoais e torna 
as semanas vindouras ainda 
mais propícias para você 
compartilhar as coisas. Você 
anda mais sociável, capaz de 
entrosar-se melhor com todos 
e de aliar-se aos outros.

A passagem do Sol por 
Áries, seu signo de concepção, 
assinala um excelente período 
para suas iniciativas no sentido 
de instalar-se melhor e de modo 
mais confortável em casa. Os 
negócios com imóveis estão fa-
vorecidos e você pode melhorar 
bastante sua qualidade de vida.

Juntamente com Mercú-
rio e Vênus, também o Sol, 
ativa seu setor do trabalho. 
Ele promete várias semanas 
ideais para você organizar-
-se e cuidar das pequenas 
coisas do cotidiano, para as 
quais em geral não tem muita 
paciência.

Agora as estimulantes 
vibrações do Sol atingem seu 
signo de forma positiva. Elas 
fazem com que as próximas 
semanas sejam especialmen-
te movimentadas, propícias 
para você sair, agitar e curtir 
as atividades sociais e cul-
turais.

Nossa estrela, o Sol, a partir 
de hoje dá a maior força a seus 
assuntos sentimentais. Graças 
a ele tem início a um período 
muitíssimo quente, divertido e 
gratificante para você. Aproveite 
para sair, passear e curtir plena-
mente a alegria de viver. Afaste 
as preocupações e distraia-se.

Além de Mercúrio e Vênus, 
também o Sol estimula você 
a concentrar-se no trabalho, 
cuidar das coisas concretas 
e organizar-se. Seu senso 
prático está em alta e você 
pode sair-se bem em tudo o 
que exija os pés no chão.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio aquário peixes

touro gêmeos câncer leão

[ horóscopo ] - Claudia Hollander

[novelas]
Malhação - Vidas Brasileiras

Érico entrega a carteira de 
Jade para Getúlio. Gabriela 
repreende os alunos por hostili-
zarem Pérola. Gabriela, Melissa, 
Jairo e Marcelo constatam que 
Kavaco faz uso de uma subs-
tância química. Gabriela conta a 
Paulo que está trabalhando com 
Rafael.

Orgulho e Paixão
Ema anuncia que haverá um 

baile na casa de seu avô. Ofélia 
repreende Elisabeta e Cecília 
por não mostrarem interesse 
pela festa. Petúlia debocha de 
Susana, por ela sonhar em se 
casar com Darcy. Jorge elogia 
Ema. Elisabeta e Darcy se co-
nhecem.

Deus Salve o Rei
Catarina planeja ser uma 

grande rainha para Montemor. 
Catarina é vaiada pelo povo 

durante passeio com Rodolfo. 
Amália se preocupa com o 
futuro que Afonso pretende dar 
a Levi. Catarina planeja com 
Rodolfo ter o povo de Montemor 
aos seus pés.

O Outro Lado do Paraíso
Sophia e Zé Victor culpam 

Johnny pelo acidente na mina. 
Clara elogia Gael, e Patrick se 
incomoda. Mariano denuncia 
Zé Victor para Sophia. Leandra 
contrata Johnny. Nasce a filha 
de Suzy e Samuel. Renato faz 
um pacto com Fabiana para se 
vingar de Clara.

Apocalipse
Henrique ameaça Dudu, e 

o policial fica irritado. Ricardo 
pede Isabela em casamento. 
Celeste desconfia que Bárbara 
esteja grávida. Gideon revela 
a Tamar que Noah não é filho 
deles. Moisés e Elias anunciam a 

falta de chuva na Terra por mais 
de dois mil dias.

Carinha de Anjo
Emílio fica enciumado ao saber 

que Zé Felipe e Miguel foram 
considerados heróis no colégio. 
Haydee manda instalar câme-
ras em seu apartamento. Flávio 
entrega a Leonardo as fotos que 
comprometem Gustavo. Flávio e 
Leonardo tramam contra Gustavo.

Chiquititas
Diego fala mal de Dani e Carol 

para Andréia, e Junior o des-
mente. Ana, Teca e Dani armam 
um encontro na casa da árvore 
para Fernando e Carol. Marian 
mente sobre Mili para a avalia-
dora Amélia. Amélia decide que 
Mili fica no orfanato, e todos 
comemoram.

O resumo dos capítulos de todas 
as novelas é de responsabilidade 
das emissoras.
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CEU Ponte Alta oferece Ateliê 
de Artes aberto ao público

O CEU Ponte Alta disponi-
biliza mais uma alternativa 
para estimular a criativida-
de de crianças, jovens e 
adultos. Toda quinta-feira, 
das 13h às 16h30, o “Espaço 
Ateliê Eu sou Artes” oferece 
atividades artísticas abertas 
à comunidade, iniciativa 
que promete aguçar as 
ideias dos participantes.

A entrada é gratuita, a 
participação é livre e as 
atividades são monitoradas 
pela equipe do centro de 
educação. Menores de 
cinco anos precisam estar 
acompanhados dos pais ou 
responsável para partici-
pação. O CEU Ponte Alta 
ainda disponibiliza todos os 
materiais para a criação ar-

tística, como tela, tinta, giz, 
canetinha, entre outros.

Neste mês de março, os 
participantes utilizaram o 
Ateliê para elaborar pin-
turas sobre a temática da 
mulher. Para o mês de abril, 
o tema da programação 
dos trabalhos artísticos será 
sobre releituras da literatura 
infantil.
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Serviço:
Espaço Ateliê Eu sou Artes
Quando: toda quinta-feira
Horário: das 13h às 16h30
Local: CEU Ponte Alta
Rua Pernambuco, 836 - 
Jardim Ponte Alta I
Entrada gratuita

CANTAREIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO

CNPJ nº. 28.302.519/0001-43 e NIRE/JUCESP nº 3523503493-1

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 
QUOTISTAS. Ficam convocados todos os sócios da sociedade 
empresária CANTAREIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA, inscrita no 
CNPJ nº. 28.302.519/0001-43 e NIRE/JUCESP nº 3523503493-
1, para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ocorrer na DATA: 
26 de Março de 2018 (segunda-feira), HORA: 18h00min em 1ª 
convocação, com a presença de titulares de no mínimo três 
quartos do capital social e as 18h30min, em 2ª e última con-
vocação, com qualquer número, LOCAL: Mercure Guarulhos 
Aeroporto Hotel, situado na Rua Barão de Mauá, 450, Centro, 
em Guarulhos, SP, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Deli-
berar sobre as Contas da Administração no período de 31 de 
julho a 31 de dezembro de 2017, incluindo, mas a eles não se 
limitando: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do 
Exercício (DRE), Livro Diário e Razões Contábeis, Extratos de 
Contas, Estado da Caixa e da Carteira, Demais Livros Sociais 
e Relatórios Financeiros; 2) Deliberar sobre a Distribuição de 
Lucros do exercício social de 2017, de forma desproporcional 
às quotas sociais e conforme proposta de Comissão de Só-
cios especialmente designada para este fim, bem como sobre 
a distribuição antecipada de lucros desse exercício social; 3) 
Deliberar sobre o Relatório de Gestão do Exercício Social de 
2017; 4) Tomar ciência das Certidões Negativas de Débitos 
tributários federais, estaduais e municipais da sociedade. São 
Paulo, SP, 14 de março de 2018. Sócia-Administradora: Ana 
Paula Lucas Bonalumi, CRM-SP nº. 85.993.

CANTAREIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO
CNPJ nº. 28.302.519/0001-43 e NIRE/JUCESP nº 3523503493-1

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA DE QUOTISTAS. Ficam convocados todos os 
sócios da sociedade empresária CANTAREIRA CLÍNICA 
MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 28.302.519/0001-43 e 
NIRE/JUCESP nº 3523503493-1, para ASSEMBLEIA GE-
RAL EXTRAORDINÁRIA a ocorrer na DATA: 26 de Março 
de 2018 (segunda-feira), HORA: 17h30min em 1ª convoca-
ção, com a presença de titulares de no mínimo três quartos 
do capital social e as 18h00min, em 2ª e última convocação, 
com qualquer número, LOCAL: Mercure Guarulhos Aero-
porto Hotel, situado na Rua Barão de Mauá, 450, Centro, 
em Guarulhos, SP, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1) De-
liberar sobre o Aumento de Capital Social por meio de 
subscrição e/ou integralização de quotas sociais em moeda 
corrente nacional; 2) Deliberar sobre a entrada e a saída 
de sócios; 3) Deliberar/Ratificar sobre renúncia ao direi-
to de preferência na aquisição de quotas societárias; 4) 
Deliberar sobre a Alteração e Consolidação do Contrato 
Social; 5) Deliberar sobre o Calendário de Assembleias 
Extraordinárias da Sociedade a ser apresentado pela Ad-
ministração; 6) Deliberar sobre outros assuntos relevan-
tes propostos na AGE e aceitos pela maioria. São Paulo, 
SP, 14 de março de 2018. Sócia-Administradora: Ana Paula 
Lucas Bonalumi, CRM-SP nº. 85.993.

PINHEIROS CLÍNICA MÉDICA LTDA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO

CNPJ nº. 28.290.037/0001-10 e NIRE/JUCESP nº 3523503096-1

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 
QUOTISTAS. Ficam convocados todos os sócios da sociedade 
empresária PINHEIROS CLÍNICA MÉDICA LTDA, inscrita no 
CNPJ nº. 28.290.037/0001-10 e NIRE/JUCESP nº 3523503096-
1, para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ocorrer na DATA: 
26 de Março de 2018 (segunda-feira), HORA: 19h00min em 
1ª convocação, com a presença de titulares de no mínimo três 
quartos do capital social e as 19h30min, em 2ª e última convo-
cação, com qualquer número, LOCAL: Mercure Guarulhos Ae-
roporto Hotel, situado na Rua Barão de Mauá, 450, Centro, em 
Guarulhos, SP, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Deliberar 
sobre as Contas da Administração no período de 28 de julho a 
31 de dezembro de 2017, incluindo, mas a eles não se limitando: 
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício 
(DRE), Livro Diário e Razões Contábeis, Extratos de Contas, 
Estado da Caixa e da Carteira, Demais Livros Sociais e Rela-
tórios Financeiros; 2) Deliberar sobre a Distribuição de Lucros 
do exercício social de 2017, de forma desproporcional às quotas 
sociais e conforme proposta de Comissão de Sócios especial-
mente designada para este fim, bem como sobre a distribui-
ção antecipada de lucros desse exercício social; 3) Deliberar 
sobre o Relatório de Gestão do Exercício Social de 2017; 4) 
Tomar ciência das Certidões Negativas de Débitos tributários 
federais, estaduais e municipais da sociedade. São Paulo, SP, 14 
de março de 2018. Sócio-Administrador: Rodrigo Fulini Ataliba, 
CRM-SP nº. 157.846.

PINHEIROS CLÍNICA MÉDICA LTDA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – CONVOCA-

ÇÃO
CNPJ nº. 28.290.037/0001-10 e NIRE/JUCESP nº 

3523503096-1

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA DE QUOTISTAS. Ficam convocados todos os sócios 
da sociedade empresária PINHEIROS CLÍNICA MÉDICA 
LTDA, inscrita no CNPJ nº. 28.290.037/0001-10 e NIRE/
JUCESP nº 3523503096-1, para ASSEMBLEIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA a ocorrer na DATA: 26 de Março de 2018 
(segunda-feira), HORA: 18h30min em 1ª convocação, com 
a presença de titulares de no mínimo três quartos do capital 
social e as 19h00min, em 2ª e última convocação, com qual-
quer número, LOCAL: Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel, 
situado na Rua Barão de Mauá, 450, Centro, em Guarulhos, 
SP, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Deliberar sobre o 
Aumento de Capital Social por meio de subscrição e/ou in-
tegralização de quotas sociais em moeda corrente nacional; 
2) Deliberar sobre a entrada e a saída de sócios; 3) Deliberar/
Ratificar sobre renúncia ao direito de preferência na aqui-
sição de quotas societárias; 4) Deliberar sobre a Alteração 
e Consolidação do Contrato Social; 5) Deliberar sobre o 
Calendário de Assembleias Extraordinárias da Sociedade 
a ser apresentado pela Administração; 6) Deliberar sobre ou-
tros assuntos relevantes propostos na AGE e aceitos pela 
maioria. São Paulo, SP, 14 de março de 2018. Sócio-Admi-
nistrador: Rodrigo Fulini Ataliba, CRM-SP nº. 157.846.

TIETÊ CLÍNICA MÉDICA LTDA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO

CNPJ nº. 28.302.379/0001-03 - NIRE/JUCESP nº 
3523503490-7

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA DE QUOTISTAS. Ficam convocados todos os sócios 
da sociedade empresária TIETÊ CLÍNICA MÉDICA LTDA, 
inscrita no CNPJ nº. 28.302.379/0001-03 e NIRE/JUCESP nº 
3523503490-7, para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA a ocorrer na DATA: 26 de Março de 2018 (segunda-
-feira), HORA: 16h30min em 1ª convocação, com a presença 
de titulares de no mínimo três quartos do capital social e as 
17h00min, em 2ª e última convocação, com qualquer núme-
ro, LOCAL: Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel, situado na 
Rua Barão de Mauá, 450, Centro, em Guarulhos, SP, com a 
seguinte ORDEM DO DIA: 1) Deliberar sobre o Aumento de 
Capital Social por meio de subscrição e/ou integralização de 
quotas sociais em moeda corrente nacional; 2) Deliberar so-
bre a entrada e a saída de sócios; 3) Deliberar/Ratificar sobre 
renúncia ao direito de preferência na aquisição de quotas 
societárias; 4) Deliberar sobre a Alteração e Consolidação 
do Contrato Social; 5) Deliberar sobre o Calendário de As-
sembleias Extraordinárias da Sociedade a ser apresenta-
do pela Administração; 6) Deliberar sobre outros assuntos 
relevantes propostos na AGE e aceitos pela maioria. São 
Paulo, SP, 14 de março de 2018. Sócio-Administrador: Car-
los Eduardo Cianflone, CRM-SP nº. 69764.

TIETÊ CLÍNICA MÉDICA LTDA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO

CNPJ nº. 28.302.379/0001-03 - NIRE/JUCESP nº 3523503490-7

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 
QUOTISTAS. Ficam convocados todos os sócios da sociedade 
empresária TIETÊ CLÍNICA MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ 
nº. 28.302.379/0001-03 e NIRE/JUCESP nº 3523503490-7, 
para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ocorrer na DATA: 
26 de Março de 2018 (segunda-feira), HORA: 17h00min em 
1ª convocação, com a presença de titulares de no mínimo três 
quartos do capital social e as 17h30min, em 2ª e última convo-
cação, com qualquer número, LOCAL: Mercure Guarulhos Ae-
roporto Hotel, situado na Rua Barão de Mauá, 450, Centro, em 
Guarulhos, SP, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Deliberar 
sobre as Contas da Administração no período de 31 de julho 
a 31 de dezembro de 2017, incluindo, mas a eles não se limi-
tando: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do 
Exercício (DRE), Livro Diário e Razões Contábeis, Extratos de 
Contas, Estado da Caixa e da Carteira, Demais Livros Sociais 
e Relatórios Financeiros; 2) Deliberar sobre a Distribuição de 
Lucros do exercício social de 2017, de forma desproporcional 
às quotas sociais e conforme proposta de Comissão de Só-
cios especialmente designada para este fim, bem como sobre 
a distribuição antecipada de lucros desse exercício social; 3) 
Deliberar sobre o Relatório de Gestão do Exercício Social de 
2017; 4) Tomar ciência das Certidões Negativas de Débitos 
tributários federais, estaduais e municipais da sociedade. São 
Paulo, SP, 14 de março de 2018. Sócio-Administrador: Carlos 
Eduardo Cianflone, CRM-SP nº. 69764.
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Novas construções 
nas cidades apostam 
nos telhados verdes

Iluminação no ambiente de estudos 
influencia e estimula o aprendizado

A preocupação com o 
meio ambiente é uma 
constante na maioria das 
grandes cidades brasilei-
ras, e com uma frequência 
cada vez maior empresas 
estão investindo em ações 
com foco na melhoria da 
qualidade de vida. Um 
exemplo disso são os 
telhados verdes. Além 
de alegrarem o cenário 
predominantemente cinza 
dos centros urbanos, eles 
auxiliam na drenagem da 
água da chuva e propor-
cionam isolamento térmico 
e acústico.

E é nessa onda de qua-
lidade de vida e valoriza-
ção dos espaços verdes 
que são implementados 
os telhados verdes. Os 
benefícios da implantação 
são diversos e não estão 
restritos somente aos 
moradores e frequentado-
res dos empreendimentos, 
mas sim a toda a cidade, 
entre eles, a diminuição 

da temperatura, que em 
um empreendimento de 
telhado comum chega a 
ser 5 °C maior, e a umi-
dade relativa do ar, que 
aumenta em 15% em torno 
dos empreendimentos 
que adotam esse tipo de 
vegetação.

Além disso, a implanta-
ção do telhado verde traz 
diversas outras vantagens: 
drenagem da água da 
chuva; absorção de poeira 
e poluição; fi ltragem das 
partículas suspensas 
no ar, como a fuligem 
expelida pela queima 

de combustíveis fósseis; 
diminuição do efeito “ilha 
de calor”; reciclagem dos 
gases tóxicos do ar por 
meio da fotossíntese; e a 
possibilidade de reutili-
zar a água da chuva ou 
irrigação, economizando 
recursos. “Os telhados 
verdes têm a capacidade 
de inserir novas áreas 
verdes onde antes eram 
impossíveis, melhorando 
a vida de toda a popula-
ção urbana”, conclui Pom-
peu, responsável pelo 
empreendimento Green 
Center no Paraná.

Com o retorno das au-
las, os pais se preocupam 
com o material escolar, o 
livro didático e o unifor-
me, mas muitos acabam 
deixando de lado um 
aspecto importante para 
estimular o aprendizado: 
a iluminação do ambiente 
de estudos.

Ter um espaço da casa 
destinado às tarefas 
escolares é aspecto 
disciplinar importante na 
rotina doméstica. Não 
importa seu tamanho, 
pode ser somente uma 
mesinha, mas o ideal é 
tirar partido da iluminação 
como aliada do processo 
de aprendizagem. Se o 
local tem pouca ou muita 
luz não há concentração 

que resista. Tanto num 
como no outro caso há 
um esforço para enxergar 
que acaba por cansar os 
olhos e, com isso, diminuir 
o tempo de estudo.

Além disso, um ambien-
te mal iluminado pode dar 
dor de cabeça, em função 
do esforço repetitivo para 
ler. Ardência nos olhos e 
lacrimejamento podem 
ser outros sintomas de 
que a iluminação não está 
adequada.

Uma boa dica é colocar 
a mesa de estudo perto 
da janela para aproveitar 
ao máximo a luz natural. 
Ao escurecer, escolha 
uma iluminação que não 
gere fadiga. O uso de 
luminárias, com foco di-

recionado para o livro ou 
cadernos, mantém a aten-
ção sobre o objeto de 
estudo, mas cuidado para 
não usar uma temperatura 
de luz muito clara, o que 
pode causar ofuscamen-
to. O ideal é posicionar a 
luminária no lado oposto 
da mão da escrita para 
evitar sombras.

Refi ra as lâmpadas com 
temperatura de cor neutra 
ou branca, entre 3.500K 
e 5.000 K, pois acima 
disto elas podem cansar 
a visão e abaixo podem 
desestimular. As cores 
afetam o humor, podendo 
ser excitante ou relaxan-
te. No caso dos estudos, 
espera-se que ela seja 
estimulante.
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•  COMPRA  • VENDE • ADMINISTRA

Av. Otávio Braga de Mesquita, 731
CONSULTE O NOSSO SITE: www.attusimoveis.com.br

Advocacia

VENDEVENDE VENDE VENDE
IMÓVEIS PARA TROCA

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS

APARTAMENTOS APARTAMENTOS

CASAS

SOBRADOS
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APTO CECAP
64M² 3 Dorms, sl, coz, a.serv 
e garagem R$ 230.000 Aceita 
troca p/casa na praia grande. 

REF: 02

APTO PROXIMO PRAÇA 8
2 dorm. todos planejados 

R$185.000 A/C financiamneto 
REF:DANIEL

APTO PRAIA GRANDE
2 dorm. (1 suite), sala,coz, 
copa, 2wcs, 2 varandas, 

lazer completo.
R$300,000  Aceita Apto Cecap. 

REF:02

SALÕES E GALPÕES
 Em várias Regiões REF : 02 

ALUGA-SE SALÃO
100M² Para  igreja( prox. ao 
sonda na vila rio) R$2000,00 

REF:Daniel

VENDE-SE GALPÃO
880M² Terreno,480m² 

área construída-proximo a 
trabalhadores(ACEITA IMOVEIS)

R$1.000,000.REF:Daniel

GALPÃO BONSUCESSO
Terreno 1066m² , área 
construída 750m². R$ 

1.300,000 REF: DANIEL.

GALPÃO
8500M² Terreno,2000m²  
área construída sendo 2 

Galpão1000m²cada
(ACEITA IMOVEIS COMO 

PARTE DE PAG Póa)
R$3900,000.REF:Daniel

ÁREA  INDUSTRIAL  
BONSUCESSO

810M²  30 X 27, (ACEITA 
PERMUTA) R$ 700,000  

REF: Daniel.

APTO PARAVENTI 
(PROX. FARIA LIMA)

2 dorms, sala, coz. Área de 
serviço, garagem.

 R$ 800.00 
REF  DANIEL

CASA COCAIA 
2 Dorms, sala,coz, wc ,area 

de serviço, 1 vaga R$ 700,00 
REF: 02.

Salão Vila Fátima 
80m² + wc. Na avenida com 

2 garagem
R$ 1,300 Ref./02

APTO VILA FÁTIMA
02 Dorm, sala, coz, Á de serv, 
wc, Garagem, laser completo.

R$ 1100,00  REF: 02 

Tenho vários imóveis para 
troca terreno/ casas/ 

sobrados/ apto/chácaras e 
na  praia REF: 02

Sobrado Vila Barros
6x30 salão embaixo de 120m² 

+ cozinha + 1wc
Em cima casa semi 

acabada com 2 dorm.
Sala, cozinha, wc, 2 vagas
R$ 200,000 aceita carro 

Ref./02

Sobrado na Penha
3 dorm. sala, 2wc, área de 
serviço, quintal, Garagem.
R$ 350.000 troca por casa 

Guarulhos. Ref./02

CHACARÁ MARMELO
3.000m² murado 3 casas/ 

lago dos peixes, pomar, 
piscina.

R$ 250.000 Aceita Apto 
Guarulhos. REF:02

5  CASAS P/ RENDA 
 Terreno 10x25 R$ 400.000 

(Aceita Permuta) REF :DANIEL

TERRENO VILA BARROS, 
(11 X 23 = 253 M²)

Com casa de 02 Dorm ,(1 
suite), sala, coz, a.serv, 2 wc, 
quintal e muito terreno livre 

R$ 260,000  REF:02

SOBRADOS VILA FLORIDA
3 dorm.(1suite), sala, coz, 2 
wc. Área de serviço, quintal.

R$1.350 REF:02

IMOVEL PARA RENDA
(PQ SANTOS DUMONT)
03 casas + salão com 

escritura R$160,000 REF:02

CASA EM COND. FECHADO 
PROX. SHOPPING 

BONSUCESSO
3 dorms (sendo 1 suite), sala, 

coz (TROCA  POR  SÍTIO),
R$ 220.000 REF :DANIEL

CASA TERREA CECAP
178 m² ( Terreno) ,01 Dorm 
, sala, coz, wc .R$250,000  

REF: Daniel 

CASA PRESIDENTE DUTRA
2 dorm, sala, cozinha, 1 vaga

R$ 220,000 A/C 
financiamento REF:DANIEL

 
CASA CONDOMINIO 
FECHADO PARQUE 

FLAMENGO
2 dorm. R$ 240.000 A/C 

financiamento REF:DANIEL

CASAS PARA RENDA
8 CASAS TERRENO  10X25

RENDA 5.300 – VALOR 
530.00 REF/DANIEL

COMERCIAIS LOCAÇÃO
INDUSTRIAIS VENDA

COMERCIAIS LOCAÇÃO
INDUSTRIAIS VENDA

VENDA 
    2814-5420 94783-1669

ALUGUEL WHATSAPP
2279-0396 / 2279-3327

IMÓVEIS À VENDA
2463-2000 | 2440-2439 | 94014-5004C
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Apto São João Vale Das Flores, 
2º Andar

02 Quartos, Sala, Cozinha,
 Piso E Pintura Nova

Preço 190.000,00, Parcelo Ou 
Financio Pela Caixa.

Atibaia Chalé 140 M², 
04 Quartos, Sendo 01 Suite, Salas, 

Cozinha, Churrasqueira,
Campo De Futebol, Piscinas, 

Lago P/ Pesca E Outros. Preço 
220.000,00, 
Aceito Carro.

Chácara Atibaia - Bairro Campos 
De Atibaia 1500 M² Atrás Do 

Hotel Bourbon, 04 Suítes, 02 Salas 
De 100 M² Cada, Cozinha, 06 

Banheiros, Piscina, Churrasqueira, 
Murada, Portões Elétricos, Á 200M 

Da Rod Dom Pedro, Tem Mais 
Benfeitorias, Vale A Pena Ver. Preço 

R$ 750.000,00 Aceito Imóvel De 
Menor Valor, Parcelo Em 50% 
De Entrada Ou Financiamento 

Bancário.

Casa Bom Clima 
03 Comodos E Wc Terreno Mede 
7X28 Com Frente Para Rua Paulo 
Sérgio. Preço 190.000,00. Aceito 

Carro E Parcelo Doc. Escritura Reg.

Terreno Pq Continental 
4, 05X32, Com 60% Lano Frente 
P/ Rua Italico Silingardi, Ótima 

Localização Preço
R$ 150.000,00 50% De Entrada, 

Saldo Em  72X Fixas.

Salão Comercial 
Jd. Lenize E Casa De 

02 Quartos, Sala 
Cozinha, E Wc. Terreno Mede 5X25 
Com Escritura, Vago E Totalmente 
Reformado, Com Frente Para Av. 

Sítio Novo, 160
Preço 210.000,00 - 

Parcelo Com 50% De Entrada E 
Saldo Em 60X Fixas.

Casa No Jd. Cabuçu, 
03 Casas De 02 Comodos E 

Banheiro, Cobertura, Laje E Telha, 
Vagas, Terreno Mede 5X67 = 

335M, Com Escritura Registrada, 
Vale 120.000,00 Aceito Carro, 
Parcelo Em 50% De Entrada, 

Saldo Em 60X Fixas

Terreno Jd Fortaleza, 168M² Boa 
Topografia, Rua C/ Asfalto, Ônibus 
Na Porta, Doc Ok, Preço 60.000,00 
Ou 30.000,00 De Entrada E Saldo 

De 60X De 
Salário Mínimo.

Terreno 
Pqe Santos Dummont 5X25, 

Plano Asfaltado, Desmembrado, 
Ao Lado Da Escola. Preço

R$ 90.000,00 Parcelo 
Com 50% De Entrada.

Sobrado Jd. São Paulo
 04 Quartos, Sendo 01 Suíte, 
Fino Acabamento,  Terreno 

Mede 10X28, Plano, Localizado 
Na Rua Sarutáia N° 591, Preço  
580.000,00, Parcelo E Aceito 

Carro Na Venda

JD LENIZE
02 quartos, sala, cozinha e 

banheiro + salão comercial de 
40 metros, terreno plano murado 

de frente para escola, 
excelente ponto comercial. 

Preço 210.000,00 
parcelo com 60% de entrada, 

Doc. escritura.

APTO 115 M2 
VILA MILTON

travessa com a Av.  Timóteo 
penteado, torre única lazer 

completo. Preço 590.000,00. 
Parcelo com 50% de entrada

 saldo em 36x fixas.
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de linhaClassifi cados

EDITAIS 
LEGAIS E 
PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

TEL. 2823-0800
ANUNCIE

Publicações 
Legais

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Você não tem 1º ou 2º grau?
Nós temos a solução!

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

2408-4200
97560-7301

Convocamos a Sra. 
Tatiane Santos Cruz 
para comparecer em 
caráter URGENTE, na 
empresa H. Silva Injeção 
de Termoplásticos – 
Linciplas, no endereço 
Av. Vênus, 67 – Itapegica 
– Guarulhos/SP, , para 
regularizar seu registro e 
documentos, sob pena de 
Abandono de Emprego.

CONVOCAÇÃOIngresse nas 
Forças Armadas

Preparamos você!
Reserve sua vaga na 
palestra informativa

via whatsapp 
99123-5705

SEMIJÓIAS

PABX: 5583-2905
                 94745-7749

EM CONSIGNAÇÃO 
FOLHEADOS A 
OURO E PRATA
SÓ PAGA O QUE VENDER.
ATÉ 50% DE COMISSÃO

AUMENTE SUA RENDA REVENDENDO 
DIRETO DA FÁBRICA

ENTREGAMOS EM 
DOMICÍLIO

                 94745-7749

Verificar  Condições
Vitoram Corretora de Seguros

DE 0 À 18 ANOS

Enfermaria
R$140,06

F. 2409-5992
95000-5000

   EMPREGOS 
  CONTRATA 

  COZINHEIRA/GERENTE 
  Para comida de festas. 
Curriculo:ikigaifestas@gmail.com 

  ADMITE-SE 
  Pedreiro, 1/2 Ofi cial, ajudante, 
pintor e telhadista. F:2937-8442 

  AUX. OPERACIONAL 
  C/ experiência em transportes 
rodoviários. Enviar currículo p/ 
rh@dinlog.com.br 

  RENDA EXTRA 
  Estamos Contratando p/ Traba-
lhar c/ Plastico bolha c/ Seladora, 
em casa nas horas vagas. Salário 
fi xo + Comissão F.: 97282-8845 
vivo chamar no whats c/ ou s/ 
exp. Vagas Limitadas  

  IMÓVEIS 
  ALUGA-SE 

  2 CASAS JD PARAISO 
  3 comodos e garagem por 
R$900 e R$800. F:97272-7232 
whats 

  APTO 82M²/TIMÓTEO PENTEADO 
  2qtos, sl, coz, wc, lav, e garagem, 
incluso cond e água. F:3466-1394 
c/ Mario ou Paula. 

  SALA COMERCIAL 
  Ótima, reformada. Em frente a 
Faculdade de Medicina. R$600 
direto c/ propr. F:99901-6804 

  APTO CENTRO 
  Ilhas Hawai c/ móveis planejados 
s/ garagem R$1.250. Dir c/ prop. 
F:2475-2422 

  APTO. CECAP 
  Direto com proprietário F.: 
94013-7411/ 99506-9537. 

  3 CASAS NO PQ. CONTINENTAL I 
  Próx. ao externato Pq. Continen-
tal. C/ 2 dorm e 1 salão p/ peq. 
comércio. F:97542-3652/ 96903-
2325. 

  VENDE-SE 

  TERRENOS GUARULHOS 
  Ótimo localização há apenas 2 
km da praça 8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 650,00 Úl-
timas unid. não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 

  GUARULHOS 
  Terreno 30x100, duas frentes, 
Bom p/ M.C.M.V. estudo ppp 
800,00 o m². Antonio. F:2241-
2933 

  SOBRADO JD PRES DUTRA 
  3 moradias. Ótimo local. Acc 
troca cs praia. R$175Mil F: 2279-
8345 

  VENDO BAR 
  140m² aluguel R$1300,00 múci-
ca ao vivo. Jd Tranquilidade. Rua 
Cabo Antônio. F:95027-2338 
Paulão 

  VENDO CHÁCARA 
  Luz estrada de Guarulhos - Naza-
ré Paulista - Bairro Cuiabá. Telefo-
nes: 2088-0489/9-4714-7107 

  APTO CECAP 
  2 dorm. sala coz. wc. área de 
serv. 1 garg. R$280 F:2484-2319 

  TEMPORADA 

  PRAIA CARAGUÁ/M. DE SÁ. 
  Casa em cond fechado p/ 10 pes-
soas c/ 2 dorms + dependências. 
F :988-5768/9941-3168/3497-
5199 

  NEGÓCIOS 
  OPORTUNIDADE 

  AGREGA SE KOMBI 
  Ano a partir de 2010. Paga-se 
bem. F:2409-0019. Início Imedia-
to  

  VENDO PONTO 
  BAR COMPLETO 9 MIL Jd Tran-
quilidade. Aluguel com água R$ 
900,00. F: 97133-1307 whatsapp 

  SERVIÇOS 
  INFORMÁTICA 

  ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
  Manutenção de computadores, 
notbooks em geral. TX R$55,00 
F:94672-8044whatsapp 

  ESOTERISMO 

  MAGIA DAS AGUAS 
  Está sem solução no amor, fi nan-
ceiro ou saude?Temos a solução! 
Atendemos pelo fone 5674-
1388/98582-0682 whats 
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