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O MAIS LUXUOSO BAIRRO PLANEJADO DE GUARULHOS 
AO LADO DO PARQUE SHOPPING MAIA.

p r o nto  pa r a  m o r a r

VISItE a CEntraL DE atEnDImEnto na aV. paULo FaCCInI, 1.467
nEStE FIm DE SEmana E GanHE Um rED LaBEL.***

FO
TO

 IL
US

TR
AT

IV
A

gA
RR

AF
A 

DE
 5

00
 m

L

Não é permitido a uma mesma pessoa retirar outro briNde Nos próximos 90 dias em qualquer plaNtão da eZteC.
NeCessária a apreseNtação deste impresso.

38 A 154 m2 • 1 a 4 dorms.
r$ 237 mil.*aptos. em guarulhos a partir de
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CINEMA

VINGADORES: GUERRA INFINITA –  GUARDIÕES 
DA GALÁXIA E OS VINGADORES SE UNEM EM BATALHA
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FOTO AÉREA ILUSTRADA DA REGIÃO

FOTO DO DEcORADO FOTO DO DEcORADO

Av. BArtholomeu de CArlos, 901 e 747

p r o nto  pa r a  m o r a r

a partir de 17% 
de entrada

JUrOS a partir 
DE 10% ao ano**

até 20 anos 
para pagar

facilidade e agilidade 
na aprOvaçãO DO créDitO

Um bairro planejado de alto padrão 
ao lado do parqUe shopping maia, com preços 
30% mais baratos qUe nas regiões norte e leste 
de são paUlo e com financiamento direto.

38 A 154 m2 • 1 a 4 dorms.
r$ 237 mil.*aptos. em guarulhos a partir de
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Saúde começa a vacinar 
contra a gripe H1N1 na 
segunda em três etapas
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Cidade confi rma mais três 
mortes por febre amarela; e 
vítimas fatais chegam a 29
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Postos e cartórios eleitorais 
abrem no feriado deste 
sábado para a biometria
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Segundo a Vivo, Guarulhos ainda mantém 4.465 
telefones públicos em funcionamento em várias regiões

A Prefeitura de Guarulhos entregou nesta sexta (20) 420 apartamentos do Condomínio Vila Pimentas II, no bairro Vila Isabel, região do 
Pimentas, por meio do programa habitacional Minha Casa Minha Vida; em um ano, mais de 3,4 mil famílias foram contempladas

Prefeito Guti entrega 420 
apartamentos no Pimentas
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Segundo a Vivo, Guarulhos ainda mantém 4.465 
telefones públicos em funcionamento em várias regiões
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‘Orelhões’ resistem à tecnologia 
e ainda têm os seus usuários
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Expediente

[ cena do dia ] Henrique Barreto/Estadão
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[ tempo ][ rápidas ]

Pit Stop Lixo Zero Guarulhos distribui 
917 lixocars no Jardim Cumbica

Mais de 400 pessoas participam da 
7ª Conferência Lúdica no Adamastor

Mais de 400 pessoas – a 
maioria jovens e crianças – 
participaram, nesta quinta-
-feira, dia 19, da abertura 
da 7ª Conferência Livre/
Lúdica dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
“Proteção integral, diver-
sidade e enfrentamento 
às violências”, no Salão 
de Artes do Adamastor 
Centro. Apresentações de 
música e dança de jovens 

e crianças assistidos por 
entidades sociais marca-
ram o encontro que pros-
seguiu nesta sexta-feira, 
dia 20, das 8h às 17h, com 
a elaboração de propostas 
sobre o tema e escolha de 
representantes jovens para 
a Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Conferên-
cia Convenciona), prevista 
para o fim do ano.

A Secretaria de Serviços 
Públicos, em parceria com 
a Secretaria de Transporte 
e Trânsito, realizou nesta 
quarta-feira (18), mais 
uma edição do Pit Stop 
Lixo Zero, nos faróis do 
cruzamento da avenida 
Venturosa com a rua Silvio 
Manfred, no Jardim Cum-
bica. Parte do Lixo Zero 
Guarulhos, programa que 
tem por objetivos promo-
ver o debate e a mudança 
de hábitos da população 
quanto à geração e à des-
tinação de resíduos. 

Teve distribuição de 
917 lixocars (saquinhos 

de pendurar no câmbio 
dos veículos para que os 
resíduos gerados sejam 
depositados e depois 
destinados corretamente). 
Simultaneamente à entre 
dos saquinhos, servidores 
transmitiram a motoristas 
e passageiros concei-
tos importantes sobre a 
questão do lixo na nossa 
cidade, entre eles a im-
portância da separação e 
destinação ambientalmen-
te correta de materiais 
com vistas à ampliação 
do tempo de vida útil do 
Aterro Sanitário Municipal, 
no Cabuçu.

Divulgação

Guarda Civil Municipal apreende
3 kg de drogas no Tupinambá

A Guarda Civil Municipal 
de Guarulhos, por meio da 
Inspetoria de Patrulhamen-
to Tático Especializado – 
Romu (Rondas Ostensivas 
Municipais),  flagrou durante 
fiscalização na região 
do bairro Tupinambá um 
indivíduo maior de idade na 
prática do crime de tráfico 
de drogas, nesta quinta-
-feira, dia 19.

Na abordagem, foram 
apreendidos dois celulares, 
cadernos com a contabili-
dade do tráfico, R$ 158,00 
em espécie, 310 eppen-
dorfs (pequenos tubos de 
plástico) com cocaína e 966 
invólucros de maconha, 
totalizando três quilos de 
entorpecentes. A ocorrên-
cia foi encaminhada ao 4° 
Distrito Policial.

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Deise Cardoso
Não dá para entender: 
mesmo estando condena-
do por corrupção e preso, 
o ex-presidente Lula ainda 
lidera pesquisa de inten-
ção de voto, segundo o 
Datafolha. O povo brasi-
leiro não tem jeito mesmo. 
Parece ser masoquista. 
Gosta de sofrer, sabendo o 
que aconteceu e o que vai 
acontecer se o PT voltar ao 
poder novamente. Vontade 
que tenho é sair do país 
se este partido voltar ao 
poder, mas, infelizmente, 
não tenho condições para 
isso. Mas ainda há tempo 
de uma reflexão e uma mu-
dança no Palácio do Planal-
to. Que se eleito o menos 
ruim para a nossa nação.

Íris Dutra
A imprensa alardeou 

que, pela primeira vez 
na história da economia 
brasileira, o salário mínimo 
deverá passar dos R$ 
1.000 a partir de janeiro 
do ano que vem. Mas não 
explicou que o aumento 
que o trabalhador brasileiro 
deverá ter não chega a R$ 
50. Teremos as próximas 
eleições para tirar do 
poder essas pessoas que 
zombam com as famílias 
que sobrevivem com essa 
miséria.

Rosemery Chagas
Nada mais justo do 
que manter o ex-
ministro Antonio Palocci 
encarcerado. Com 
exceções, a maioria do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) está de parabéns por 
deixar esse petista por trás 
das grades. Ele causou 

muito mal aos cofres 
públicos e não merece sair 
da cadeia tão cedo. 
 

Clóvis Donato de Assis
Entreguem as decisões do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) para o ministro Gilmar 
Mendes, somente para ele, 
e teremos uma avalanche 
de corruptos soltos, voltan-
do ao convívio da socieda-
de. Este cidadão é o nosso 
maior constrangimento. 
Quando será que ele vai se 
aposentar?

Dalila S. Agra
A ministra Carmén Lúcia, 
como sempre, foi muito 
discreta ao assumir a Pre-
sidência da República na 
sexta-feira (13). Orgulho 
dela. Esta mulher me repre-
senta é um dos baluartes 
da moral em nosso país.

Manutenção inesperada 

A manutenção inesperada da Belina Del Rey, quase complicou o tráfego de veículos no 
cruzamento entre as avenidas Otávio Braga de Mesquita e Tiradentes, região da Vila 
Barros. O motorista e o passageiro desceram do veículo, e sem sinalizar que havia um 
automóvel quebrado na via, começaram a realizar o conserto do antigo “xodó”.

Mega Sena
Concurso n° 2032
17/04/2018
06 - 14 - 19 - 20 - 39 - 53

Lotofácil
Concurso n° 1650
16/04/2018 
03 - 04 - 05 - 08 - 10
13 - 14 - 15 - 16 - 17
18 - 19 - 20 - 22 - 25

Lotomania
Concurso n° 1858 
17/04/2018
01 - 02 - 05 - 06 - 11
16 - 22 - 30 - 31 - 34
36 - 38 - 39 - 40 - 42
49 - 62 - 76 - 79 - 95

Dupla Sena
Concurso n° 1779
19/04/2018
Primeiro sorteio 
05 - 07 - 18 - 29 - 32 - 37
Segundo sorteio
03 - 06 - 19 - 38 - 42 - 48

Federal
Extração n° 05275
14/04/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   53008        700.000,00
2º  28708           28.000,00 
3º  33301            26.000,00
4º  24126            22.000,00
5º  63417            20.040,00
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Na Universidade UNIVERITAS/UNG, você conta com um corpo docente formado
por profissionais que atuam no mercado e levam cases reais para as aulas.
E se o mercado já está dentro da sala de aula, você já está dentro do mercado.

Aproveite esta 
oportunidade

para ficar ainda 
mais preparado.
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Guarulhos Centro • Bonsucesso • Itaquá 

VOCÊ PREPARADO PARA VENCER.

• GESTÃO DE PESSOAS
• GESTÃO HOSPITALAR E SISTEMAS DE SAÚDE
• GESTÃO EMPRESARIAL
• AUDITORIA E CONTROLADORIA
     ENTRE OUTROS

MBA  em:

CURSOS PRESENCIAL E A DISTÂNCIA

NOVAS TURMAS

NOVAS TURMAS

NOVAS TURMAS

NOVAS TURMAS

A primeira Universidade de Guarulhos
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Prefeito Guti entrega 420 
apartamentos do Minha Casa 
Minha Vida no Pimentas

Resistência à 
tecnologia mantém 
vivo os ‘orelhões’ nas 
vias de Guarulhos

Postos e cartórios eleitorais de Guarulhos abrem no 
feriado deste sábado para cadastramento biométrico

Antônio Boaventura

O prefeito Guti (PSB) 
entregou nesta sexta-feira 
(20) 420 apartamentos do 
Condomínio Vila Pimentas 
II, localizado no bairro 
Vila Isabel, através do 
programa habitacional do 
Governo Federal Minha 
Casa Minha Vida. 

Com estes imóveis, o 
governo contabiliza a 
entrega de quase 3.482 
unidades em pouco mais 
de 1 ano. A promessa é 
de atingir 4 mil até o final 
deste ano.

“Estamos entregando es-
tas unidades habitacionais 
fruto de muito trabalho. 
Até o final deste ano serão 
quase 4 mil unidades 

entregues. Sabemos que 
isso impacta na vida das 
pessoas porque terão um 
lar muito melhor e criar 
sua família de uma forma 
mais adequada”, disse o 
chefe do Legislativo. Ele 
considerou esta sexta “um 
dia mágico, de conquista 
da casa própria”.

De acordo com o 

secretário Municipal de 
Habitação, Fernando 
Evans, o déficit habita-
cional do município é de 
aproximadamente 50 mil 
habitações. No entanto, 
ele ressalta que, além de 
amenizar este problema, é 
também preocupação da 
administração municipal 
promover a regularização 
fundiária de áreas que são 
consideradas irregulares e 
que estão ocupadas.

“É um desafio enor-
me para o município de 
Guarulhos, que é muito 
grande. Temos enfren-
tado alguns desafios 
diariamente para reduzir o 
déficit habitacional. Vamos 
entregar até dezembro 
916 unidades. E vamos 
avançar muito na regula-
rização fundiária, e neste 

ano vamos entregar mais 
de 3 mil lotes regulariza-
dos”, disse Evans. 

Além do programa 
habitacional do governo 
federal, o Condomínio Vila 
Pimentas II também rece-
beu famílias que estavam 
cadastradas em programas 
do governo do estado. 

Entre as famílias contem-
pladas e que viviam em 
áreas de risco estão as do 
Jardim Aracília (40 unida-
des), CIS Cumbica (seis 
unidades), e alguns núcle-
os de comunidades como 
a da Fiat (148 unidades), 
Hatsuta (96 unidades) e 
São Rafael (27 unidades). 

Outros 103 apartamentos 
foram destinados à de-
manda da CDHU (Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano).

Os eleitores de Guarulhos 
que ainda não realizaram 
o cadastramento biomé-
trico obrigatório poderão 
aproveitar neste sábado 
(21), feriado de Tiradentes, 
para regularizar a situação 
perante a Justiça Eleitoral. 
O atendimento acontecerá 
nos cartórios e postos de 
atendimento, mediante 
agendamento no site do 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), das 9h às 17h. Já os 
postos dos Shoppings Maia 
e Bonsucesso, em Guaru-

lhos, estarão abertos das 
10h às 17h.

Em Guarulhos, de um total 
950.067 eleitores, cerca de 
206 mil ainda não fizeram 
biometria. Já em Sorocaba, 
dos 503.933 eleitores, por 
volta de 93 mil ainda não 
realizaram o procedimento. 
Quem não comparecer até 
9 de maio, data-limite do 
calendário eleitoral para 
alistamento, transferência e 
atualização de dados, terá 
o título cancelado e não po-
derá votar nas eleições de 

2018, além de ter diversos 
impedimentos na vida civil, 
como obter empréstimos 
em bancos públicos, tomar 
posse em cargo públicos, 
renovar matrícula em 
estabelecimento oficial de 
ensino e obter passaporte.

O regime de plantão 
prossegue em Guarulhos e 
Sorocaba, nos dias 28 e 29 
de abril e 1º, 5 e 6 de maio. 
Nesse período,  as unida-
des do Poupatempo com 
serviços eleitorais seguem 
com seu horário normal de 

funcionamento, de segunda 
a sábado, com exceção dos 
dias 21/4 e 1º/5, quando 
estarão fechadas em razão 
dos feriados. O atendimen-
to é realizado mediante 
agendamento no site do 
Poupatempo.

O que levar - Para rea-
lizar a biometria, é preciso 
levar documento original 
de identificação com foto, 
comprovante de residência 
emitido nos últimos três me-
ses e título eleitoral, caso 
tenha.

Criado nos anos 70, os 
telefones públicos ainda 
resistem às novidades 
tecnológicas na área de 
comunicação. Em tempo 
de iPhones e iPods é 
possível ainda encontrar 
os  “orelhões” e seus 
usuários espalhados pela 
cidade de Guarulhos.

De acordo com Marcos 
Braga, jornaleiro estabe-
lecido na praça Getúlio 
Vargas, região central, 
a procura por cartões 
telefônicos se dá em sua 
grande maioria por pesso-
as idosas. Entretanto, ele 
ressalta que apesar da 
procura, considerada por 
ele alta, as condições dos 
equipamentos não favore-
cem o uso no dia a dia. 

“Até que vendemos 
bem os cartões telefôni-
cos, principalmente para 
idosos. As pessoas falam 
que compram porque 
esqueceram o celular em 
casa e precisa falar com 
alguém ou simplesmente 
não estão conectadas 
com a tecnologia atual. 
Mas, o mais difícil é você 
encontrar algum ‘orelhão’ 
que esteja funcionando”, 
explicou Braga. 

Já Nivaldo Dourado, 
coletor de resíduos reci-
cláveis, afirma que este 
o telefone público é seu 
meio de comunicação 

preferido, e torce para 
que os aparelhos resistam 
aos processos e novi-
dades tecnológicas. “Eu 
sou um usuário assíduo 
do ‘orelhão’. Vou até à 
banca compro meu cartão 
e me comunico com que 
eu preciso. Tem coisa 
melhor? Pra mim não”, 
declarou.

A Vivo, empresa respon-
sável pela manutenção 
e gerenciamento dos 
telefones públicos em 
todo estado de São Paulo, 
revela que o município 
possui 4.465 aparelhos 
instalados. A densidade 
de telefones públicos 
segue a determinação 
da Agência Nacional 
de Telecomunicações 
(Anatel). Cerca de 25% 
dos telefones públicos de 
Guarulhos sofrem algum 
tipo de vandalismo. 

A empresa esclarece 
ainda que, todos os me-
ses, um volume expres-
sivo de cúpulas, postes 
e aparelhos sofrem atos 
de vandalismo, exigindo 
medidas adicionais para 
que os orelhões estejam 
disponíveis ao público 
em boas condições. Em 
muitos casos, embora a 
ação não seja visível, o 
aparelho pode apresentar 
defeito devido aos atos 
de vandalismo. (A. B.)

Fotos: Ivanildo Porto
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FAMÍLIAS: Em um ano, mais de 3,4 mil famílias foram beneficiadas; meta é atingir 4 mil até o final de 2018
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Fabio Nunes Teixeira

Vacinação contra o vírus 
da gripe H1N1 começa 
nesta 2a em Guarulhos

Saúde confirma mais três mortes por 
febre amarela silvestre no município

Nesta segunda-feira 
(23),terá início a Campanha 
Nacional de Vacinação con-
tra a Influenza (gripe), que 
seguirá até o dia 1° de junho, 
em todo o país. 

As doses da vacina prote-
gem contra o vírus A (H1N1), 
A (H3N2) e B e poderão ser 
encontradas em todas as 
Unidades Básicas de Saúde 
da cidade.

A mobilização será realiza-
da em três etapas neste ano. 
Sendo vacinados a partir 
do dia 23: trabalhadores da 
saúde, indígenas e as pes-
soas com 60 anos ou mais; a 
partir de 2 de maio: crianças 
(de 6 meses até menores 
de 5 anos), gestantes e 

puérperas (até 45 dias após 
o parto); e a partir do dia 9 
de maio: pessoas com duas  
ou mais doenças simultâne-
as, com solicitação médica, 
professores e pessoas priva-
das de liberdade, incluindo 
adolescentes e jovens de 12 
a 21 anos em medidas socio-
educativas 
(Fundação 
Casa) e 
funcionários 
do sistema 
prisional.

A meta do 
Ministério 
da Saúde 
é imunizar 
54,4 milhões 
de pessoas 

que pertencem a grupos 
mais suscetíveis ao agrava-
mento de doenças respira-
tórias. Para tanto, o Dia D da 
campanha será realizado no 
dia 12 de maio (sábado), com 
a abertura de todas as 69 
UBS da cidade para intensifi-
car a oferta das doses.

A Secretaria de Saúde 
recebeu nesta semana 
a confirmação de mais 
três mortes de morado-
res de Guarulhos por 
febre amarela silves-
tre, contraída fora da 
cidade. Os resultados 
dos últimos exames 
confirmando a causa 
mortis foram encami-
nhados pelo Instituto 
Adolfo Lutz. Com isso, 
sobe para 29 o número 
de mortes em decor-
rência da doença, dos 
58 casos confirmados 
até o momento no 
município.

O primeiro caso é de 
um homem de 73 anos, 
morador do Jardim 
Jovaia, que esteve em 
Nazaré Paulista entre 
os dias 26 de feverei-
ro e 4 de março. Ele 
sentiu os primeiros 
sintomas no dia 6 de 

março. Três dias de-
pois, dia 9, deu entrada 
no Hospital Municipal 
de Urgências (HMU) 
de onde foi transferido, 
na mesma data, para o 
Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas, em São 
Paulo. No dia seguinte 
o paciente faleceu, em 
decorrência da piora 
do quadro clínico.

Outra ocorrência é de 
um homem de 59 anos, 
morador do Bonsu-
cesso, que esteve em 
Mairiporã por período 
não identificado. No 
entanto, apresentou os 
primeiros sintomas no 
dia 3 de março. Deu 
entrada no Hospital 
Next Saúde no dia 11, 
mas não resistiu e foi 
a óbito três dias depois.

O terceiro caso é de 
um rapaz de 21 anos, 
morador do Bananal, 

que esteve em Nazaré 
Paulista entre os dias 4 
e 5 de março. No dia 6 
sentiu os primeiros sin-
tomas. Dois dias depois 
deu entrada no Hospi-
tal Geral de Guarulhos 
(HGG) e no mesmo dia 
foi transferido para o 
Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas, em São 
Paulo. Mas devido à 
evolução clínica insatis-
fatória faleceu no dia 14 
de março.

A Secretaria de Saúde 
reforça o pedido para 
que a população procu-
re uma das 69 Unida-
des Básicas de Saúde 
(UBS) para se imunizar 
contra a febre amare-
la. Para se vacinar é 
necessário apresentar 
comprovante de que 
mora ou trabalha na 
cidade, além de docu-
mento oficial com foto.

ETAPAS: A mobilização será realizada em três etapas, iniciando-se a primeira no dia 23

Nosso Sin-
dicato realizou 
assembleia na 
Tower (Arujá), 
quarta, dia 18. 

No ato, in-
formamos os 
companheiros 
sobre as provi-
dências adotadas frente ao gravíssimo acidente 
na empresa.

No acidente com uma prensa, José Cícero Fer-
nando Melo, operador de máquina, de 34 anos, 
foi gravemente ferido. Ele perdeu o antebraço 
direito e feriu a mão esquerda, que teve de ser  
reimplantada.

Na assembleia, nossos diretores informaram so-
bre as medidas cabíveis. Nildo Queiroz Santos é di-
retor do nosso Departamento de Saúde e Seguran-

21/4/2018

SINDICATO DENUNCIA ACIDENTE NA TOWER

CONGRESSO DEFINE REGRAS - O Congresso Técnico 
do 14º Campeonato de Futebol dos Metalúrgicos e do 
7º Campeonato de Futebol dos Veteranos ocorre dia 25 
(quarta), a partir das 18 horas, na sede. As competições 

começam em maio, no 
Clube de Campo.
Inscrições - Equipes 
devem retirar fi chas no 
Sindicato. Informações, 
ligue 2463.5300.Jogos mobilizam centenas de sócios 

EVENTO DIA 27 DEBATE DESENVOLVIMENTO - 
Guarulhos precisa voltar a crescer. Por isso, vários setores 
sociais promovem amplo debate sobre desenvolvimento, 
emprego e distribuição de renda. Vamos reunir sindicalistas, 
empresários e reli-
giosos para debater 
o tema. Será dia 27 
(sexta) no auditório 
do Colégio e Faculda-
de Eniac, a partir das 
9 horas. O evento é 
aberto. Participe!

MOBILIZAÇÃO - Trabalhadores querem programa de prevenção de acidentes  

Site: www.metalurgico.org.br Facebook: www.facebook.com/metalurgicos.deguarulhos
Rua Harry Simonsen, 202, Centro, Guarulhos. Telefone 2463.5300. E-mail: sindicato@metalurgico.org.br

ça. Ele adianta: 
“Apuramos junto 
a companheiros 
que a máquina 
onde Cícero so-
freu acidente já 
apresentava pro-
blemas. Mesmo 
assim, a empre-

sa mandou que ela operasse”. Segundo Nildo, as 
evidências indicam que houve negligência patronal.

O diretor Eronides Rafael Galdino (Lula), que 
é funcionário da Tower, comenta: “É inaceitável. 
Vamos cobrar providências e apuração das res-
ponsabilidades”.

DENUNCIE! - Atenção: a lei protege o traba-
lhador e lhe dá o direito de não trabalhar sob 
condições inseguras. Proteja a sua vida. Denuncie 
o mau patrão!

Encontro preparatório reúne lideranças

Hoje, completam-se 38 dias do assassinato 
da vereadora Marielle Franco, no Rio de 
Janeiro. Até o momento, nada se 
apurou sobre o assassinato e os 
mandantes.  Chega de impunidade!

José Pereira dos Santos
Presidente

CADÊ OS AUTORES DO CRIME?
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A praça de alimentação 
do supermercado Extra, 
localizado na avenida 
Salgado Filho, n° 1301, na 
região central, irá para 
a terceira semana com 
troca de figurinhas entre 
os colecionadores. 

O ponto de troca 
foi organizado pela 
atendente Yasmin 
Araújo Brandão, 19, e 
já conseguiu mobilizar 
em apenas um final de 
semana, mais de 250 
pessoas. 

Neste sábado (21), a 
troca ocorrerá das 12h às 
20h, e no domingo (22), 
será a partir das 15h. 

De acordo com Yasmin, 

grande parte dos 
amantes de figurinhas 
que compravam na 
banca próxima ao 
supermercado, sempre 
questionavam se 
havia algum ponto 
para efetuar a troca 
na região, o que fez a 
atende criar um grupo 
e uma página na rede 
social para aproximar 
os colecionadores que 
desejam completar o 
álbum. 

“Eu já completei um 
álbum de capa mole e 
agora estou tentando 
completar o de capa 
dura”, afirmou a analista 
de exportação Elisete 

Duarte, 39, destacando 
que tenta completar o 
segundo álbum da Copa 
do Mundo da Rússia. 

Em outros bairros, como 
o Parque Cecap, por 
exemplo, colecionadores 
se reúnem na banca em 
frente ao Condomínio 
Espírito Santo, localizada 
na avenida Odair 
Santanelli,  todos os 
domingos, às 10h para a 
troca de figurinhas. 

“As pessoas vem 
durante o dia todo aqui, 
marcam um horário pelo 
grupo de WhatsApp e 
ficam esperando chegar 
outros colecionadores”, 
afirmou Yasmin. 

Praça de alimentação de 
supermercado vira ponto 
de troca de colecionadores
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Espaço para troca de figurinhas de álbum 
da Copa chega ao Shopping Bonsucesso

A Copa do Mundo 
começa em menos 
de dois meses e além 
de despertar o amor 
pelo futebol, essa 
competição também 
criou outra paixão 
nacional: a coleção de 
álbuns do torneio. 

Para entrar no clima 
dos colecionadores de 
Guarulhos e região, o 
Shopping Bonsucesso 
acaba de criar um 
espaço destinado à 
troca de figurinhas 
entre amigos.

Voltado para todas 
as idades, o local para 
o compartilhamento 
de figurinhas 
funciona diariamente, 
seguindo o horário do 
empreendimento, e 
promete ajudar muitos 
torcedores que querem 
completar os álbuns 
antes da Copa do 
Mundo começar. 

Aos sábados, 
domingos e feriados, às 
16h, o shopping também 
promoverá encontros 
oficiais que devem 
atrair um grande público 
destinado a trocar as tão 
desejadas imagens.

Além do espaço 
especial, o shopping 
ainda recebe, a partir 
de abril, um quiosque 
oficial da Panini, onde o 
público pode comprar 
o álbum e as figurinhas 
confortavelmente. 
A loja Mais Valdir, 
localizada próxima 
ao Tenda Atacado, 
também conta com essa 
novidade para animar 
os guarulhenses.

Para participar das 
atividades de Copa 
do empreendimento, 
basta visitar o Shopping 
Bonsucesso e conferir 
o espaço instalado em 
frente à loja Pontal.

Serviço:
Shopping Bonsucesso: 
Endereço: Estrada 
Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, 5308 - Jardim 
Albertina, Guarulhos – SP

Horário de funcionamento 
do shopping: de segunda-
feira a sábado, das 10h às 
22h, domingos e feriados, 
das 14h às 21h e praça de 
alimentação, de segunda-

feira a domingo, das 10h 
às 22h.
Contato: (11) 2489-9690
http://www.
shoppingbonsucesso.
com.br/
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Esta semana, Guaru-
lhos ganhou a mais nova 
opção de entretenimen-
to da cidade. O Mubarak 
Bar fica localizado na 
Rua Tabajara, n° 69, em 
uma travessa da avenida 
Paulo Faccini, região já 
tradicional em bares e 
restaurantes do muni-
cípio. 

Com uma temática 
árabe, e seguindo a 
tendência de misturar 
opções gastronômicas 
com o famoso boteco 
brasileiro, o estabele-
cimento oferece am-
bientes distintos onde 
se pode experimentar 
diversas opções da culi-
nária original do Oriente 
Médio, divididas em pra-
tos, lanches e as mais 
tradicionais porções. 

Além disso, existirá um 
ambiente separado e 
exclusivo para o uso do 

nárguile, com lounges 
em sofás e atendimento 
exclusivo para os fãs 
desta cultura social.

O grande diferencial 
deste estabelecimento 
é uma área de Terraço 
no segundo andar, onde 
o cliente pode comer e 
beber à céu aberto.

O bar conta com ser-
viço de vallet, garçons 
bem treinados e cozinha 
especializada típica. 
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Com temática árabe, Mubarak Bar é nova 
opção gastronômica para os guarulhenses 

Serviço:
Mubarak Bar
Rua Tabajara, n° 69
Terça a sexta, a partir 
das 16h
Sábado e domingo, a 
partir das 12h
Telefone: 98495-6725
Facebook: Mubarak Bar
Instagram: @
mubarakbar2018

Em 2016, uma pesquisa 
apresentada pelo Ministério 
do Esporte apontou que 
45,9% dos brasileiros não 
praticam nenhuma ativida-
de física. No mesmo ano, o 
Ministério da Saúde revelou 
que uma a cada cinco pesso-
as estão acima do peso, no 
Brasil. Diante desses dados, 
o Movimenta Saúde busca 
desenvolver ações de preven-
ção de doenças e promoção à 
saúde com o intuito de intervir 
nos principais fatores de ris-
cos e melhorar a qualidade de 
vida da população. Com isso, 
Abril Vermelho será o mês 
dedicado à atividade física e 
práticas corporais.

Todas as unidades básicas 
de saúde (UBS) organiza-
rão o ambiente de trabalho 

bem como suas ações com 
ênfase nessa temática, como 
atividades físicas extra-muro, 
realizada em lugares como o 
Parque Fracalanza; palestras 
sobre os benefícios da prática 
esportiva, orientação sobre 
caminhada e sedentarismo; 
yoga, zumba e outras danças; 
além de jogos e atividades 
lúdicas, circuito funcional, hor-
toterapia entre outras ações.

O Dia D deste mês será nes-
ta sexta-feira (20), quando es-
sas ações serão intensificadas 
nas UBS. Além disso, haverá 
também a Corrida Movimenta 
Saúde, em parceria com a 
K10, que será realizada neste 
domingo (8), das 8h às 10h, 
no Bosque Maia. Nesse mês, 
a programação aos sábados 
do Movimenta Saúde também 

será intensificada e, diferente 
dos meses anteriores, serão 
realizadas atividades físicas 
simultaneamente em dois 
locais. Segue programação 
abaixo:  

PROGRAMAÇÃO 
MOVIMENTA SAÚDE
Abril Vermelho - Mês 
da Atividade Física
ATIVIDADES - 8h às 11h 
LOCAL
Circuito funcional 

CEU Paraíso - Alvorada
Rua Dom Silvério, s/n° - 
Vila Paraíso
 
Circuito funcional 
e Corrida  
Estádio da Ponte Grande
Avenida Domingos Fanganiello, 

317 - Vl Melliani 
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Movimenta Saúde apresenta o Abril 
Vermelho dedicado à atividade física
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Culinária italiana:
uma boa pedida para 
o final de semana

Guarulhos passou a contar com a qua-
lidade La Pergoletta Espressa de massas 
frescas e artesanais. O local é um espaço 
aconchegante para uma alimentação 
rápida e saudável. As massas são de 
fabricação própria e todos os itens são 
produzidos artesanalmente com baixo teor 
de gordura. 

No cardápio há inúmeras opções com 
massas tradicionais, especiais e gourmet. 
O destaque fi ca por conta do Gnocchi 
de Mandioquinha e do Ravioli Verdi de 
Mozzarella de Búfala. O horário de fun-
cionamento é de segunda a sábado das 
10h às 23h; e domingo das 10h às 16h. O 
restaurante fi ca na rua Nossa Senhora Mãe 
dos Homens, 523, Centro. Informações: 
2229-8402 e 2229-0568.

Simples e aconchegante, com 
um ambiente tranquilo e agra-
dável. Assim pode ser descrita 
a Primo Piatto. A casa é uma 
especialista em massas com 
combinações com variados tipos 
de molhos. 

Os destaques são a Lasanha 
de Berinjela, o Gnocchi ao molho 
Primo Piatto e o Tagliarini ao Pes-
to. O restaurante fi ca na avenida 
Antonio de Sousa,  54, Centro. 

Horário de atendimento: de 
segunda-feira a sexta-feira, das 
11h30 às 15h e das 18h às 23h; 
sábado, das 18h às 23h; domingo, 
das 11h30 às 17h. Maiores informa-
ções: 2408-2329 ou 2464-0190.

Localizado no Par-
que Shopping Maia, 
na avenida Barto-
lomeu de Carlos, n° 
230, o restaurante 
Premiatto funciona 
todos os dias, sem-
pre no horário das 
11h às 22h30. 

Entre os tradicio-
nais pratos de mas-
sa estão lasanha bo-
lonhesa com molho 
parisiense, talharim, 
nhoque, além de fi lé 
de frango grelhado 
com talharim. Tele-
fone: 2485-1079. 

Um dos primeiros restaurantes da cidade 
especializados na gastronomia italiana, a Cantina 
Giovanni conta com um cardápio recheado com 
mais de 80 itens, que inclui as típicas massas de 
fabricação própria acompanhados de molhos 
variados, carnes, peixes, sobremesas e mais de 
40 tipos de pizza. 

A casa também oferece um bu� et com saladas 
e antepastos, além de uma mesa de queijos e 
frios. Entre as deliciosas opções de massas estão 
o Tagliarini Verde ao Ragú (com molho de tomate 
especial e pedaços de fi lé mignon) e o Penne 
Ferrari (alho e óleo com brócolis, funghi seco e 
tomate seco). 

O restaurante fi ca na avenida Doutor Timóteo 
Penteado, 3757, Vila Galvão. O horário de funcio-
namento é de terça-feira a domingo, das 11h30 às 
23h30. Informações: 2451-5466 ou 2451-2829.

Os restaurantes italianos estão entre 
os preferidos dos guarulhenses, que 
herdaram dos imigrantes o prazer de 
comer uma boa massa. 

A culinária italiana, além de muito 
apreciada, é reconhecia em todo o 
mundo pela variedade de seus ingre-
dientes e pelas características de cada 
canto do país, com especialidades 
únicas.

Em Guarulhos é possível encontrar 
diversos estabelecimentos que ofere-
cem o melhor da culinária italiana como 
uma deliciosa lasanha, um suculento 
espaguete ou qualquer outra maravilha 
mergulhada em saborosos molhos. 

Para quem deseja saborear uma bela 
massa, o roteiro desta semana separou 
os locais que mais se destacam na cida-
de para agradar aos paladares.

Primo Piatto La Pergoleta

PremiattoCantina Giovanni 

Fotos: divulgação e reprodução do Facebook
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ESTREIA

Fotos: divulgação

EM CARTAZ

Vingadores: Guerra Infinita
Thanos (Josh Brolin) 

enfim chega à Terra, 
disposto a reunir as 
Jóias do Infinito. Para 

enfrentá-lo, os Vingado-
res precisam unir forças 
com os Guardiões da 
Galáxia, ao mesmo 

tempo em que lidam 
com desavenças entre 
alguns de seus inte-
grantes.

O Homem das Cavernas

Se passando no início 
dos tempos, quando os 
dinossauros e mamutes 
ainda percorriam a face da 

terra, Homem das Caver-
nas conta a história de um 
corajoso homem das ca-
vernas, que une sua tribo 

contra um inimigo pode-
roso da Idade do Bronze, 
para tentar vencê-lo em 
uma grande batalha.
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TRANSPAREN
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Aquele que
atua para
resolver 

problemas

Hospeda-
ria, em
inglês

Faltar aos
deveres 
do cargo

(jur.)
O habitan-
te original
das terras
do Brasil

Lua do
planeta
Saturno

Peixinho 
ornamen-

tal de
aquários

Aprender,
em inglês

Consoante
sempre
seguida 

de um "U"

Fixou o
preço de
(produto)

(?) longo,
parte

sensual 
de botas

Mostrador 
de estações

no rádio

A substân-
cia com
pH baixo
(Quím.)

Trocar 
uma (?): 

conversar 
(pop.)

Fragrância
exalada
pelas
flores

Importante
invenção
da Pré-
História

(?)
Dourados:
a década 
de 50 (BR)

Grupo que
protege

uma auto-
ridade

"(?)
Festas!",
saudação
natalina

Supri-
mento do 
traje do

astronauta

A chamada
"cerca
viva"

Destino do
animal no 
matadouro

País de
origem da 
democracia

Casca de
(?): em-
barcação

frágil

Capital do
Estado de
Sergipe

Obser-
vação

(abrev.)

Número
de cordas 
do violão
(Mús.)

Alcoólicos
Anônimos

(sigla)

Nota do
Tradutor
(abrev.)

Tempero do churrasco

Sentido mais
abrangente do corpo

humano
Empresta

Alegre;
satisfeito
Título das
mulheres
da família

real
portu-
guesa

Aqui está

Lei de
Diretrizes 
Orçamen-

tárias
(sigla)

Poeta gaúcho do livro
"A Cor do Invisível" 
Veia de pequeno
calibre (Anat.)

Ponto culminante do
Brasil, situa-se na
Serra do Imeri, a 

2.995,30 m de altitude

Resposta dos patrões,
esperada pelos sin-
dicalistas em greve

por motivos salariais

A cortina diáfana
usada para diminuir
a incidência da luz

Magazine
(abrev.)

Morcego,
em inglês

3/bat — inn. 5/dione — learn.

virgem
O ego é algo que sempre 

lhe foi muito forte, porém hoje 
estará mais evidenciado que 
o habitual. Corajoso como 
sempre terá toda a energia 
necessária para seguir em 
frente. Valorize mais as pes-
soas ao seu redor.

Aumentará e muito a sua 
sensibilidade para com os 
relacionamentos mais antigos 
que você tem. Precisa tomar 
cuidado com a forma que 
você fala, pois pode causar 
lesões sentimentais. Sentirá 
um acolhimento de Marte.

A beleza pode reluzir, mas 
nem sempre se mostrará 
favorável para você afinal a 
vida é bem mais que o bonito. 
A humildade é mais impor-
tante que que o ego. Se for 
pedante irá apenas causar 
transtornos.

Você chamará muita aten-
ção, porém de forma positiva 
neste momento com mais 
simpatia. Muitos irão querer 
ficar ao seu lado nesse mo-
mento maravilhoso. Com essa 
forte energia se sentirá quase 
que imbatível.

Fique um pouco mais quieto 
que o habitual para realizar 
as suas atividades, evitando 
maiores complicações pro-
fissionais e pessoais. Estará 
sem o reforço do seu planeta 
regente para essa árdua 
tarefa.

Alcançará uma estabilidade 
emocional muito vantajosa 
neste momento para evoluir. 
Pode ficar confuso, pois 
algumas relações novas 
surgirão. Urano fará com que 
você consiga tomar a melhor 
decisão.

Perderá um pouco da sua 
paciência neste dia fatídica, 
até porque Marte conspira 
contra você neste momento. 
Secretamente Saturno lhe 
beneficiará e muito neste 
momento. Pedras surgirão no 
seu caminho para tentar lhe 
derrubar.

Júpiter lhe puxando para 
baixo deixará você mais 
depressivo que o habitual e 
isso dificultará a sua capa-
cidade de desenvolvimento 
interpessoal. Tenha uma 
atitude menos combativa com 
os outros.

Precisa ser menos apegado 
e deixe que a coisa flua da 
forma que deve ser, dê liber-
dade a si mesmo. Reflexões 
extremamente profundas 
ocorrerão devido ao que 
flui de Plutão e do elemento 
Água.

Com isonomia irá levar o 
seu dia da melhor possível, 
tudo é claro favorecido por 
Mercúrio que exalta essa sua 
feérica qualidade. Precisará 
fazer uso de toda sua cora-
gem para driblar dificuldades. 
Escorpianos podem lhe 
ajudar.

Um signo como seu não de-
veria ser afetado por simples 
amenidades, mas o elemento 
Fogo estará ausente neste 
período. Fortes modificações 
ocorrem em Marte neste 
momento. Sua complexidade 
para o excesso aflorará.

Apaixonado terá uma maior 
facilidade para lidar com as 
coisas que te afligem. Estará 
com muito mais força do que 
você imagina agora. Com o 
apoio da Lua e do elemento 
Água amenizará os proble-
mas.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio aquário peixes

touro gêmeos câncer leão

[ horóscopo ]

[novelas]
Orgulho e Paixão

Camilo deixa Jane desiludida e ela 
revela o que é real para Julieta. Lucci-
no é confrontado por Xavier a admitir 
que é o Motoqueiro Vermelho ao ser 
preso por Virgílio, a mando dele.

Deus Salve o Rei
Afonso quer se unir aos monarcas 

da Cália com a finalidade de destro-
nar Rodolfo, conta Otávio. Rodolfo 
vai prender Afonso, diz Virgílio a 
Catarina. Afonso será vítima de 
deslealdade, alerta Selena a Amália. 
Afonso será preso por Rodolfo, diz 
Virgílio a Catarina.

Do Outro Lado do Paraíso
Ao falar do sofrimento de Beth para 

conseguir doar o rim para Adriana, 
Clara diz que ela precisa receber seu 
amor para ficar viva. Suzy e Helder 
aceitam quando Samuel propõe o 
casamento dos dois.

Segunda-feira
Malhação - Vidas Brasileiras

Em roubo ao Le Kebek, garotos 
impedem Rafael e Gabriela. Priscila e 
Leandro ficam íntimos e deixam Tom 

inquieto. Rafael e Gabriela ganham a 
liberdade através de Marli.

Orgulho e Paixão
Julieta é enfática ao dizer que a 

presença do filho, Camilo, na casa 
dela lhe incomoda. Não vai demorar 
muito para Cecília subir ao altar, reve-
la Ofélia a Jane e Elisabeta. Ludmilla 
coloca à disposição de Elisabeta uma 
vaga de emprego na indústria que 
pertence aos seus parentes.

Deus Salve o Rei
Catarina dá instruções para Delano 

seguir os passos de Amália. Em con-
versa com Lucíola, Catarina conta que 
não vai demorar muito para chegar 
o momento em que terá que tirar 
Virgílio do seu caminho. Diana lembra 
Virgílio em tom de precaução que 
Amália não está salva.

Do Outro Lado do Paraíso
Clara fica sabendo por Gael de 

todos os assassinatos cometidos por 
Sophia e seu ex-marido garante que 
para que seja feita uma investiga-
ção contra a milionária ela terá que 
cooperar. Mercedes diz que Xodó 
precisa contar a Clara e Patrick todos 

os detalhes do seu conhecimento.

Apocalipse
Na frente do Anticristo todos se 

mostram chocados durante o velório. 
Chico e Bárbara registram todos os 
acontecimentos. O fato é alvo da 
transmissão da TV ao redor do plane-
ta. Jonas conta que Ricardo planeja 
seguir os passos de Cristo. 

Carinha de Anjo
Dulce Maria faz a lição na sala e 

pede a ajuda do avô, que resiste, mas 
acaba a neta. Diana conta que rece-
beu um e-mail da produção do SBT 
convidado Zé Felipe e Miguel para se 
apresentarem ao vivo no programa 
“Domingo Legal”. 

Chiquititas
Vivi pede ajuda a Samuca para criar 

um Vlog (blog com vídeos). Laura 
não se decide qual brinquedo quer 
para lhe fazer companhia. Todas as 
crianças decidem brincar na sala. As 
chiquititas e chiquititos vendam os 
olhos, menos Neco. 

O resumo dos capítulos de todas 
as novelas é de responsabilidade das 
emissoras.
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Oferecendo propostas 
diferenciadas, leitura 
rápida e agradável, a 

Revista Mercado Nobre vem, 
há dez anos, conquistando 
seu espaço em Guarulhos 
e região, com excelência, 
credibilidade e seleção 
exclusiva de anunciantes.

Sempre atenta ao potencial da cidade de Gua-
rulhos, a revista apresenta o que há de melhor nas 
áreas de comércio, serviços e gastronomia, trazen-
do aos leitores vasta informação de produtos, lojas 

e, claro, boas oportunidades. 
Como seu próprio nome diz, a Mercado Nobre 

enaltece a grandeza, a qualidade e o valor de em-
presas, serviços e pessoas que ajudaram a conso-
lidar, não só a cidade de Guarulhos, mas a região, 
fazendo parte de sua história e de seu crescimento 
econômico.

Com uma diagramação leve e matérias com 
linguagem simples e agradável, a Mercado Nobre é 
uma revista gratuita e distribuída em uma gama de 
estabelecimentos como clínicas médicas, agências 
de viagens, restaurantes, hotéis, salões de beleza, 
clínicas de estética, laboratórios, academias, ban-
cas de jornal e nos principais pontos comerciais 
de Guarulhos. 

Na Mercado Nobre vale a pena anunciar. E vale 
a pena ler. Porque a Mercado Nobre é uma publica-
ção idônea e versátil, que tem o compromisso com 
a verdade e a qualidade do que publica.

Solicite a visita de um representante:

uma revista
versátil e exclusiva

RMN jornal.indd   1 16/04/2018   20:00:41
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de linhaClassificados

OPERADOR(A) DE VENDAS
GUARULHOS

Enviar CV para o e-mail
tmkt@grupomgcom.com.br

A/C Marcelo

Conhecimento do pacote Office - Habilidade com 
vendas ativas e receptivas - Salário + Remuneração 
variável + benefícios. Ter capacidade para 
trabalhar em equipe, ser concentrado e focado em 
resultados.

LOTE 01 GRANDE QUANT. DE SUCATA MIXTA * LOTE 02 VÁRIOS ITENS DE COZINHA 
INDL. EM INOX LOTE 03 GRANDE QUANT. DE SUCATA DE INFORMÁTICA, ELETRO 
ELETR. E AFINS *LOTE 04 GRANDE QUANT. SUCATAS EM GERAL DE MÓVEIS PARA 
ESCRIT. LOTE 06 GRANDE QUANT. DE SUCATAS DE CADEIRAS DE DIVERSOS TIPOS E 
MODELOS * LOTE 07 DIVERSOS EQUIP. ELETRÔNICOS DE TRANSMISSÃO * LOTE 08 
MOTORES DE VÁRIOS TIPOS E VOLTAGEM, TRANS., EXAUSTORES E OUTROS * LOTE 
09 TRANSFORMADOR/REGULADOR DE VOLTAGEM DE 15KVA * LOTE 10 UM GRUPO 
GERADOR TRANSMIL POT. DE 25KVA – TENSÃO 220 – MOTOR NEGRINI DE 25KVA * 
LOTE 11 UMA ESTRUTURA METÁLICA DE UMA TENDA COB. PARA 350MTS2 * LOTE 
12 UM GRUPO GERADOR DE ENERGIAS STEMAC DE 450 KVA MOTOR CUMMINS- GE-
RADOR WEG MOD. DKBH – FAB DE 1992 – CONTAINER PARA ÓLEO * LOTE 13 UM 
ELEV AUT. COM MOTORES NAS DUAS COLUNAS COM PRANCHA, MAIS UMA GIRAFA 
E UM MACACO HIDRAULICO * LOTE 14 UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA MARCA 
STEMAC DE 450 KVA – FREQUÊNCIA 60 HZ MOTOR CUMMINS – GERADOR WEG – 
FAB. DE 1993 * LOTE 15 O FORD PAMPAL 1.8 – FURGÃO 91/91 GAS * LOTE 16 GM C20 
CUSTOM  S – CABINE DUPLA – 93/94 GAS *  LOTE 17 – VW PARATI CL 1.8 93/93 GAS 
* LOTE 18 FORD RANGER 12E – CABINE DUPLA 99/00 – GAS. * LOTE 19 MBEZ LO 812 
MICROONIBUS – 89/90 – D * LOTE 20 VW 110S CO MICROONIBUS – 93/94 – D * LOTE 
21 FIAT PALIO EL 97/97 – GAS * LOTE 22 FORD RANGER 12E CAB. DUPLA 99/00 – GAS 
* LOTE 23 VW PARATI CL 1.8 93/94 – GAS * LOTE 24 VW PARATI CM 1.8 93/94 – GAS * 
LOTE 25 FIAT PALIO EL 97/97 – GAS * LOTE 26 – FORD RANGER 13D CAB. DUPLA 4X4 
99/00 – D * LOTE 27 UM CORTA GRAMA MOTOR E DUAS MAQ. DE LAVAR WAP MARCA 
KARCHER * LOTE 28 – M.BENZ/LA 1113 – TERCEIRO EIXO – TRUC. CAR. FECH. BAÚ 
DE ALU. DE 8 MTS – 80/80 – D * LOTE 29 GRUPO GERADOR DE ENER. STEMAC DE 90 
KVA – MOTOR MMM - GERADOR WEG – FABRICAÇÃO DE 1993 – CABINADO – FUNC. – 
INST. EM PLAT. DE ALU. SOBRE CHASSI DE CAM * LOTE 30 – 48 CART DE TONER HP 
VAZIOS, 214 CART. HPVAZIOS, 49 FITAS PARA IMPR. MAT. LUCANE TALLI 1, 48 FITAS 
PARA IMPR. MAT. LUCANE LU 120, 557 ESTOJOS PARA FITAS VHS PRETO, 634 FITAS 
VHS T60, 20 FITAS VHS T30, 300 FITAS VHS T40, 237 FITAS VHS T20, 150 FITAS VHS 
T10 E 145 FITAS VHS T90.

Leiloeiro Oficial: João de Souza Simão – Jucesp 680
Informações Tel: (11) 3513-9050 – www.arremax.com.br

DATA 26/04 às 11hs – ONLINE/PRESENCIAL
VISITAÇÃO: ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE: (11) 3513-9050

LEILÃO DE VEÍCULOS 
E EQUIPAMENTOS

2843-6165 97256-6366INFORMAÇÕES

U M A S U P E R P R O D U Ç Ã O P E L A 1ª V E Z N O B R A S I L

COMPRE ONLINE          TEATRO ADAMASTOR CENTRO BILHETERIAEXPRESS.COM     
COMPREINGRESSO.COM

TEATRO - INFANTIL LIVRE DOMINGO 15H AV. MONTEIRO LOBATO, 734
GUARULHOS / SP Realização

22 DE ABRIL

GANHA R$ 10 DE DESCONTO

TURNÊ
OFICIAL

GUARULHOSL

ADVOCACIA
TRABALHADORES E APOSENTADOS

SE VOCÊ TEVE REGISTRO ENTRE
1986 A 1992 TEM DIREITO A RECEBER 

O PLANO COLLOR NO FGTS.
LIBERAÇÃO 5 DIAS

SE VOCÊ POSSUI 60 ANOS,ESTAMOS
FAZENDO APOSENTADORIA E REVISÃO

GRATUITAMENTE.

COMPARECER COM CARTEIRA DE TRABALHO.
Atendimento das 10h às 16h.

DRª TATIANA MAHADEV
(11) 3101-0336 / 96090-4837 

96960-4907(OI) 94914-0229 (TIM)
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 209

Conj 1.104 – Metrô São Bento/SP

 VEÍCULOS
 MOTOS

 VENDO MOTO
 125 Es 2012, 11mil/km 4.900 
4652-6115/995229899 whats

 AUTOS

 VENDO CARRO
 Fiat ideia 2012/comp 75mil/km 
28.500, 6452-6115/99522-9899

 VENDO
 Renault/sandero 35mil/km 
23.500 F:4652-6115/99522-9899

 EMPREGOS
 CONTRATA

 INSTALADOR DE EQUIP. DE SEG
 Alarmes, CFTV, cercas e ouriços. 
Maior de 18 anos, c/ exp e CNH 
A/B. Enviar CV p/: cooper_seg@
hotmail.com. Titulo: CV Instala-
dor. Av. Brigadeiro Faria Lima, 
2882 Sl 6. Cocaia

 ADMITE-SE RAPAZES S/EXP. P/ AU-
XILIARES
 Portaria, Condominio, diversas 
regiões, salário até R$ 1600,00+ 
benef. F: 3535-1383/2887-2488

 IMÓVEIS
 ALUGA-SE

 ALUGA-SE QUARTO
 PQ CECAP Cond Rio Gd do Sul, 
bl 16 C11. F: 96673-7798 whats 
Guto

 ALUGO CASA PRAIA GRANDE
 Cidade Ocian próx.a orla 50mts 
da praia 10 á 15 pess. (11) 98772-
0001

 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

 VENDO SALÃO
 c/ estrutura pronta p/Igreja ou 
outra finalidade c/300mts² ,c/ 
mesanino de Alvenaria , 3 salas 
, 4 wcs., salão p/reunião 590 mil. 
Bom Clima Guarulhos. F: 97164-
9190 (Whats)/ 95590-4030

 APARTAMENTO CECAP
 Cond. Bahia. 2 Dorms, sala, coz. 
wc, vaga priv., 3ºandar. R$210MIL. 
F: (11) 2675-0880 Sra. Aderlene

 SOBRADO COND. FECHADO
 90mts², 3 dorms. 1 suíte, 1 wc, 
1 lavabo., gar 2 autos., pisc., 
área lazer competa, port. 24hrs. 
R$400 Mil , ac. imóvel - valor 
96205-4173 

 APTO PRONTO GUARULHOS
 03 dorms, lazer comp. suite sa-
cada F: 96416-1918, Corretora 
Ivone Creci : 147493

 CASA PONTE GRANDE
 02 dorms. R$270Mil a vista. Cor-
retora Ivone F: 96416-1918. Creci 
147493

 APTO ( URGENTE )
 Paraventi 2 dorms, Lindo!!! Ele-
vador Lazer c/ Quadra, garagem 
Só R$ 142 Mil. Quitado ( doc ok) 
c/ escritura. F: 2814-9601/ 94004-
1714 whats

 
 
 
 

 CASA/ PRAIA GRANDE
 Vendo casa pg,jardim imperador, 
d/frente p/mar, con/privado,quart
o,sala,cozinha,w.c,lav,mobiliado,e
scri, reg/imoveis 175mil, F:99504-
-8801(whats)

 CONDOMINIO VEIGAS
 2 Dorms. R$150MIL. Local: Rua 
Paulo Otaviano,80 F(11)95551-
4029 c/ Stefano

 PINDAMONHANGABA
 10x20M² Escritura Registrada. 
R$62MIL. F:(11) 95551-4029 c/ 
Stefano

 SITIOS E CHÁCARAS

 ATIBAIA E JACAREI
 500M² Doc.ok. Ac. Auto. 
R$45Mil. F: (11) 95085-0505

 LITORAL

 APTO. GUARUJÁ / FERIADO
 c/ garagem, 3 dorms. p/ 10 pes-
soas 2443-2538/ 96310-8031 

 TEMPORADA

 PRAIA CARAGUÁ/M. DE SÁ.
 Casa em cond fechado p/ 10 pes-
soas c/ 2 dorms + dependências. 
F:(11)3341-3168/(11)98899-5768/
(11)3497-5199.

 CHACARÁ ARUJÁ
 p/ 10pess piscina, churr, lago 
e tirolesa. F:4652-6151/99522-
9899(whats).

 SERVIÇOS
 RELAX

 MASSAGEM TERAPÊUTICA
 e Sensual F. 2422-1986/ 97622-
4191 whats, saite www.massagis-
tasguarulhosforman

Guarulhos Hoje: 
Classificados

Ligue e anuncie:
de linhas

2823-0828 
2823-0830 
2823-0836 
2823-0837
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GUARULHOS      (11) 2461-8080 • Av. Salgado Filho, 1.883 • Centro
w w w. p o r t o b e l l o s h o p . c o m . b r

NOVA COLEÇÃO 2018 POR TOBELLO SHOP

NOCE SAVANNA 60 x 120 cm 
SUPERQUADRA 120 x 120 cm*Confira condições na loja
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Av. BArtholomeu de CArlos, 901 e 747

p r o nto  pa r a  m o r a r

a partir de 17% 
de entrada

JUrOS a partir 
DE 10% ao ano**

até 20 anos 
para pagar

facilidade e agilidade 
na aprOvaçãO DO créDitO

Um bairro planejado de alto padrão 
ao lado do parqUe shopping maia, com preços 
30% mais baratos qUe nas regiões norte e leste 
de são paUlo e com financiamento direto.

38 A 154 m2 • 1 a 4 dorms.
r$ 237 mil.*aptos. em guarulhos a partir de
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39 AN
O

S

compromisso
e solidez

Central de Atendimento EZTEC: Al. Jauaperi, 299 - São Paulo - SP - Fone: 5056-8308 - Diário 24 horas - www.eztec.com.br - CRECI: 5677-J. As perspectivas são ilustrativas e possuem sugestão de decoração. Os móveis e utensílios  
são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. Bosque Ventura Boulevard Club - Ares da Praça Empreendimento Imobiliário Ltda., CNPJ 10.429.687/0001-39. Memorial de Incorporação registrado junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis  
de Guarulhos, sob nº 02, na matrícula 122.571, em 06/03/2012. Parque Ventura Premium Clube - Ares da Praça Empreendimento Imobiliário Ltda., CNPJ 10.429.687/0001- 39. Memorial de Incorporação registrado junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos,  
sob nº 5 na matrícula 122.572, em 01/10/2012. EZ LI Empreendimento Imobiliário Ltda., CNPJ: 10.429.192/0001-00. Memorial de Incorporação registrado junto ao 2º Cartório Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos, sob nº 03 na matrícula 130.757, em 11/12/2013. 
(*) Referente à unidade 1.308 com pagamento à vista - Residencial Alameda.  (**) Após a data prevista para a entrega das chaves, serão acrescidos às parcelas juros a partir de 10% (dez por cento) ao ano, calculados pelo Sistema Amortização Contínua (SAC),  
como índice de atualização monetária das parcelas o IGP-DI (FGV) que estiver publicado no mês anterior ao da assinatura deste contrato, e como reajuste o que for publicado no mês anterior ao do efetivo pagamento, taxa mensal de Administração do Contrato,  
sendo obrigatória a contratação de seguro contra morte e invalidez permanente (MIP) e danos físicos ao bem imóvel (DFI), a ser custeado pelo comprador. Tudo nos termos do Instrumento Particular de Compra e Venda, com alienação fiduciária em garantia pactuado. 
(***) Válido um WHISKY RED LABEL de 500 ml por visitante/grupo. Obrigatório passar pelo atendimento do corretor e fazer o preenchimento completo do cadastro. Válido para as 30 primeiras pessoas que visitarem o plantão exclusivamente aos fins de semana 
(sábado e domingo) até o dia 20/05/2018. Necessária a apresentação deste impresso. Promoção não cumulativa com outras peças da campanha e com outras centrais de atendimento da EZTEC. A retirada do brinde está condicionada a apresentação de documento 
comprobatório de identidade, RG e CPF. Não é permitido a uma mesma pessoa retirar outro brinde nos próximos 90 dias em qualquer plantão da EZTEC. Apenas para maiores de 18 anos. Beba com moderação. MATERIAL PRELIMINAR. SUJEITO A ALTERAÇÕES. 
MANTENHA A CIDADE LIMPA. NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS. IMPRESSO EM ABRIL/2018. 48184

p r o nto  pa r a  m o r a r

opções de lazer para toda a família 
e uma praça central com 5.000 m2 
repleta de qualidade de vida.

visite a central de atendimento
AV. PAULO FACCINI, 1.467 - GUARULHOs
www.eZTeC.COM.BR • 11 3135-5151

Realização e Construção:Comercialização:
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