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Secretário de Saúde transfere
gabinete para dentro do HMU
Fotos: Ivanildo Porto

Dario Oliveira/Estadão

O prefeito Guti (PSB) determinou que o secretário de Saúde, Sérgio Iglesias, transferisse para dentro do Hospital Municipal de Urgências
(HMU) seu gabinete pelo prazo de dez dias, como forma de acompanhar mais de perto a situação do complexo hospitalar
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Inep aprova 87%
dos pedidos de
isenção da taxa de
inscrição do Enem
Quem não conseguiu poderá
apresentar recurso até dia 29

GH Pág. 8

Saúde vacina 8 mil pessoas no
1o dia de campanha contra gripe

Reorganização da
Secel deverá ser
votada em plenário
nesta terça-feira

As 69 Unidades Básicas de Saúde da cidade imunizaram contra o
vírus da H1N1, H3N2 e gripe B; campanha vai até o dia 1o de junho

Guti cria departamento para
solucionar as ocupações
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Unidade do Sesc deve ficar pronta no início do 2o semestre
GH Pág. 7
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Fábio Motta/Estadão

[ tempo ]

Hoje

24. Abr

Cristiano Medina da Rocha

16º

Mínima
POSSIBILIDADE
DE CHUVA 20%

Novas regras do Carf
A Constituição de 1988 ao adotar a Teoria da Separação
dos Poderes, harmônicos e independentes entre si, delegou
funções típicas e atípicas ao Executivo, Legislativo e Judiciário, visando o equilíbrio administrativo do Estado por meio do
Sistema de Freios e Contrapesos, onde cada “Poder” exerce
de por vezes atribuições dos outros.
O Poder Executivo assume o papel de julgador quando se
vê obrigado a responder os pleitos dos contribuintes nos
processos administrativos instaurados para solucionar as
controvérsias entre os administrados e Administração. Assim
como ocorre no Judiciário, o processo administrativo do
Executivo deve seguir os tramites legais e observar rigorosamente o princípio do devido processo legal, garantindo ao
cidadão-contribuinte todos os meios de defesa admitidos
pelas regras legais vigentes.
Visando a busca da verdade e a garantia da prevalência da
Justiça, é necessário a existência de mecanismos de controle das decisões monocráticas por um órgão colegiado, que
terá a função de exercer o controle de jurisdicionalidade. Na
área tributária, os Poderes Executivos dos entes federativos,
estruturaram seus órgãos colegiados de superior instância,
com representação paritária de seus julgadores, ou seja, os
colegiados são compostos por representantes da administração e dos contribuintes, estes indicados pelos órgãos
representativos das classes produtoras, tais como, agricultura, comércio, industria, entidades de classes, etc.
Tradicionalmente estes órgãos são chamados de Conselhos de Contribuintes ou Tribunais Administrativos. O Carf
– Conselho Administrativo de Recursos Fiscais foi criado
pela Lei 11.941/09, composto por representantes da Fazenda
Nacional e dos contribuintes tem por atribuições o julgamento em grau de recurso dos tributos de competência da
Receita Federal.
Os Estados brasileiros, o Distrito Federal e os Municípios,
também adotaram o princípio da representação paritária nos
Conselhos de Contribuintes, onde os julgadores são representantes da Administração e dos administrados; é o caso,
por exemplo, do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo
e da Junta de Recursos Fiscais de Guarulhos.
No corrente mês, foi editada a Portaria nº 153 alterando o
Regimento Interno do Carf, provendo significantes inovações, como, a obrigatoriedade de encaminhar às representações, para fins de avaliação quanto à recondução
dos membros, relatório a respeito de suas produtividades,
contendo, inclusive, informações no tocante à observância
de prazos e normas regimentais; redução do prazo de cinco
anos para dois, para caracterizar o impedimento do membro,
representante dos contribuintes, que faça ou tenha feito
parte como empregado, sócio ou prestador de serviço, de
escritório de advocacia que preste assessoria, assistência
jurídica ou contábil ao contribuinte e tenha atuado como
advogado.
O Carf é objeto de investigação da Polícia Federal na Operação Zelotes, deflagrada em 2015 para investigar esquema
de corrupção envolvendo mais de 70 empresas dos maiores
grupos econômicos atuantes no Brasil, tais como, Gerdau,
BankBoston, Mundial-Eberle, Ford, Mitsubishi, Banco Santander, Bradesco, Safra, Grupo RBS, afiliado a Rede Globo,
dentre inúmeros outros. Há indícios de que os Conselheiros
do Carf, aliados a empresários e políticos corruptos criaram
uma rede de corrupção que movimentou milhões de reais,
havendo indícios de envolvimento inclusive do ex-presidente Lula e seu filho caçula.
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Advogado criminalista

Amanhã

25. Abr
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LOTERIAS:

Deu sorte hoje?
Dia do Santo Guerreiro
Milhares de fiéis se aglomeraram nas duas principais igrejas de São Jorge no centro do
Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 23, em que se comemorou o dia do santo
e é feriado no Estado do Rio. O movimento na igreja São Gonçalo Garcia e São Jorge,
no centro, começou durante a madrugada e se estendeu por todo o dia.

[ carta do leitor ]
Vicente Cândido Farias
O PT ainda insiste em registrar a candidatura do
ex-presidente Lula à Presidência da República, mesmo sabendo que o registro
não será aceito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
no caso da Ficha Limpa.
É só para tumultuar o processo. É bom lembrar que,
durante a semana, o TRF-4
rejeitou os últimos recursos do petista no caso do
tríplex do Guarujá, e ainda
virá a decisão da Justiça
Federal no caso do sítio em
Atibaia, em um processo
com mais provas robustas.
Ou seja, Lula continuará na
prisão por muito tempo.

Alexandre R. Contrera
Sou simpático à
pré-candidatura do
ex-governador Geraldo

Alckmin à Presidência da
República, mas com as
denúncias que envolvem
seu nome em ações da
Lava Jato, será que ele
conseguirá manter seu
nome na corrida ao Palácio
do Planalto? Muitas águas
vão rolar por baixo desta
ponte nos próximos dias.

Gilberto Martiniano
Não sabia que tínhamos
uma Polícia Federal tão
incompetente. Explicou:
esta semana, um grupo
de senadores do PT e
da base aliada visitou
Lula na prisão, na
superintendência da PF em
Curitiba. E o mais incrível
é que todos conseguiram
sair de lá tranquilamente.

Oberdan Maciel
Vandalismo. Esta palavra

explica a ação dos desocupados que vêm quebrando
os muros de vidro da Raia
Olímpica da USP durante
a semana. Agora, não consegui entender os motivos
que levaram o ex-prefeito
João Doria a gastar tanto
dinheiro com esse tipo de
obra, que é algo mais visual
do que prático.

Rita Firmino de Moraes
Depois da febre amarela,
que ainda não passou, chegou a gripe e vamos ter que
fazer uma nova corrida aos
postos de saúde da cidade.
Espero que a vacinação
seja mais organizada e que
Guarulhos receba as doses
suficientes para vacinar sua
população, sem termos que
ficar enfrentando filas e tumultos nas Unidades Básicas de Saúde da cidade.

Envie seus comentários para o e-mail: redacao@guarulhoshoje.com.br

Expediente

Mega Sena
Concurso n° 2033
20/04/2018
10 - 18 - 33 - 38 - 40 - 43
Lotofácil
Concurso n° 1653
23/04/2018
02 - 04 - 05 - 06 - 07
12 - 14 - 15 - 17 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25
Lotomania
Concurso n° 1859
20/04/2018
00 - 07 - 11 - 12 - 24
32 - 37 - 39 - 47 - 48
57 - 58 - 60 - 65 - 66
71 - 74 - 77 - 79 - 84
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° 05277
20/04/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete Valor (R$)
1º 89397
1.000.000,00
2º 79274
13.000,00
3º 32249
12.000,00
4º 07366
10.000,00
5º 44304
9.489,00
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Construindo Pontes

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900

O novo secretário adjunto de Transportes é
Márcio Pontes, ex-inspetor da PRF em Guarulhos.
O presidente da Câmara, Eduardo Soltur (PSB!) é
quem teria feito a ponte com o prefeito Guti (PSB)
para indicá-lo…

Sai de perto!

Fogo amigo
Em vídeo, o secretário
Sérgio Iglesias (Saúde)
cobrou os vereadores
da comissão de Saúde.
Deverá repercutir na
sessão da Câmara hoje
à tarde…

Minando
Perceptível: o PT
começou a fazer oposição em conjunto com
segmentos da sociedade. Neste quesito o partido é mestre…

Ivanildo Porto

Além desta proposta da
administração pública,
a pauta do Legislativo
conta com outros quatro
projetos de lei. Contudo,
os mesmos não contam
com a aprovação das
respectivas comissões de
análise.
A alteração mais robusta
irá acontecer na Secel.
Com a aprovação pela
Casa de Leis do projeto
apresentado pela prefeitura, a Secel passou a
atender como Secretaria

O polêmico advogado Wilson Paiva - que sofre
processo dentro da OAB por advogar gratuitamente por medicamentos - anunciou que pretende ser
candidato a deputado estadual…

Está faltando um porta-voz que seja midiático
e fale em nome do Governo em momentos delicados. O secretário Airton Trevisan (Justiça) ou
o vereador Eduardo Carneiro (PSB) deveriam se
voluntariar...

Piada pronta

Plano B?

A influência
na prefeitura
do presidente
da Câmara,
Eduardo Soltur
(PSB!), está tão

de Educação e Secretaria
de Cultura, Esporte e Lazer. O desmembramento
não contempla o governo
municipal com a criação
de novos cargos nestas
pastas.
Criada pelo prefeito
Guti (PSB) no início de
sua gestão, a Secretaria
de Assuntos Difusos irá
se chamar secretaria de
Direitos Humanos. Apasta
é administrada pelo vereador licenciado Lameh
Smeili (MDB.

Imagem

Há petistas enxergando o deputado estadual
Alencar - candidato a federal - por trás da possível
candidatura da ex-vereadora petista Marisa de Sá
a deputada estadual pelo PCdoB. Seria uma espécie de dobrada informal…

Projeto de reorganização
estrutural da Secel volta à
pauta na Câmara nesta terça
Depois de desmembrar
a Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
(Secel) e mudar o nome
da secretaria de Assuntos
Difusos, que passou a
se chamar Secretaria de
Direitos Humanos, a Câmara Municipal vota nesta
terça-feira (24) a reorganização estrutural das pastas. O desmembramento
e outras alterações foram
aprovados pelo legislativo
no início do mês passado.
A administração municipal também criou o
Departamento de Acompanhamento e Controle
de Ocupações Irregulares, ligada à Secretaria
de Justiça. Este departamento tem como propósito atuar na solução de
problemas relacionados
a habitação irregular no
território guarulhense.

Na pista

Se o secretário Giuliano Locanto (Transportes) vivia trombando com o dedicado ex-adjunto Ticiano
Neves, imagine
com Márcio
Pontes, que é
mais qualificado
na área…

REGULARIZAÇÃO: A prefeitura criou departamento que irá analisar das ocupações irregulares da cidade

Antônio Boaventura

forte que no meio político ele está sendo tratado
carinhosamente de Eduardo “Sultão”...

“No momento inicial da
gestão achávamos que
era interessante a junção,
mas no decorrer percebemos que o melhor seria o
desmembramento. Outro
fator que também pesou
foi o fato de a verba
carimbada da Educação.
Dessa forma, evitaremos
maiores transtornos com
o Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo
(TCE-SP)”, explicou o líder
do governo, vereador
Eduardo Carneiro (PSB).

Guarulhos tem mais de 8
mil crianças aguardando
vaga em creche municipal
Ulisses Carvalho

A espera por uma vaga
em uma creche municipal
é o drama de muitas mães
guarulhenses. De acordo com a administração
municipal, o número de
crianças que aguardam
em lista de espera da rede
municipal é de 8.500.
A unidade com o maior
número de crianças na
lista de espera é a Escola
Álvaro Mesquita, na rua
Guimarães Rosa, n° 92,
no Jardim Munira, com
505 crianças na lista de
espera. O número é parecido também com a EPG
Martins Pena, na rua Santa
Maria do Salto, n° 70, no
Pimentas; esta creche tem
uma lista com aproximadamente 400 crianças.
Sobre a previsão de
inauguração de novas
creches para este ano,
a prefeitura afirmou que
existe a previsão de três
unidades, porém, não
informou a possível data
e quais serão as creches
a serem inauguradas. “É
importante destacar que,
até junho deste ano, com o

credenciamento de novas
entidades parceiras, a
Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
vai abrir quatro mil novas
vagas para atendimento
das crianças em período
integral”.
Entre os fatores que a
administração municipal
alega para a grande lista
de espera é a questão ao
índice de natalidade, além
da migração de muitas
crianças do ensino privado
para o público. Se comparado com o início deste
ano, o número de espera
por vagas em creche diminuiu pouca coisa, já que no
mês de janeiro havia 8.991
crianças na lista de espera.
“A última vez que falaram
comigo foi para dizer que
meu filho estava na posição de número 40 da lista”,
afirmou a auxiliar de limpeza Maria Aparecida dos
Santos Silva, 33, moradora
do Parque Brasília, região
do Pimentas, alegando
que o filho de apenas três
anos continua na lista de
espera da creche Martins
Pena.
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IMUNIZAÇÃO: As 69 Unidades Básicas de Saúde de Guarulhos estão vacinando contra o vírus da gripe

Antônio Boaventura

No primeiro dia da
campanha nacional de
vacinação contra a gripe,
nesta segunda-feira (23),
aproximadamente 8 mil
doses da vacina foram
aplicadas nas 69 Unidades
Básica de Saúde (UBS) da
cidade. Para esta primeira
fase, que abrange trabalhadores da saúde, indígenas
e as pessoas com 60 anos
ou mais, o município conta
com 111 mil doses.
A Secretaria Municipal
de Saúde informou que
a campanha segue até o
dia 1º de junho, conforme
determinação do Ministério
da Saúde. As doses da
vacina protegem contra o
vírus A (H1N1), A (H3N2) e B
e poderão ser encontradas
em todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade.

“É importante por que
ela tem validade de 1
ano. Agora preciso tomar
somente no ano que vem.
Eu tomo todos os anos.
Não perco uma campanha.
É muito importante se vacinar contra a gripe”, disse a
aposentada Yoco Yamada,
83 anos.
A mobilização será realizada em três etapas neste
ano. Sendo vacinados
a partir desta segunda-feira (23), trabalhadores
da saúde, indígenas e as
pessoas 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 simultâneas, com
solicitação médica, profes-

Ivanildo Porto

No 1º dia de campanha, são aplicadas
8 mil doses de vacina contra a gripe

sores e pessoas privadas
de liberdade, incluindo
adolescentes e jovens de
12 a 21 anos em medidas
socioeducativas (Fundação
Casa) e funcionários do
sistema prisional.
“Eu estou me prevenindo
e quero que os demais
também estejam se prevenindo. Já venho neste
primeiro dia para evitar o
que aconteceu durante a
vacinação contra a febre

amarela. Daqui uns quatro
dias eu acredito que vá
estar um verdadeiro caos”,
declarou a aposentada
Maria Magalhães, 65.
A meta do Ministério da
Saúde é imunizar 54,4
milhões de pessoas que
pertencem a grupos mais
suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias
em todo país. O Dia D da
campanha será realizado
no dia 12 de maio.

Venha conhecer a

Inauguração: 26 de abril
Cinemark - Sala 02

Shopping Internacional de Guarulhos

www.eniac.com.br | (11) 2472-5500

cidade
Secretário de Saúde transfere
seu gabinete para dentro do
HMU pelo prazo de dez dias
O prefeito Guti determinou que o secretário de
Saúde, Sérgio Iglesias,
transferisse para dentro
do Hospital Municipal
de Urgências (HMU) seu
gabinete pelo prazo de
dez dias, como forma de
acompanhar mais de perto
a situação do complexo
hospitalar. A medida busca
realizar uma avaliação da
atual situação, tendo como
objetivo sempre melhorar
ainda mais o atendimento
à população.

Desde que o Instituto
Gerir assumiu a administração do hospital do HMU,
há quase um ano, a taxa de
mortalidade na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) baixou cerca de 60%. Outro
destaque diz respeito ao
aumento de aproximadamente 20% nos atendimentos de urgência, que hoje
ultrapassam 15 mil por mês.
O número de cirurgias
realizadas também cresceu
em 25% nesse mesmo
período.

Márcio Lino
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[ transparência ]

EPG Selma Colalillo Marques incentiva
a leitura e a criatividade dos alunos

Tenda literária, varal de
contos e cantinho do faz
de conta. Essas foram
algumas das ações que
a EPG Selma Colalillo
Marques, localizada no
bairro Vila Rio, promoveu
com os alunos durante o
mês literário. A iniciativa,
que integra a programação do “Festival Literário
– Literalmente Isso 2018”,
é promovida pela Secel
(Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer).

[ bloco de notas ]

Guarulhos está na semifinal
da Liga Paulistana de Handebol

Fotos: divulgação

Assistência Médica e Nefrológica de Guarulhos S/C
LTDA-Ameneg
Serviço de terapia renal.
VALOR: R$ 916.179,98
Com o objetivo de despertar o gosto pela leitura,
desenvolver na criança
leitora seu potencial criativo, a imaginação, o senso
crítico, a sociabilidade,
valorizando a literatura
em suas diferentes formas
de expressão, a unidade
escolar desenvolveu atividades lúdicas ao longo de
toda semana, propondo
aos alunos momentos de
muita interação social e
autonomia.

Interworks Treinamentos
e Soluções, José Carlos
Lemes, e da coordenadora geral do CIDAP (Centro
de Inclusão Digital), Clara
Ohtsukai.
Em sua participação no
evento, Guti afirmou estar
orgulhoso em saber que
os alunos poderão mudar
seu próprio destino a
partir da formação profissional oferecida pela Prefeitura, e ainda agradeceu
o esforço da secretária
Telma Cardia.

Adamastor Centro recebe encenação
especial de A Paixão de Cristo
O Salão de Exposições
do Adamastor Centro
recebe nesta sexta-feira
(27), às 19h30, a reapresentação do espetáculo
“A Paixão de Cristo”. A encenação especial integra
a exposição de mesmo
nome, exibida até o dia 1º
de maio, com roupas, cenários e adereços utilizados durante o espetáculo
apresentado na Sexta-feira
Santa, no Parque JB Ma-

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.
Consórcio Enpavi/DP Barros
Execução de obras viárias do corredor Pimentas,
com estações de transferência, corredor exclusivo e
obras complementares.
VALOR: R$ 999.462,40

Prefeitura de Guarulhos realiza formatura
de 550 alunos de cursos profissionalizantes
A Prefeitura de Guarulhos promoveu na última
sexta-feira (20) a formatura de cerca de 550 alunos
dos cursos gratuitos
oferecidos pela Secretaria
do Trabalho. A solenidade
foi realizada no Salão de
Artes do Centro Municipal
de Educação Adamastor,
reunindo familiares e amigos dos alunos, professores e coordenadores,
além do prefeito Guti, da
secretária da Pasta, Telma
Cardia, do diretor da

www.guarulhoshoje.com.br

ciel, no Jardim bom Clima,
em Guarulhos. A entrada
é gratuita e a classificação
é livre.
Numa versão reduzida,
mas igualmente cheia
de narrativas bíblicas
tocantes da história cristã,
a encenação apresenta a
temática “Daniel na cova
dos leões”, passagem do
sexto capítulo do Livro de
Daniel, no Antigo Testamento.

Cine Centro Integrado de Nefrologia S/C LTDA
Serviços de terapia renal substitutiva a serem prestados a qualquer individuo que deles necessite.
VALOR: R$ 586.809,09
Era Técnica Engenharia Construções e Serviços
Ltda.
Locação de máquinas e equipamentos com operador
e/ou motorista devidamente habilitado.
VALOR: R$ 455.620,00
Eicon Controles Inteligentes de Negócios LTDA.
Serviço de manutenção, suporte e atualização do
sistema informatizado de controle de gestão do ISSQN e Nota Fiscal de serviço eletrônica, com implementação de funcionalidades relacionadas a NFS-E
e módulo de gerência eletrônica do valor adicionado
fiscal integrado ao sistema informatizado de controle de gestão do ISSQN e Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica.
VALOR: R$ 347.192,29
Autopass S/A
Vale-transporte intermunicipais / municipais em forma de crédito para servidores municipais.
VALOR: R$ 319.000,00
Cimed Indústria de Medicamentos Ltda.
Fornecimento de maleato de enalapril.
VALOR: R$ 147.000,00
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Serviços de postagens de documentos.
VALOR: R$ 80.753,94

Referência no handebol,
a cidade alcançou mais
um expressivo resultado.
O Guarulhos/UNG/Aciseg
venceu o São Caetano
por 27 a 22 e sacramentou a vaga da equipe
guarulhense às semifinais
da Liga Paulistana de
Handebol Masculino. A
Federação Paulista da
modalidade definirá o
próximo adversário do

time na próxima semana.
Para a técnica do
Guarulhos/UNG/Aciseg,
Láusida Góes, estar
entre os quatro melhores
representa muito para a
equipe. “Há muitos anos
que não ficávamos entre
os quatro melhores da
competição. O nível é
muito alto. Essa vaga merece ser comemorada”,
finalizou.

Cemear oferece Masterclass
com grandes solistas brasileiros
Antecipando a homenagem que a Orquestra
Jovem Municipal de Guarulhos faz a Ludwig van
Beethoven, os renomados
solistas Elisa Fukuda, Vera
Astrachan e Joel de Souza
participam de Masterclass
no Conservatório de Guarulhos nesta sexta-feira
(27), às 17h30, no auditório
do Centro Municipal de
Educação e Artes – Cemear.

A entrada é gratuita
e aberta a estudantes
e músicos da cidade,
interessados em música
de câmara. As vagas são
limitadas. Para participar
do Masterclass, assistindo ou tocando um
instrumento, é necessário
confirmar presença pelo
e-mail agendamentocemear@gmail.com, informando a peça que deseja
executar.

Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Fornecimento de Cloreto de Sódio.
VALOR: R$ 57.010,00
Drogafonte Ltda.
Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 37.800,00
CM Hospitalar S.A
Fornecimento de insulina glulisina e insulina glargina.
VALOR: R$ 39.763,10
* Dados extraídos da edição do Diário Oficial do
Município publicado no dia 20 de abril de 2018

Envie sugestões de pautas
para o nosso WhatsApp:
11

95995-8000

Terça-feira, 24 de abril de 2018

7

www.guarulhoshoje.com.br
INVESTMENTOS: O empreendimento, na Vila Fátima, conta com investimentos de aproximadamente R$ 120 mi

Sesc deve concluir obras da unidade
Guarulhos até o começo do 2º semestre
Antônio Boaventura

Até o início do segundo
semestre deste ano, a
cidade de Guarulhos deve
ser contemplada com uma
unidade do Serviço Social
do Comércio (Sesc). O
empreendimento, que
teve sua área doada pela
prefeitura, está localizado
no bairro de Vila Fátima,
e conta com investimento
de aproximadamente R$
120 milhões.
As obras foram iniciadas
em novembro de 2014,
como parte do programa
de expansão do Sesc
no Estado de São Paulo.
A unidade guarulhense está projetada para
atender cerca de 24 mil
pessoas por semana. Ou
seja, quase 100 mil por
mês.
Está previsto o acesso

a atividades culturais,
como espetáculos de
teatro, dança, música, e
circo, além de espaços
para a prática de esportes, como ginásio e sala
multifuncional, bem como
um conjunto aquático.
Por lá também será
disponibilizado ao
público espaço de
tecnologias e artes,
comedoria e clínica
odontológica.
De acordo com
informações obtidas pelo HOJE,
ainda precisam ser
concluídas obras
de acabamento e
ambientação, paisagismo, cobertura e
serviços de caixilharia. A obra, segundo
apurou a reportagem, não conta

com qualquer custeio ou
verba do poder público.
A unidade terá área
total construída de 31.750
metros quadrados implantada em um terreno
de 22 mil metros quadrados. O local é fruto de

doação da Prefeitura de
Guarulhos e compete ao
Sesc proceder a transferência do campo de
futebol e dos vestiários
existentes para a área
remanescente do Parque
Vicente Leporace.
Ivanildo Porto

cidade
CCR NovaDutra realiza operação especial
de atendimento no Dia do Trabalho
A CCR NovaDutra realiza,
a partir desta sexta-feira
(27), operação especial de
orientação e atendimento
aos motoristas e passageiros que utilizarão a via Dutra durante o feriado do Dia
do Trabalho. A operação
contará com papa-filas nos
pedágios; equipes extras
do SOS Usuário em pontos
estratégicos da rodovia;
além de veiculação de dicas de segurança na saída
e no retorno do feriado na
CCRFM 107,5.
No trecho paulista da rodovia, o tráfego deverá ficar intenso entre 16h e 20h
da sexta-feira (27/4) e entre
7h e 13h do sábado (28/4).
No retorno, o tráfego deve
ser maior na terça-feira
(1/5), das 16h às 20h.
No trecho fluminense,
a previsão é de tráfego
intenso entre 14h e 20h de
sexta-feira (27/4) e entre 7h
e 13h de sábado (28/4). No
retorno, o tráfego deve ser

maior na terça-feira (1/5),
das 16h às 20h.
Trecho paulista Devem deixar São Paulo
pela via Dutra cerca de 277
mil veículos, entre a zero
hora de sexta-feira (27/4)
e a meia-noite de sábado
(28/4).
Saída de São Paulo (horários de pico):
Sexta-feira (27/4) - das
16h às 20h – previsão de
9.500 veículos por hora.
Sábado (28/4) - das 7h
às 13h - previsão de 7.700
veículos por hora.
Volta para São Paulo
(horários de pico):
Terça-feira (1/5) - das 16h
às 20h - previsão de 9 mil
veículos por hora.
Programe o retorno A CCR NovaDutra alerta os
motoristas que, para maior
conforto, evitem trafegar
na terça-feira (1/5), das 16h
às 20h, horário de aumento do volume de veículos
na rodovia.
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RECURSOS: As mais de 500 mil pessoas que tiveram a solicitação de isenção reprovada pelo Inep poderão apresentar recursos até o próximo domingo (29)

O Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) aprovou 3.318.149
pedidos de isenção da
taxa de inscrição do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2018, o que representa 87% do total de solicitações. As mais de 500
mil pessoas que tiveram a
solicitação de isenção reprovada poderão apresentar recursos até o próximo
domingo (29).
A maioria dos pedidos
de isenção aprovados
foi para estudantes que
cursaram todo o ensino

médio em escola da rede
pública ou como bolsista
integral na rede privada e
tem renda familiar menor
do que um salário mínimo
e meio por pessoa. Esse
grupo somou mais de 2
milhões de pedidos aprovados.
Os candidatos cursando
a última série do ensino
médio em escola da rede
pública somaram 956 mil
isenções e candidatos em
situação de vulnerabilidade econômica representaram 269 mil aprovações
de isenção. Outros 3,2 mil
conseguiram isenção por

terem feito o Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens
e Adultos (Encceja) no ano
passado.
Para ver o resultado do
pedido de isenção e entrar
com recurso é preciso
acessar a página do participante e informar o CPF
e a senha cadastrada. O
resultado do recurso será
divulgado em 5 de maio.
Quem teve a isenção
aprovada já está liberado
do pagamento da taxa,
mas deve fazer a inscrição
normalmente entre 7 e 18
de maio.

Dario Oliveira/Estadão

Instituto aprova 87% dos pedidos de
isenção da taxa de inscrição do Enem

Pronatec abre inscrições para mais
de 700 vagas em cursos gratuitos
Cardoso, as oportunidades
contribuem para a elevação da empregabilidade.
“Parte dos cursos ofertados é em áreas da economia criativa, que têm boas
perspectivas de inserção
no mercado de trabalho
ou mesmo para empreender. Além disso, é uma
oportunidade de geração
de renda e trabalho para
os jovens”, destaca.
As atividades estão
distribuídas em áreas administrativas, eventos, artes,
línguas, de tecnologia, saúde, entre outras. As vagas
ofertadas pela Fundação
Paulistana de Educação,
Tecnologia e Cultura são

de varia conorme o curso
escolhido.
Para participar, os interessados devem comparecer
nos locais de inscrições
com cópias do CPF, documento de identidade (CNH,
RG ou carteira profissional),
comprovantes de residência e de escolaridade. Na
inscrição, também é necessário levar uma foto 3x4.
Os menores de 18 anos
devem estar acompanhados por responsável legal.
As matrículas ocorrerão
entre às 10h e às 16h, mas
antes a dica é conferir
os cursos e os locais de
realização das aulas com
antecedência.

para as regiões leste,
norte, sul e central. O início
das aulas está previsto
para 7 de maio e as turmas
serão compostas por até
25 alunos. Os cursos têm
prazo de duração entre
três e cinco meses.
Os alunos selecionados
contarão com bolsa-auxílio
de R$ 3,75 por hora aula
assistida. O valor pode
chegar a até R$ 300
mensais.
No fim do curso, o participante receberá certificado
profissional, desde que
tenha cumprido a carga horária. Serão matriculadas as
pessoas com idade a partir
dos 15 anos e a escolarida-

Serviço:

Divulgação

Entre 24 de abril e 3 de
maio, a Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, ligada à
Secretaria Municipal de
Trabalho e Empreendedorismo (SMTE), abrirá
inscrições para 725 vagas
em 29 cursos gratuitos
do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico
e ao Emprego (Pronatec).
Os interessados devem
procurar os locais para
matrícula de acordo com o
curso escolhido e na data
estabelecida para entrega
de documentos.
Para a secretária municipal de Trabalho e
Empreendedorismo, Aline

Prazo para de
inscrição: 24 de abril
e 3 de maio
Início das aulas: 7 de
maio
Telefone para
informações: 113223-4349

Bandidos ateiam fogo em
veículo e atiram contra
prédio da Fundação Casa
Ulisses Carvalho

Dois homens que ainda
não foram identificados
atearam fogo em um
veículo e atiraram contra
a unidade da Fundação
Casa de Guarulhos, localizada na rua Ministro Hipólito, n° 3.650, no bairro
Cidade Aracília. Segundo
o boletim de ocorrência,
um dos suspeitos, que
estava armado, se aproximou da portaria e efetuou
vários disparos, atingindo
o vidro da guarita e parte
do muro da unidade.
Somente após os tiros, é
que uma agente de segurança teria percebido que
um veículo da Fundação
Casa estacionado na
parte externa estava
pegando fogo.
O caso ocorreu por
volta das 22h deste
domingo (22). A Polícia Militar foi acionada,
porém, nenhuma pessoa
foi presa. O coquetel
molotov foi jogado contra
o para-brisa do veículo da

fundação, utilizado para
o transporte dos internos,
que ficou completamente
destruído.
A ocorrência foi registrada no 4° Distrito Policial
como dano qualificado e
disparo de arma de fogo.
A Polícia Civil investiga
está investigando o caso,
porém, como o local fica
em uma área isolada, os
dois bandidos teriam efetuado os disparos e logo
em seguida corrido em
direção a um matagal.
A Fundação Casa tem
atualmente 60 jovens internados com capacidade
para receber 64. Em nota,
a unidade esclareceu que
um grupo não identificado também efetuou
disparos na região, e que
a PM desde domingo realiza buscas pela região.
“Como o fato aconteceu
na área externa do centro, a investigação ficará
sob a responsabilidade
da Polícia Civil. Não houve feridos”.
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acontece

Cemear recebe masterclass e recital
com o violonista Alvaro Henrique

Pedro Franca

Nesta quarta-feira (25),
às 19h, o Centro Municipal de Educação e Artes
(Cemear), recebe uma
masterclass (uma espécie
de audição) com alunos
do Conservatório Municipal de Guarulhos, sob coordenação do professor
João Argolo. Em seguida,
acontece ainda recital
com o violonista Alvaro
Henrique, que na ocasião
presta honrosa homenagem ao músico Manoel
São Marcos, criador do
método São Marcos. A
entrada é gratuita e a
classificação, livre.
Por meio de suas performances, o violonista
Alvaro Henrique conecta
platéias com emoções e

estórias que inspiram mudança. Suas apresentações incluem instrumentos antigos e modernos, e
compositores como Villa-Lobos, Scarlatti, Tárrega,
Tchaikovsky e Stravinsky.
Alvaro trabalhou com os
regentes Julio Medaglia,
VilleMankkinen, Angelo Cavallaro, e outros.
Seus projetos incluem
concertos que tratam de
questões sociais.
O Programa do recital
conta com composições
de grandes instrumentistas, tais como Louis
Moreau Gottschalk,
Mário Ferraro, Manuel de
Falla, Heitor Villa-Lobos,
Francisco Tárrega, entre
outros.

Serviço:
Masterclass e recital Violonista convidado:
Alvaro Henrique
Data: quarta-feira, dia 25
de abril
Horário Masterclass: 19h
Horário Recital: 20h
Local: Centro Municipal
de Educação e Artes –
Cemear
Rua: Abílio Ramos, 122 –
Macedo – Guarulhos
Entrada gratuita
Classificação livre

NOCE SAVANNA 60 x 120 cm
SUPERQUADRA 120 x 120 cm

*Conﬁra condições na loja

NOVA COLEÇÃO 2018 POR TOBELLO SHOP
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

10

Terça-feira, 24 de abril de 2018

ACE

CRESCIMENTO: Medição foi feita entre abril de 2017 e março deste ano pela SCPC Boa Vista

Comércio acumula alta
de 3,7% em um ano,
diz pesquisa da SCPC
O comércio varejista continua a apresentar sinais de
crescimento. Assim como
foi na Páscoa, período em
que as vendas cresceram
3,2% em relação com 2017,
as transações comerciais
aumentaram 3,7% na
medição entre abril do ano
passado e março de 2018.
As informações são da
SCPC Boa Vista, empresa

parceira da ACE-Guarulhos.
Comparado ao último
mês de fevereiro, em março houve ligeiro aumento:
0,3%. Já na relação com
março de 2017 a alta foi
maior ainda: 1,1%. Desde o
começo deste ano, março
foi o mês em que o comércio apresentou mais força.
Nos dois meses anteriores
o desempenho foi baixo,

devido ao mercado de trabalho ainda fragilizado, que
reduz o impacto positivo
de medidas como o corte
da Selic.
Entretanto, a expectativa
de uma recuperação ainda
mais forte do comércio é
boa. Espera-se que a redução dos juros ao consumidor continue, assim como a
expansão do crédito e a di-

minuição do desemprego.
“Quando está empregado,
o trabalhador consome
mais. Ele equipa sua casa
com itens que estejam
faltando, por exemplo;
passeia com sua família e
faz algum tipo de compra
nesses passeios, desde
comida até roupas. Isso faz
com que o ciclo virtuoso
do comércio esteja sempre

Divulgação/ACE

www.guarulhoshoje.com.br

aquecido”, afirma Wiliam
Paneque, presidente da
ACE-Guarulhos.
SETORES – Apesar de
ter apresentado queda de
0,4% em março, a categoria “móveis e eletrodomésticos” alta de 5,1%
em 12 meses. Já o setor
de “Tecidos, Vestuários e
Calçados” cresceu 1,4%.
Em um ano avançou 2,5%.

A atividade do setor de
“Supermercados, Alimentos e Bebidas” aumentou
0,3% no mês. No período
anual, a variação acumulada subiu 3,4%. Por fim, o
segmento de “Combustíveis e Lubrificantes” que,
apesar de ter crescido 0,7%
em março, ainda apresenta queda de 1,6% em 12
meses.

Terça-feira, 24 de abril de 2018
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‘Paisagens Brasileiras’ fica
em exposição no Shopping
Maia durante o mês de abril
As belas paisagens e
cores vivas da exposição
‘Paisagens Brasileiras’ estão encantando o público
do Parque Shopping Maia,
em Guarulhos, desde a
última semana.
Assinada por Rosangela
Santos, a mostra comemora os 18 anos de carreira da artista plástica e
ficam no empreendimento
durante todo o mês de

abril.
Pernambucana, Rosangela se mudou para
Guarulhos há quase duas
décadas, onde instalou o
ateliê Arte & Sensibilidade, e, por conta disso, se
considera “guarulhense
por adoção”.
A artista, conhecida pelas obras que destacam a
natureza brasileira, exibe,
nessa mostra, quadros

que evidenciam a beleza
de estados como Pernambuco, Minas Gerais e
Maranhão.
A visitação à exposição
é gratuita e, para conferir, basta comparecer ao
espaço cultural do Parque
Shopping Maia, localizado
no Piso L2, até o dia 30
de abril, durante o horário
de funcionamento do
empreendimento.
Divulgação

Exposição de Rosangela
Santos no Parque
Shopping Maia
Período em cartaz: Até
30/04
Horário de visitação:
segunda à sexta, das
10h às 22h. Domingos e
feriados, das 14h às 21h.

Local: Espaço Cultural –
Piso L2
Valor: Gratuito
Parque Shopping Maia:
Endereço: Avenida
Bartholomeu de Carlos,
nº 230, Jardim Flor da
Montanha – Guarulhos
Horário de
funcionamento: Lojas:
de segunda-feira a

sábado, das 10h às
22h; domingos e
feriados, das 14h às
20h / Alimentação:
de segunda-feira a
domingo, das 11h às 23h
Contato: (11) 2485 1600
www.
parqueshoppingmaia.
com.br

A DIFFERENZA ODONTOLOGIA
EM PARCERIA COM A
FACULDADE FUNORTE SELECIONA
PACIENTES PARA TRATAMENTO
DE IMPLANTES DENTÁRIOS
E CARGA IMEDIATA.
����Dr.��������������������������������������r�������r�����
T����������������������������������������

Responsável Técnico Antonio de Andrade Neto CRO 30.663 CL 12.039

Serviço:
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Malhação - Vidas Brasileiras
Maria Alice cria caso com Alex e
ele faz o mesmo. Tem um pé atrás
em relação ao que Leandro quer
com Maria Alice, diz Alex a Hugo.
No Le Kebek, Garoto começa a se
dar bem e Paulo vê. Em restaurante,
Paulo e Gabriela batem boca quando
ela conta ter sido beijado por Rafael.
Tom faz várias perguntas a Leandro
quando ele demora a entrar em
casa.

Orgulho e Paixão
Para a viagem ao Brasil para verem
Darcy, Lorde Williamson e Charlotte
se ajeitam. Ernesto instiga Ema e ela
faz o mesmo. Lídia não está, Felisberto fica deconfiado e Mariana crê que
tem noção do paradeiro da jovem.
Uirapuru resolve ficar longe de Lídia
com medo dos avisos do Motoqueiro
Vermelho. Julieta bota fogo em tudo
que é do filho. Lídia é punida pelo
pai. Ludmila chama Januário para
fazer com visita ao Vale do Café.

Deus Salve o Rei
Rodolfo assegura a ex-mulher que
vai dar dinheiro para o monastério.

Matilda recebe Lucrécia, Heráclito e
Latrine em seu hotel. Catarina chega
a conclusão que Virgílio e Amália estão juntos. O capataz da mina zomba
de Afonso quando o ex-príncipe
entra no lugar. .

Do Outro Lado do Paraíso
Por ter acusado Sophia, Clara tem
a atenção chamada por Patrick. Clara
pode ser morta, afirma Patrick a Beth.
Em conversa com Renan, Adriana se
mostra disposta a auxiliar a mãe em
relação a sua marca de loja. Zé Victor vai ganhar algo em troca se matar
a pessoa que deve testemunhar em
favor de Clara, assegura Sophia. Tônia usa a importância que ganhou de
Zé Victor para adquirir propriedade
que pertencia a Renato. Nádia dá de
presente a Raquel a roupa para ela
usar no matrimônio com Bruno.

Apocalipse
Com o sinal da Besta, sua logomarca, concorda Ricardo, na frente de
André e Ariela. Débora não crê nas
palavras de Adriano e ele desiste.
Ricardo quer uma rivalidade com
Deus, aponta Noah. O filho está per-

© Revistas COQUETEL

seguindo Ricardo, afirmam Tamar e
Gideon. Natália é beijada por Dylan.
Adriano faz uma ligação para Glória
e Ricardo vê.

Área de atuação da
Fundação Atração
Bill e Me- fluvial do
linda Gates Tocantins

Arte, em
Única letra
que recebe (?)-stop, o inglês
o acento voo sem Gênero de
escalas
grave
"Édipo Rei"

Carinha de Anjo

Lars Grael,
iatista
brasileiro

Equipamento da
viatura do
bombeiro

Flávio conta para Leonardo que
já enviou para Cecília as fotografias
que passam a impressão de que
Gustavo a traiu e o mentor do plano
diz que isso deve fazer Gustavo
desistir de ir à Bahia, ficando com a
esperança de ir em seu lugar e fazer
contato com os investidores.

Mamífero
carnívoro
encontrado
na África e
Ásia, de
hábitos
noturnos

Abrigo de
esquimós
Criada de
companhia

Problema que aumenta o risco
de defeito mecânico no carro
Conjunção Par do mestre-sala,
alternativa na escola de samba

"Um dia da
caça, (?)
do caçador" (dito)
Ratazana, em inglês
(?) perdido: suposta
espécie intermediária
na evolução do
macaco ao
homem

(?) Sports
Cars,
antiga
montadora
inglesa

A irmã
da mãe
(?)
Johnson,
ator
carioca

(?) qual:
qualquer
(?) Gees,
banda pop
inglesa

Chiquititas
Maria pede para a boneca Laura
aparecer como menina para que
Bárbara acredite que é uma boneca
e não uma humana. Juca tenta beijar
Bia, mas acaba levando um tapa no
rosto. Bia pede desculpa, mas diz
que não rolou clima além de amizade entre eles. Juca pergunta se ela
nunca beijou. Bia diz que não, mas
que não está afim de aprender neste
momento.
O resumo dos capítulos de todas
as novelas é de responsabilidade das
emissoras.

Cabine de
(?): local
do piloto,
no aviao
Mau, em
inglês

Fazenda,
em inglês
Defesa
(fut.)

Marisa
Orth, atriz
de "Haja
Coração"
Um dos 6
grandes
biomas
brasileiros

Coragem

A água
que sai da
nascente

Caipira
(bras.)

"Nacional",
em PNB
(Econ.)

Instituto
Militar de
Engenharia (sigla)
Divisão de
piscinas
Alimento
bovino

Material do
professor
Paixão do
patriota

(?) respiratórias:
passagens
do ar (Anat.)

Viagem,
em inglês
Aparelho de
ginástica
"Itália", no
placar
Estado da
cidade de
Bonito
(sigla)

Vão (fig.) Ditongo
Como é de "tiziu"
explicada a tarefa
para o aprendiz (fig.)

Parte
saliente
da face
(Anat.)

3/art — bad — non — rat. 4/elva — farm — trip. 8/clareira. 11/filantropia.

BANCO

Tecnologia
da Informação
(sigla)
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Solução
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O autocontrole será uma
constante durante um dia
com algumas perturbações.
O Ar lhe ajudará a pensar em
aspectos emocionais mais
aprofundados. Deve deixar
florescer uma energia mais
harmoniosa.

D

Buscar a competitividade
será de extrema importância
para o signo de Capricórnio.
Pois Júpiter tende a levar
para baixo um pouco sua eficiência. Seja realista e avalie
a opções que você tem.

aquário

G

Notará uma divergência de
ideias com algumas pessoas
de Gêmeos. Mercúrio lhe
deixará mais confuso na sua
busca de dar sentido a tudo.
Buscar um equilíbrio de ideias
será a melhor opção.

capricórnio

leão
Irá impor algumas regras
que algumas pessoas levaram
como uma ofensa. Pela forte
presença de Mercúrio você
deve ficar mais atento em determinadas atitudes que você
vem tendo neste período.

E
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A ideia de transformação
cairá sobre você como uma
luva. Plutão revelará seu
instinto de intensidade. Sua
estabilidade pode ser balançada por Vênus que lhe será
negativo.

sagitário

câncer
Será um dia repleto de
emoções, com algumas boas
novidades. Porém Vênus
deixa-lo um pouco instável.
Tende a ficar mais pegajoso,
o que irá afastar algumas pessoas. Tente conter algumas
emoções neste dia.
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Os acontecimentos que
circundam Saturno libertarão
o seu sentido democrático. As
energias serão de convergência positiva para as atividades
sociais de diálogo. Procure
abrir o caminho para novas
ideias.

escorpião

gêmeos
Não deve tornar tudo em
algo complexo. Tente ser
mais simples na forma de
pensar e de agir. Júpiter na
atividade diante da constelação geminiana fará com que
você se sinta mais sozinho e
deprimido.
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libra

touro
Alguns problemas dentro do
seu planejamento acontecerão. Júpiter será um agente
negativo nesta sua empreitada. Não se entregue facilmente a essas dificuldades. Vênus
poderá ajudar a superar com
perseverança.
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Terá um excelente entusiasmo e algumas coisas lhe
favorecerão para isso. Uma
dessas coisas será o Sol que
iluminará bem o seu caminho.
Evite se estressar por qualquer coisa pare e reflita antes.
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[ horóscopo ]

virgem
Uma atividade Lunar
impositiva sobre Urano irá
transformar o seu dia. A sua
capacidade de mudar será
importante para um melhor
desenvolvimento do seu dia.
Deve buscar na praticidade o
caminho para melhorar.

peixes
Muita amabilidade durante
este dia, será cativante para
você. Não deve frequentar
ambientes de muito baixo
astral. Isso poderá ressaltar
instintos melancólicos e demasiadamente depreciativos.

Terça-feira, 24 de abril de 2018

13

acontece

Orquestra Jovem
homenageia Ludwig
van Beethoven em
concerto na cidade
O compositor alemão
Ludwig van Beethoven é
o grande homenageado
em concerto apresentado
pela Orquestra Jovem
Municipal de Guarulhos
(OJMG) no dia 28 de abril,
sábado, às 20h, no Teatro
do Adamastor Centro.
O concerto, que integra
a programação da Tem-

porada 2018, tem entrada
gratuita e classificação
livre.
Sob a regência dos maestros Emiliano Patarra e
Diego Pacheco, a OJMG
apresenta a Sinfonia nº. 1
em dó maior op.21, a primeira das nove sinfonias
de Beethoven, composta
no final do século XVIII,

Fabio Nunes Teixeira

Os grandes nomes da
música clássica estarão
no Teatro Adamastor
Nessa apresentação, a
OJMG traz para a cidade
uma das grandes profissionais do violino no Brasil, a
professora Elisa Fukuda,
solista com formação em
Genebra e orientadora de
várias gerações dos melhores profissionais deste

na Áustria e que ainda
não foi apresentada na
cidade.
Outra obra do alemão
que será executada é o
Concerto Tríplice para
violino, violoncelo e piano
em dó maior op. 56, que
conta com os solistas Elisa Fukuda, Joel de Souza,
Vera Astrachan.

instrumento no país. Esta
grande pedagoga e grande intérprete estará no
palco com o violoncelista
Joel de Souza e a pianista
Vera Astrachan, executando o Concerto Tríplice de
Beethoven, obra prima da
tradição sinfônica.

Serviço:
Orquestra Jovem
Municipal de Guarulhos
– Homenagem a
Ludwig van Beethoven
Data: 28 de abril
(sábado)
Horário: 20h
Local: Teatro do
Adamastor Centro
Av. Monteiro Lobato,
734 – Macedo
Entrada gratuita

Terça-feira, 24 de abril de 2018

imóvel

Testes rastreiam vazamentos
em casa e evitam realizar
obras desnecessárias
É preciso agir rápido para
que um cano furado não se
transforme em manchas na
parede ou contas d’água
exorbitantes. O problema é
que boa parte dos vazamentos domésticos é invisível
- tirando o pinga-pinga em
chuveiros e torneiras -, o
que dificulta a identificação. Em prédios pode ser
ainda pior do que em casas,
porque muitos condomínios não têm hidrômetros
individuais.
O técnico em hidráulica
Plínio de Castro Protáfio,
gerente da Roto Rooter,
empresa de caça vazamentos, atendeu um edifício
com infiltração no segundo
andar. A administração do
prédio já tinha chamado um
pedreiro, que quebrou as

paredes dos apartamentos
do terceiro e do quarto piso,
mas não achou o foco do
problema.
Depois de injetar gás carbônico na tubulação e escutar os ruídos dos canos com
um aparelho próprio, ele encontrou o ponto exato. “Era
um cano na cozinha de um
imóvel do oitavo andar”, diz.
Antes de chamar um serviço
especializado, dá para fazer
alguns testes que detectam
os vazamentos (veja abaixo).
Depois, é preciso recorrer a
um especialista para identificar o local exato, o que
evita que paredes sejam
quebradas à toa.
Construções antigas estão
mais sujeitas a vazamentos,
principalmente aquelas com
mais de 40 anos, quando

ainda se utilizavam tubulações de ferro galvanizado,
que oxidam com o tempo.
“Prédios desse tipo que
ainda não trocaram encanamentos terão de fazer isso
rápido, porque os vazamentos vão começar”, diz Paulo
Sérgio Carvalho, engenheiro
civil e professor da PUC-SP.
Imóveis mais novos já
utilizam tubos de PVC, que
têm vida útil de até 60 anos.
Antes disso, o que pode
causar problemas são as
conexões entre os canos, e
aí o jeito é quebrar a parede
e substituir as peças. Os andares mais baixos são mais
suscetíveis a vazamentos. A
pressão da água, que vem
do topo do edifício, chega
com mais força, facilitando
que ela escape.

Creci: 57409
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IMÓVEIS À VENDA

2463-2000 | 2440-2439 | 94014-5004

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.

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.

Terreno
Pqe Santos Dummont 5X25,
Plano Asfaltado, Desmembrado,
Ao Lado Da Escola. Preço
R$ 90.000,00 Parcelo
Com 50% De Entrada.

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.

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.

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

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.

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

ta o gasto em metros cúbicos
desde a última medição (cada
metro cúbico equivale a 1.000
litros de água). Em uma casa
comum, cada morador gasta,
em média, de 120 a 150 litros de
água por dia. Se esse número
estiver mais alto, pode ter algo
errado.

Advocacia • COMPRA • VENDE • ADMINISTRA
VENDA

Creci 91.908

do jardim e espere a água parar de correr; Passo 3: Coloque
um copo cheio d’água na boca
da torneira e veja se há sucção.
Se sim, algum cano pode estar
rompido.
6 - HIDRÔMETRO
Anote o consumo de água
durante o mês. O visor apresen-

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.

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.

Veja se há problemas
1 - CAIXA D’ÁGUA
Passo 1: Feche a torneira da
boia da caixa, que alimenta o
reservatório. Feche também todas as torneiras da casa; Passo
2: Marque o nível da água; Passo 3: Espere algumas horas e
veja se o nível baixou. Se isso
aconteceu, houve vazamento.
2 - PAREDE
Se não choveu e a parede está úmida, é sinal de
que há algo errado. Piso molhado sem razão aparente
também indica vazamento,
assim como azulejos e paredes ocas (basta bater com as
mãos para ver se o barulho é
diferente).
3 - CONTA DE ÁGUA
Fique de olho na variação
do consumo. Se no mês anterior a conta foi de R$ 100 e
no seguinte foi de R$ 250, é
porque há escape de água.
Veja contas de outros meses.
O problema pode ser antigo e
ter passado despercebido.
4 - VASO SANITÁRIO
Teste 1: Em caixas acopladas, coloque corante na caixa
e observe se ele passa para
a água do vaso. Se passar, há
problema; Teste 2: Deposite
tabaco na água e veja se ele
se movimenta ou se vai para
o fundo da bacia. Se houver
movimentação, a água está
escapando; Teste 3: Esvazie a
cuba com a ajuda de um copo
descartável e observe se o
volume de água se altera. Se
aumentar, há vazamento.
5 - RAMAL DE REDE
Passo 1: Feche o registro
do cavalete, a conexão entre
a casa e a concessionária de
água; Passo 2: Abra a torneira

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.

ALUGUEL WHATSAPP

2279-0396 / 2279-3327 2814-5420

94783-1669

Av. Otávio Braga de Mesquita, 731

CONSULTE O NOSSO SITE: www.attusimoveis.com.br

VENDE

VENDE

Tenho vários imóveis para
troca terreno/ casas/
sobrados/ apto/chácaras e
na praia REF: 02

IMOVEL PARA RENDA
(PQ SANTOS DUMONT)
03 casas + salão com
escritura R$180,000 REF:02

IMÓVEIS PARA TROCA

SOBRADOS
CASA VILA GALVÃO
2 suítes, sala, cozinha,
2 banheiros, área de serviço,
garagem, esícula com wc.
R$ 500,000 Aceita Imóvel
com quintal grande em outro
bairro. REF:02
SOBRADO ITAQUA
10x25. 2 dorm, grandes
(1 suíte), sala, cozinha
planejada, espaço gourmet,
4 banheiros, salão de
festa, sacadas na frente e
atrás, quintal e garagem.
R$450,000 Troca por Imóvel
em Guarulhos. REF:02.
CHACARÁ MARMELO
3.000m² murado 3 casas/
lago dos peixes, pomar,
piscina.
R$ 250.000 Aceita Apto
Guarulhos. REF:02

CASAS

CASAS

CASA EM COND. FECHADO
PROX. SHOPPING
BONSUCESSO
3 dorms (sendo 1 suite), sala,
coz (TROCA POR SÍTIO),
R$ 220.000 REF :DANIEL
CASA CONDOMINIO
FECHADO PARQUE
FLAMENGO
2 dorm. R$ 230.000 A/C
financiamento REF:DANIEL
CASAS PARA RENDA
8 CASAS TERRENO 10X25
RENDA 5.300 – VALOR
530.000 REF/DANIEL
CASA TERREA SANTA MENA
10x25 3 dorm. (2 suítes),
sala, cozinha, área de
serviço, 2 wc, salão de festa,
churrasqueira, garagem 5
vagas, reformada.
R$600,000 Aceita permuta
REF:02

5 CASAS P/ RENDA
APARTAMENTOS
Terreno 10x25 R$ 400.000
APTO PROXIMO PRAÇA 8
(Aceita Permuta) REF :DANIEL
2 dorm. todos planejados
R$185.000 A/C
CASA VILA FÁTIMA
financiamento 90.000 +
8X25 3 dorm. wc e garagem.
parcelas REF:DANIEL
R$210.000 REF:02/Daniel

VENDE

APARTAMENTOS

VENDE
TERRENOS

APTO PRAIA GRANDE
2 dorm. (1 suite), sala,coz,
copa, 2wcs, 2 varandas,
lazer completo.
R$300,000 Aceita Apto em
Guarulhos. REF:02

TERRENO PARAÍSO
10x25 com 2 casas simples.
R$230.000 entre
R$ 130.000+ parcela. REF:02

APTO VILA FÁTIMA
2 dorm. lazer completo,
2 vagas. R$210.000- A/C
financiamento REF:DANIEL

GALPÃO BONSUCESSO
Terreno 1066m² , área
construída 750m².
R$ 1.300,000
50% Permuta REF: DANIEL.

APTO VILA FÁTIMA
70m², 2 dorm. (1 suíte), sala,
2 ambiente, cozinha, área de
serviço, 2 banheiros, sacada,
garagem. R$225,000.
REF:02.

GALPÃO CUMBICA
250m² c/renda- R$500.000REF:DANIEL

KIT NET
Praia Grande
32m²- R$100.000- Aceita
carros REF:DANIEL

TERRENOS

INDUSTRIAIS VENDA
COMERCIAIS LOCAÇÃO

ÁREA INDUSTRIAL
BONSUCESSO
810M² 30 X 27, (ACEITA
PERMUTA) R$ 700,000
REF: Daniel.

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS
CASA COCAIA . 2 Dorms,
sala,coz, wc ,area de serviço,
1 vaga R$ 700,00 REF: 02.

TERRENO SOBERANA
800m² plaino com 2 casas
simples alugadas, com
escritura. Troca por imóveis
para renda. R$ 400.000
REF:02

SALÃO VILA FÁTIMA
150m², 2 banheiros, cozinha,
4 vagas na frente, excelente
localização. R$2.000. REF:02.

TERRENO
PROX. PRAÇA 8/ TABOÃO
5x25 com 4 casas de 2
cômodos e wc + garagem.
R$140.000. REF/02

CASA VILA BARROS
3 dorm. (1 suíte), sala,
cozinha, área de serviço,
3 banheiros, quintal,
churrascaria, garagem 6
vagas.R$ 1.700 REF:02

www.guarulhoshoje.com.br

Classificados de linha
VEÍCULOS

VENDE-SE

TEMPORADA

MOTOS

TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há apenas 2
km da praça 8 de dezembro. peq.
entr. e mensais de R$ 650,00 Últimas unid. não percam. F:49694226/ 4969-0884

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

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 Instalador. Av. Brigadeiro Faria Lima,
2882 Sl 6. Cocaia
OP MONITORAMENTO DIURNO
12X36
Empresa na V.Galvão em expansão, contrata op de monitoramento que tenha exp em informática,
atend tel e facilidade p/ aprender
a função. Paga-se VT, hrs extras e
segura de vida. Curriculum> rh@
ddss.com.br
ADMITE-SE RAPAZES S/EXP. P/ AUXILIARES
Portaria, Condominio, diversas
regiões, salário até R$ 1600,00+
benef. F: 3535-1383/2887-2488

IMÓVEIS
ALUGA-SE

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 sacada F: 96416-1918, Corretora
Ivone Creci : 147493
CASA PONTE GRANDE
02 dorms. R$270Mil a vista. Corretora Ivone F: 96416-1918. Creci
147493
APTO ( URGENTE )
Paraventi 2 dorms, Lindo!!! Elevador Lazer c/ Quadra, garagem
Só R$ 142 Mil. Quitado ( doc ok)
c/ escritura. F: 2814-9601/ 940041714 whats
CONDOMINIO VEIGAS
2 Dorms. R$150MIL. Local: Rua
Paulo Otaviano,80 F(11)955514029 c/ Stefano
PINDAMONHANGABA
10x20M² Escritura Registrada.
R$62MIL. F:(11) 95551-4029 c/
Stefano
SOBRADO COCAIA
Esquina com dois sobrados. Doc.
ok. R$460MIL. Aceito troca até o
valor de 50%. F:99607-8240 /
2441-1845

SITIOS E CHÁCARAS

Publicações Legais

CHACARÁ ARUJÁ
p/ 10pess piscina, churr, lago
e tirolesa. F:4652-6151/995229899(whats).

SERVIÇOS
INFORMÁTICA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Manutenção de computadores,
notbooks em geral. TX R$55,00
F:94672-8044whatsapp/ 20261845

RELAX
MASSAGEM TERAPÊUTICA
e Sensual F. 2422-1986/ 976224191 whats, saite www.massagistasguarulhosforman

ESTAMOS CONTRATANDO
(PCD)

Convocação
O Conselho Estadual do Meio Ambiente convoca audiências públicas sobre o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente do “Aterro Sanitário de Codisposição de
Resíduos Industriais Classe II A e B” CDR Pedreira - Centro de
Disposição de Resíduos, Processo 003/2018.
A primeira no dia 08 de maio, às 17 horas, no Clube Plêiades,
Estrada Três Cruzes, 100, Jardim Cachoeira em São Paulo.

Vagas:

Lavador
Cobrador
Enviar currículo e laudo médico para:

vagas@vilagalvao.com.br

A segunda no dia 10 de maio, às 17 horas, no Villa Santa Mônica, Estrada David Corrêa, 900, Cabuçu Recreio São Jorge em
Guarulhos.

2468-7400

Cópias para consulta do EIA/RIMA estarão à disposição dos interessados de 09 de abril a 10 de maio, de segunda a sexta exceto
feriados, das 9h às 12h e das 13h às 17h, nos seguintes locais:

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

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

ADVOCACIA

- Parque Estadual da Cantareira Núcleo Cabuçu, Avenida Pedro
de Souza Lopes, 7.903 - Cabuçu, Guarulhos/SP;

ALUGO CASA PRAIA GRANDE
Cidade Ocian próx.a orla 50mts
da praia 10 á 15 pess. (11) 987720001

REPRESA NAZARÉ PTA.
Terreno 1000m² entrada R$ 15
mil + 50x R$ 900,00 e Chácara c/
casa. Preço a combinar F: 22310777/ 99935-6619 Vivo

SE VOCÊ TEVE REGISTRO ENTRE
1986 A 1992 TEM DIREITO A RECEBER
O PLANO COLLOR NO FGTS.

- Clube Plêiades, Estrada Três Cruzes, 100, Jardim Cachoeira,
São Paulo/SP;

KIT CENTRO.
Prox. a UNG , REFORMADA , R$
550,00 F: 2468-9271/ 999769738
ALUGA-SE CASA
Prox. a Praça 08 , 03 cômodos,
R$ 550,00 F: 2464-9271/999769738

LITORAL
APTO. GUARUJÁ / FERIADO
c/ garagem, 3 dorms. p/ 10 pessoas 2443-2538/ 96310-8031
LITORAL SUL ILHA CUMPRIDA
Terreno 250M² a 800M da praia.
Doc. ok. R$35MIL. F: 97186-5932

SEMIJÓIAS
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
PABX: 5583-2905
NÃO ENTREGUE
SUA CNH!

“Pontuação e Cassação”

Ligue e

cnhlivre@hotmail.com

2087-0661
97769-1093

Av. Rotary, 964
(ao lado do Internacional
Shopping)

anuncie
nos
classificados

TRABALHADORES E APOSENTADOS

LIBERAÇÃO 5 DIAS
SE VOCÊ POSSUI 60 ANOS,ESTAMOS
FAZENDO APOSENTADORIA E REVISÃO
GRATUITAMENTE.

- CDR Pedreira - Estrada Professor Edmundo Rosset, 7450, Vila
Bela, São Paulo/SP;

COMPARECER COM CARTEIRA DE TRABALHO.

A quem dispor de equipamento compatível com internet também
pelo endereço http://licenciamentoambiental.cetesb.sp.gov.br/
eia-rima.

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
Curso preparatório para

SUPLETIVO
ENEM, ENCCEJA E EJA

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

Ligue:
2823-0800

OPERADOR(A) DE VENDAS
GUARULHOS
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.

Enviar CV para o e-mail
tmkt@grupomgcom.com.br
A/C Marcelo

Matrícula
Grátis
Aulas 1 vez
por semana
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EDITAIS LEGAIS
E PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

Terça-feira, 24 de abril de 2018

CURSO

NACIO
NAL

Curso
Rápido

2408-4200
97560-7301
R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Para anunciar nos classificados ligue:

2823-0828 / 2823-0830
2823-0836 / 2823-0837

www.guarulhoshoje.com.br
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.com.br

CONTE COM A

MARCELO
ROSENBAUM
Designer

TELHANORTE

27 kg

39,

90

9,90

peça

LÁTEX ACRÍLICO
GLASURIT
Fosco, Branco, 18 L

109,90

24X

GABINETE PARA PIA
SONIC
Branco,
120 cm

199,90

BIANCO ADESIVO
para Argamassas
e Chapiscos, 18 L

154,90

Tudo em até

Parcela mínima de R$ 20,00

FIXAS
No Cartão Telhanorte
*1

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

CÓD. 1408666

Mescla, Cinza, Placa
30x30 cm

LANÇAMENTO

CÓD. 1326988

m2

PASTILHA DE VIDRO
ECOLOGIC

CÓD. 263915

MASSA CORRIDA
PVA MAZA

8,90

CÓD. 1076310

CÓD. 1476130

44,75x44,75 cm,
cx 2,00 m2,
Extra

CÓD. 1548964

CÓD. 1490826

PISO AMÊNDOA

CÓD. 1469878

sem pia

SPOT DE SOBREPOR
E27 PAVILONIS
Para 1 Lâmpada, Sem
Aleta, Preto

9,90

VARAL DE CHÃO BARI
88x139x56 cm,
com Asas

59,90

Ofertas válidas até 03/05/2018
somente para as lojas Telhanorte Guarulhos e Via Dutra
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. Verifique 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 fiscal, 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.

