
Zeitune aparece com 
0% das intenções de 
voto para o governo

Estoque de vacina 
pentavalente recebe 
reforço de 6 mil doses

Casos de estupro 
apresentam alta no 
estado, diz SSP-SP
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Presidente do Detran.SP discute 
uso de recursos das multas para 
melhorar o trânsito de Guarulhos
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O convênio com a cidade foi tema do encontro entre Maxwell Borges 
e o secretário municipal da Fazenda, Peterson Ruan, nesta 4a feira

A taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo passou de 16,4% em fevereiro para 16,9% em março, segundo pesquisa da 
Fundação Seade e do Dieese; em todo Brasil, o desemprego registrou 12,6%, no trimestre entre dezembro e fevereiro

Desemprego atinge cerca de
2 milhões de pessoas em SP
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Presidente do Detran.SP discute 
uso de recursos das multas para 
melhorar o trânsito de Guarulhos
O convênio com a cidade foi tema do encontro entre Maxwell Borges 
e o secretário municipal da Fazenda, Peterson Ruan, nesta 4

Comerciantes divergem sobre a 
faixa de ônibus no Jd. Cumbica
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Expediente

[ cena do dia ] Danilo M. Yoshioka/Estadão
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[ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Vicente Cândido Farias
O PT ainda insiste em re-
gistrar a candidatura do 
ex-presidente Lula à Presi-
dência da República, mes-
mo sabendo que o registro 
não será aceito pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) 
no caso da Ficha Limpa. 
É só para tumultuar o pro-
cesso. É bom lembrar que, 
durante a semana, o TRF-4 
rejeitou os últimos recur-
sos 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 desocu-
pados que vêm quebrando 
os muros de vidro da Raia 
Olímpica da USP durante 
a semana. Agora, não con-
segui 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, che-
gou 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 
sufi cientes para vacinar sua 
população, sem termos que 
fi car enfrentando fi las e tu-
multos nas Unidades Bási-
cas de Saúde da cidade.

Envie sua denúncia: www.xerifejorgewilson.com.br/denuncie
(11) 3886-6485 - (11) 2408-6556

Instagram: @xerifedoconsumidor

Facebook: facebook.com/jorgewilsonoxerifedoconsumidor

Aparelhos eletrônicos 
queimados devido 
à queda de energia

Certamente você já ouviu falar que os raios em 
tempestades podem provocar a queima de aparelhos 
elétricos e eletrônicos. Segundo o Grupo de Eletricidade 
Atmosférica (ELAT), o Brasil é campeão mundial de inci-
dência de raios, registrando cerca de 50 a 70 milhões 
de descargas atmosféricas anualmente. Essas descargas 
elétricas, quando atingem a rede de energia ou antenas, 
podem danifi car os aparelhos eletroeletrônicos de sua 
residência. 

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), o consumidor tem o prazo de até 90 dias, a 
partir do ocorrido, para encaminhar sua reclamação à 
concessionária distribuidora do serviço, que, por sua 
vez, tem dez dias corridos (contados a partir da reclama-
ção) para inspecionar e vistoriar o aparelho danifi cado. O 
prazo de inspeção cai para um dia útil quando se tratar 
de equipamentos utilizados para acondicionamento de 
alimentos perecíveis ou medicamentos, como geladei-
ras, refrigeradores ou freezers. 

Caso tenha algum de seus eletroeletrônicos danifi -
cados em função de queda de energia, é importante 
sempre anotar o dia e hora do ocorrido, isso facilitará a 
inspeção e é uma prevenção ao consumidor. É importan-
te lembrar que a ANEEL, em seu Art. 204 – Resolução 
nº414 estabelece que, para ser ressarcido, o consumidor 
deve apresentar os laudos técnicos ou orçamentos de 
reparo dos aparelhos danifi cados, de três assistências 
técnicas distintas.

 O Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC) 
dispõe em seu artigo 22 que, os órgãos públicos por 
si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias 
ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 
obrigados a fornecer serviços adequados, efi cientes e 
seguros. 

Já, em seu artigo 14, o CDC dispõe que o fornecedor 
de serviços responde, independentemente da existência 
de culpa, pela reparação dos danos causados aos con-
sumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, 
bem como por informações insufi cientes ou inadequa-
das sobre sua fruição e riscos. Os incidentes com raios 
têm previsibilidade técnica, sendo assim as empresas 
precisam ter mecanismos que garantam a segurança 
na prestação dos serviços e não podem se eximir do 
ressarcimento do prejuízo aos consumidores. 

É importante que o consumidor não faça o reparo por 
sua conta, evitando perder seus direitos e fi car no prejuí-
zo. Antes disso é essencial que se entre em contato com 
a distribuidora, solicitando autorização para que se leve o 
equipamento para o conserto, seguindo suas orientações.

Cidadão diademense

O governador Márcio França (PSB) recebeu, nesta quarta-feira (25),  o título de cidad-
ao diademense na Câmara Municipa de Diadema, na Grande São Paulo. Um grupo de 
manifestantes aproveitou a presença do governador e do prefeito Lauro Michels para 
realizar um protesto.

Mega Sena
Concurso n° 2034
25/04/2018
06 - 07 - 13 - 17 - 22 - 53

Lotofácil
Concurso n° 1654
25/04/2018 
01 - 02 - 03 - 04 - 06
10 - 11 - 13 - 16 - 18
19 - 20 - 22 - 23 - 25

Lotomania
Concurso n° 1860 
24/04/2018
06 - 09 - 11 - 13 - 27
30 - 38 - 51 - 56 - 65
73 - 75 - 77 - 78 - 79
80 - 91 - 92 - 95 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1780
24/04/2018
Primeiro sorteio 
16 - 28 - 36 - 37 - 42 - 45
Segundo sorteio
11 - 13 - 18 - 19 - 24 - 46

Federal
Extração n° 05278
25/04/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   10923         350.000,00
2º  31711               18.000,00 
3º  04138             15.000,00
4º  00557            12.000,00
5º  3888              10.023,00
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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 

CURSOS PRESENCIAL E A DISTÂNCIA

NOVAS TURMAS• ENFERMAGEM OBSTÉTRICA
• ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
• GESTÃO DE DEP. PESSOAL E LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
• ENGENHARIA DE SEGURANÇA NO TRABALHO
     ENTRE OUTROS

ESPECIALIZAÇÃO em:

NOVAS TURMAS

NOVAS TURMAS

NOVAS TURMAS

VOCÊ PREPARADO PARA VENCER.

A primeira Universidade de Guarulhos
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Zeitune obtém 0% das intenções 
de voto em pesquisa Ibope para o 
governo do estado de São Paulo

INVESTIGAÇÕES: O vice-prefeito é investigado por uma Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal
Câmara discute projetos 
pendentes da sessão encerrada 
por falta de vereadores

Os vereadores de 
Guarulhos irão discutir 
nesta quinta-feira (26) as 
propostas pendentes da 
sessão anterior que não 
foi realizada pela falta au-
sência de vereadores no 
plenário. Entre os proje-
tos está a reorganização 
estrutural da Secretaria 
de Educação, Esporte e 
Cultura, que foi desmem-
brada e a nova nomen-
clatura da Secretaria de 
Assuntos Difusos.  

A alteração mais robus-
ta irá acontecer na Secel. 
Com a aprovação pela 
Casa de Leis do projeto 
apresentado pela pre-
feitura, a Secel passou a 
atender como secretaria 
de Educação e secretaria 
de Cultura, Esporte e 
Lazer. No entanto, essa 
sugestão 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. Aque-

la pasta é administrada 
pelo vereador Lameh 
Smeili (MDB), que está 
licenciado de suas ativi-
dades parlamentares. 

“No momento inicial da 
gestão achávamos que 
era interessante a junção, 
mas no decorrer perce-
bemos que o melhor se-
ria o desmembramento. 
Outro fator que também 
pesou foi o fato da verba 
carimbada da Educação, 
até por que estamos 
também, dessa forma, 
evitando maiores trans-
tornos com o Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP)”, declarou 
o líder do governo na Câ-
mara, vereador Eduardo 
Carneiro (PSB). 

O governo municipal 
também criou o Depar-
tamento de Acompa-
nhamento e Controle de 
Ocupações Irregulares, li-
gada a secretaria de Jus-
tiça. Este departamento 
tem como propósito atuar 
na solução de problemas 
relacionados a habitação 
irregular no território 
guarulhense. (A. B.)

Antônio Boaventura

O vice-prefeito 
Alexandre Zeitune (Rede), 
eventual candidato ao 
governo do estado de 
São Paulo aparece com 
0% na pesquisa Ibope, 
encomendada pela TV 

Bandeirantes e divulgada 
na noite desta terça-feira 
(24). Foram ouvidas 1.008 
pessoas entre os dias 20 
e 24 de abril deste ano. O 
levantamento tem margem 
de erro de 3% para mais 
ou para menos.

A pesquisa eleitoral foi 
registrada no Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) 
sob o protocolo SP-
02654/2018 e no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
sob o protocolo BR-
00314/2018.

Zeitune é investigado por 
uma Comissão Especial de 
Inquérito (CEI), na Câmara, 
por ter seu nome envolvido 
em denúncia de suposta 
extorsão. A denúncia que 
motivou as investigações 
apontava a possibilidade 
do representante da Rede 
receber R$ 12 milhões 
para investimentos em 
sua campanha e para a 
presidenciável Marina 
Silva, presidente nacional 
do partido.

Ainda segundo a 
pesquisa Band/Ibope, 
João Doria (PSDB), que 
deixou a Prefeitura de 
São Paulo antes de 
terminar o mandato 
para ser candidato ao 
governo, lidera com 24% 
das intenções de voto, 
seguido de Paulo Skaf 
(MDB), com 19%, e, na 
sequência, empatados 
tecnicamente o 
governador Márcio França 
(PSB) e Luiz Marinho (PT).

Na terrinha
O pré-candidato a 

governador João Doria 
(PSDB) deverá vir a Gua-
rulhos no dia 25 de maio, 
sexta-feira. Desta vez os 
tucanos guarulhenses 
foram comunicados…

Gastão
O presidente do PSDB, 

Marco Iannoni, está 
procurando local para 
receber Joao Doria. Bem de acordo com sua fama 
de empresário, digamos, controlado, preferencial-

mente que seja de graça…

Quinta-coluna
O evento deverá servir para defi nir quais tucanos 

guarus estão mesmo com João Doria ou apoiando 
o governador Márcio França, candidato do partido 
do prefeito Guti, o PSB…

Posição
Indagado, o secretá-

rio  e vereador tucano 
licenciado Gilvan Passos 
(Segurança) não se fez de 
rogado: declarou apoio 
publicamente - no progra-
ma Radar de Notícias - ao 
candidato João Doria…

Hay de resistir...
A cúpula da Saúde che-

gou à conclusão que a tentativa da Oposição de 
derrubar o secretário Sérgio Iglesias tem apoio - e 
fogo! - de “mui amigos”. Fazendo jus ao sangue es-

panhol, ele anda dizendo: “Se quiserem, me tirem: 
não vou entregar o cargo”...

Teoria da Conspiração
Petistas andam dizendo por aí que a ex-verea-

dora Marisa de Sá teria trocado o PT pelo PCdoB 
porque seu marido será nomeado na alimentação 
escolar - sua área -  do Estado. Assim ela será 
candidata a deputada estadual apoiando Márcio 
França. O tempo dirá…

Sem mesa
Assessor na Segu-

rança, o cabeleireiro 
Alberto “Argentino” já se 
desentendeu com vários 
outros funcionários da 
pasta. Suas desavenças 
com gcms são antigas. 
Tanto que ele não está 
conseguindo nem lugar 
para fi car na sede da 
Secretaria…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Presidente do Detran.SP 
discute o uso de recursos de 
multa no trânsito de Guarulhos

Prefeito visita nova loja de tradicional 
empresa guarulhense do ramo doceiro

O diretor-presidente do 
Detran.SP, Maxwell Borges 
de Moura Vieira, visitou 
nesta quarta-feira (25), o 
secretário municipal da 
Fazenda de Guarulhos, 
Peterson Ruan. 

O encontro na secretaria 
teve como tema o 
andamento do convênio 
assinado em dezembro 
com o Detran.SP para 
repasse de verbas 
ao município. 

O acordo, 
firmado por meio 
do Movimento 
Paulista de 
Segurança no 
Trânsito, prevê o 
uso de recursos 
provenientes 
das multas 

em investimentos para 
melhorar a segurança no 
trânsito. “Nada mais justo 
do que fazer com que 
os motoristas infratores 
paguem por projetos 
que visem a redução de 
acidentes e a preservação 
de vidas”, explicou Vieira.  

Antes da visita, Vieira 
participou do programa 
Trânsito Seguro, da TV 

Guarulhos. Num bate-papo 
ao vivo com o apresen-
tador Alessandro Ferro, 
foram abordadas questões 
como segurança viária e 
os programas do Detran.
SP para prevenir acidentes 
e facilitar o atendimento 
ao cidadão, entre eles os 
28 serviços eletrônicos 
oferecidos pelo departa-
mento.

O prefeito Guti (PSB), e o 
secretário Rodrigo Barros, 
de Desenvolvimento 
Científico, Econômico, 
Tecnológico e de Inovação 
(SDCETI), visitaram nesta 
quarta (25) a nova loja 
do Comercial Esperança, 
tradicional empresa do 
ramo doceiro, que teve o 
primeiro empreendimento 
inaugurado em 1970 na 
cidade de Guarulhos.

Guti enalteceu o espírito 
empreendedor dos 
proprietários da empresa. 
“É muito importante 
que os empresários 
continuem acreditando no 
município, trazendo assim 
investimentos e gerando 
empregos. Vamos continuar 
trabalhando para que as 
portas estejam abertas aos 
investimentos assertivos”, 
afirmou o prefeito.

A nova planta do 
Comercial Esperança é a 
sexta loja em Guarulhos e a 

16ª da empresa. Localizada 
na avenida Julia Gaiolli, 
868, em Bonsucesso; 
foram investidos mais 
de R$ 15 milhões. Nesse 
empreendimento foram 
criados 220 empregos 
diretos.

Após a visita à loja, que 
será inaugurada nesta 
quinta-feira (26), o secretário 
Rodrigo Barros destacou a 
importância da aproximação 
entre o governo municipal e 
as empresas. “A SDCETI tem 

feito o papel de conector 
entre o setor produtivo e o 
Governo. Com o Comercial 
Esperança e demais 
varejistas, esperamos ter 
essa integração e buscar 
desenvolver soluções 
que possam agregar valor 
aos produtos e serviços, 
melhorar a eficiência para 
o consumidor e aumentar 
a geração de receita, 
fatores que fortalecem 
automaticamente o 
município”, explicou.

REUNIÃO: Maxwell Borges se reuniu com o secretário municipal Peterson Ruan
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[ bloco de notas ]

Prefeitura e ACM apresentam 
projeto Horta Educativa no Uirapuru

O secretário de Meio 
Ambiente, Abdo Ma-
zloum, e técnicos do 
Centro de Educação 
Ambiental Bosque Maia  
apresentaram, nesta 
segunda-feira (23), o 
projeto Horta Educativa 
no Centro de Desenvol-
vimento da Cidadania 
da ACM Guarulhos, no 
Jardim Uirapuru, com a 
participação de familiares 
e alunos do estabeleci-
mento de ensino.

A parceria entre a 
Prefeitura e a ACM visa 

fornecer aos jovens orien-
tações sobre plantio, além 
conhecimentos sobre 
geração e destinação do 
lixo, cuidados com a água 
e importância da preser-
vação da fauna e fl ora. O 
primeiro encontro do pro-
jeto aconteceu no último 
dia 16, no Bosque Maia.

As próximas aulas 
acontecerão semanal-
mente nas dependências 
do CDC Uirapuru e terão 
a participação de 120 
crianças e jovens, pais e 
comunidade local.

[ bloco de notas ]

Deliberações a Assistência Social são 
apresentadas no Presidente Dutra

As deliberações apro-
vadas nas Conferências 
Municipal, Estadual e 
Nacional de 2017 foram 
apresentadas nesta 
quarta-feira, dia 24, para 
os usuários e funcioná-
rios do Sistema Único da 
Assistência Social (SUAS) 
do CRAS - Centro de 
Referência da Assistência 
Social Presidente Dutra. 
Promovida pelo Conselho 
Municipal de Assistência 
Social (CMAS), a reunião 
devolutiva reuniu um 
público de mais de 60 
pessoas no Núcleo Batuí-
ra. Nesta quinta-feira, dia 
26, a reunião ocorrerá 

das 10h às 12h, no CRAS 
São João.

A secretária-adjunta 
de Desenvolvimento 
e Assistência Social, 
Claudia Papotto, acom-
panhou a reunião. “Nesta 
reunião, percebe-se uma 
participação maior dos 
usuários que nos outros 
locais. Isto enriquece os 
trabalhos e nos alegra. 
Os usuários dos serviços 
podem e devem acom-
panhar os processos da 
Assistência Social, para 
que sejam efetivadas as 
propostas conforme suas 
necessidades”, afi rmou 
Claudia.

Interessados em concluir 
os estudos do Ensino 
Fundamental e Médio 
têm até as 23h59 desta 
sexta-feira, dia 27, para 
realizar a inscrição no 
Encceja(Exame Nacional 
para Certifi cação de Com-
petências de Jovens e 
Adultos) 2018. As provas, 
aplicadas pelo Inep (Insti-
tuto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira), aconte-
cem no dia 5 de agosto.

O Encceja é direcionado 
aos jovens e adultos que 

não tiveram a oportuni-
dade de concluir seus 
estudos na idade apro-
priada para cada nível de 
ensino. A participação é 
voluntária e gratuita, mas 
existe uma idade mínima 
exigida. Aqueles que 
desejam a Certifi cação de 
Conclusão do Ensino Fun-
damental precisam ter 15 
anos completos até a data 
de realização do Exame. 
Já aqueles que visam a 
Certifi cação de Conclusão 
do Ensino Médio precisam 
ter 18 anos completos.

Prazo para inscrições do Encceja 
2018 termina nesta sexta-feira

[ transparência ]

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

São Paulo Transporte S/A
Vales-transporte em forma de crédito em cartão e de bilhe-
tes de passagens para servidores municipais.
VALOR: R$ 188.000,00

Preserva Engenharia Ltda.
Execução de obras de contenção de encostas e de talude 
em rua do bairro Recreio São Jorge.
VALOR: R$ 168.530,49

Centro de Inclusão Digital e Aprendizagem Profi ssional – 
CIDAP
Atividades técnico-pedagógicas em cursos de qualifi cação 
social e profi ssional no âmbito do CTMO e Programa Jovem 
Trabalhador, com fornecimento de kit de material didático.
VALOR: R$ 153.738,49

Marcos Osires Martins – EPP
Aquisição de cadeiras de rodas adaptada.
VALOR: R$ 118.733,20

Guarani Material p/ Construção LTDA.
Aquisição de piso intertravado 16 face, cimento portland e 
concreto usinado.
VALOR: R$ 68.937,63

São Judas Arte e Lazer LTDA – ME
Inclusão de alunos de ensino especial conforme sentença 
judicial.
VALOR: R$ 68.850,00

Medimport Comércio de Produtos Hospitalares Eirelli – 
EPP
Fornecimento de fraldas descartáveis, lenço umedecido e 
toalha umedecida.
VALOR: R$ 76.361,62

Vix Com. de Prod. Farmacêuticos e Hospitalares LTDA.
Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 32.400,00

Fergavi Comercial LTDA EPP
Aquisição de arame recozido, arco de serra, cabo de 
enxadas, colher de pedreiro, ferramentas, trenas, arame 
galvanizado, arruelas, broca de aço e disco de corte entre 
outros.
VALOR: R$ 33.839,80

Exata Evolution Comercial e Distribuidora Ltda – ME.
Aquisição de areia lavada.
VALOR: R$ 26.874,25

Portal LTDA.
Fornecimento de medicamento.
VALOR: R$ 25.773,30

Verocheque Refeições LTDA.
Fornecimento de vale alimentação aos participantes do 
Programa Bolsa Trabalho e vale refeição aos participantes 
do Programa Jovem no Mercado de Trabalho.
VALOR: R$ 23.729,18

* Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do Município 
publicado no dia 20 e 24 de abril de 2018.

Fotos: divulgação

Ciclistas de Guarulhos chegam 
ao pódio na Gran Cup, em Ubatuba

Dois atletas da cidade 
que disputaram a Gran 
Cup Brasil de Ciclismo, em 
Ubatuba, conquistaram um 
lugar no pódio no último 
domingo (22). Pela cate-
goria Júnior Masculino, 
Carlos Coelho fi cou em 
primeiro lugar, enquanto 
pela Elite Feminino, Ana 
Lúcia conseguiu a terceira 
colocação. Ambos ciclistas 
foram representados pela 
Pro Cycling Team ADF, re-
presentante de Guarulhos 
na modalidade.

A prova de estrada foi 

de 140 km pela rodovia 
Rio-Santos, onde cinco 
categorias foram até a 
cidade de Paraty e as 
demais até Cachoeira 
da Escada, localizada na 
divisa do Estado. Os dois 
trajetos foram encerrados 
no centro de Ubatuba. 
Essa foi a segunda vitória 
da equipe guarulhense 
em menos de dez dias. 
No último dia 15, Salomão 
Santos venceu a 2ª etapa 
do Campeonato Metro-
politano de Ciclismo, em 
Cubatão.

O Ciet - Centro Integrado 
de Emprego, Trabalho 
e Renda de Guarulhos 
divulgou nesta terça-feira 
(24) a abertura de 10 vagas 
para auxiliares de limpeza 
exclusivas para defi cientes 
físicos. Os interessados 
devem comparecer no Ciet 
Centro (avenida Monteiro 
Lobato, 734) até o próximo 
dia 3 de maio, das 8h às 
16h.

De acordo com a 

Secretaria Municipal do 
Trabalho, estão disponíveis 
dez vagas para auxiliar de 
limpeza para trabalhar de 
segunda-feira a sábado, 
das 9h às 13h, na região 
central da cidade. O órgão 
ainda informa que o salário 
é de R$ 670,00 e são ainda 
oferecidos os seguintes 
benefícios: Vale Transporte, 
Vale Alimentação (R$ 
401,00), Assistência Médica 
e Odontológica.

Ciet Guarulhos tem dez vagas exclusivas 
para portadores de deficiências

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:
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Comerciantes divergem 
sobre o trecho da faixa de 
ônibus nas vias de Cumbica

Secretaria de Saúde recebe reposição 
de 6 mil doses da vacina pentavalente

Antônio Boaventura

A Secretaria de Transpor-
tes e Trânsito (STT) realizou 
nesta quarta-feira (25) os 
testes para implantação de 
faixa exclusiva de ônibus 
nas vias Cariri-Acu e João 
Veloso da Silva. No entan-
to, comerciantes divergi-
ram quanto à funcionalida-
de da faixa nestes locais. 
A administração municipal 
prevê a melhora da veloci-
dade dos veículos.

“Foi muito ruim. Esta 
avenida é curta. O espaço 
comporta apenas dois 
carros, e se fizerem esta 

faixa de ônibus vai ficar 
um lado prejudicado. Os 
pedestres e motoristas vão 
ter dificuldade para transi-
tar aqui. E vai atrapalhar a 
vida de todo mundo. Esta é 
uma avenida de comércio”, 
declarou a gestora educa-
cional Rosimeire Alves, de 
33 anos.

Para Hélio da Silva, encar-
regado de uma gráfica, a 
implantação do corredor 
na avenida João Veloso da 
Silva, localizada no Jardim 
Cumbica, não trará qual-
quer prejuízo ao comércio 
que gerencia. “Não temo 

perder clientes. Os clientes 
quando não estão aqui es-
tacionam em outro lugar”, 
observou.

De acordo com a STT, 
os testes determinarão a 
viabilidade de uma faixa 
de rolamento exclusiva 
para a circulação de co-
letivos, que irá beneficiar 
a operação de 12 linhas 
municipais, que transpor-
tam aproximadamente 9 
mil usuários, melhorando a 
velocidade dos coletivos, 
bem como a pontualida-
de no atendimento aos 
usuários.

Nesta quarta-feira (25), 
a Secretaria Municipal 
de Saúde recebeu seis 
mil doses da vacina 
pentavalente do Estado 
de São Paulo para 
reabastecer os estoques 
das unidades de saúde, 
que já estavam preju-
dicados desde o início 
deste mês. A vacina 
faz parte do calendário 
nacional de imunização 
e protege contra cinco 

doenças: difteria, tétano, 
coqueluche, hepatite B e 
infecções causadas por 
Haemophilus influen-
zae tipo B, entre elas a 
meningite. A imunização 
ocorre em três doses: 
aos 2, 4 e aos 6 meses 
de vida.

De acordo com nota 
informativa encaminha-
da pelo Ministério da 
Saúde, em fevereiro, 
a vacina pentavalente 

está indisponível em 
todo o país. No entanto, 
a Secretaria de Saúde, 
que recebeu o último 
lote da vacina em janei-
ro, com 2 mil unidades, 
estava administrando as 
doses com o estoque 
regulador da própria 
Secretaria.

Em janeiro foram admi-
nistradas 5.575 doses, 
3.963 em fevereiro e 
4.563 em março.

TESTES: A implantação estáem fase de testes desde esta quarta-feira (25)
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Taxa de desemprego em SP sobe para 
16,9% e quase 2 mi estão sem trabalho

Homicídios e roubos de carga recuam, 
e estupros sobem neste ano no estado

Polícia Civil abre edital 
para contratação 
de 500 agentes e 
papiloscopistas em SP

Crime é alta é difícil de
combater, diz secretário

A taxa de desemprego 
da região metropolitana 
de São Paulo passou de 
16,4% em fevereiro para 
16,9% em março, aponta 
pesquisa da Fundação 
Seade (Sistema Estadual 
de Análise de Dados) e 
do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconô-
micos). O contingente de 
desempregados foi de 
1,86 milhão de pessoas, 
59 mil a mais do que no 
mês anterior.  Em março 
de 2017, porém, a taxa de 
desemprego da região 
era maior, de 18,5%.

A taxa de desemprego 
aberto - pessoas que pro-
curaram vaga nos últimos 
30 dias e não exerceram 
nenhum trabalho nos últi-

mos sete dias anteriores 
à entrevista - foi de 13,2% 
para 13,6%.

Já a taxa de desempre-
go oculto variou menos, 
de 3,2% para 3,3%. Esse 
grupo inclui pessoas cuja 
situação de desemprego 
está oculta pelo traba-
lho precário (o chamado 
“bico”) ou pelo desalen-
to - quando não houve 
procura de trabalho nos 
últimos 30 dias, mas sim 
nos últimos 12 meses.

O aumento da taxa de 
desemprego decorreu 
da retração do nível de 
ocupação, que caiu 0,4% 
com a eliminação de 36 
mil postos de trabalho, e 
da relativa estabilidade da 
PEA (População Econo-
micamente Ativa) –23 mil 

pessoas entraram para a 
força de trabalho da re-
gião, alta de apenas 0,2%. 
O número de ocupados 
foi estimado em 9,146 
milhões de pessoas. 

Apenas o comércio 
contratou em março, 
com a abertura de 30 mil 
vagas, alta de 1,9% ante 
fevereiro. O emprego na 
construção caiu 6,3%, 
com 39 mil postos a 
menos. A indústria recuou 
1,1%, fechando 15 mil va-
gas, e os serviços, 0,6%, 
com menos 31 mil postos. 
No Brasil, o desemprego 
registrou 12,6% no tri-
mestre entre dezembro e 
fevereiro, segundo dados 
do IBGE, e a população 
desocupada foi de 13,1 
milhões.

O secretário da Segurança, 
Mágino Alves Barbosa Filho, 
que apresentou os novos 
dados, voltou a repetir que o 
estupro é um crime de difícil 
combate por parte da polícia 
porque, segundo ele, cerca 
80% dos casos o agressor 
tem alguma ligação com a 
vítima, como de parentesco 
e amizade. 

“É um crime que termina 

por acontecer entre quatro 
paredes. Então, a prevenção 
deste tipo de crime se torna 
mais difícil”, disse.

Foi a 1a divulgação de 
dados do secretário após 
a mudança de governo e, 
também, após as saídas 
tanto do delegado-geral, 
Youssef Abou Chahin, como 
do comandante-geral da 
PM, Nivaldo Restivo.

O estado de São Paulo 
fechou o primeiro trimestre 
de 2018 com praticamente 
todos os indicadores de 
violência em queda, em 
especial os homicídios 
dolosos e roubos de carga.

A exceção são os registros 
de estupros. Os crimes 
sexuais cresceram 21% 
nos primeiros três meses 
do ano, em comparação 
ao mesmo período do ano 
passado, saltando de 2.667 
crimes para 3.218 -o que 
representa uma média de 
mil crimes do tipo todos os 
meses (ou algo como um 
estupro a cada 15 minutos).

Por outro lado, os 
indicados divulgados pelo 
governo paulista na tarde 
desta quarta-feira (25) 
mostram tendência de 
queda em crimes graves 
como os roubos de carga, 
que recuaram pelo sétimo 
mês seguido e fecha o 

trimestre em queda de 
17%. Os casos registrados 
foram de 2.762 ataques no 
primeiro trimestre de 2017 
para 2.282 registros nos 
primeiros três meses deste 
ano.

Em março, os dados mais 
recentes divulgados pelo 
governo Márcio França 
(PSB), a redução chegou a 
24% – foram de 1.053 crimes 
em março do ano passado 
para 796 crimes no mesmo 
período de 2018.

Os homicídios tiveram 
queda 12% em março, 
de 320 para 281 vítimas, 
e também completa o 
trimestre com uma redução 
de 15%: foram de 942 
vítimas para 804 neste 
ano. Com a redução, 
o estado chega a 7,65 
homicídios para cada 100 
mil habitantes, a menor taxa 
do país – na casa dos 25 
por 100 mil.

A Secretaria de 
Estado de Segurança 
Pública abriu editais 
para contratação 
de 300 agentes de 
telecomunicações e 200 
papiloscopistas policial. 

As inscrições estarão 
abertas no próximo dia 03 
de maio, a partir das 10 
horas. As oportunidades 
foram divulgadas nesta 
quarta-feira (25) no Diário 
Oficial do Estado.

Os candidatos 
interessados deverão se 
inscrever exclusivamente 
pelo site da Vunesp até 
às 23h59 do dia 01 de 
junho de 2018 (horário de 
Brasília). A taxa é de R$ 
56,54. 

Aprovados em todas as 
etapas do concurso, os 
selecionados ingressarão 

em curso na Academia 
de Polícia (Acadepol) Dr. 
Coriolano Nogueira Cobra 
e, após o término dos 
estudos, serão distribuídos 
para o Estado.

A remuneração inicial 
para ambas carreiras será 
de R$ 4.281,50 incluindo o 
salário-base e os adicionais 
de Regime Especial de 
Trabalho Policial (RETP) e 
de insalubridade.

A Polícia Civil também 
está com outros dois 
concursos abertos. Um 
deles oferece 250 vagas 
para delegado e as 
inscrições se encerram na 
próxima quarta-feira (02). 

Além de mais 800 vagas 
para escrivães e 600 
para investigadores, com 
inscrições até 15 de maio 
deste ano.
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LEVANTAMENTO: Apenas o comércio contratou em março, com a abertura de 30 mil vagas, alta de 1,9% ante fevereiro, aponta pesquisa Dieese e Seade
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A Ford inovou no lança-
mento do EcoSport Storm, 
versão 4WD do utilitário 
esportivo, com a esco-
lha de uma nova cor, o 
marrom Trancoso metá-
lico, tonalidade há muito 
tempo fora do portfólio da 
marca no Brasil. 

O Ka FreeStyle, futuro 
utilitário compacto, tam-
bém foi exibido em um 
protótipo na cor bronze, 
sinalizando uma tendên-
cia no segmento.

Por ser a cor da terra e 
da madeira, o marrom é 
normalmente associado à 
natureza e estilo de vida 
saudável. Pode represen-
tar também seriedade, 
maturidade, segurança e 
prosperidade material. 

No utilitário esportivo, 
os tons de cobre naturais 
acenam para o estilo de 

vida ao ar livre.
“Para o lançamento do 

Storm, queríamos uma cor 
atual, diferente da paleta 
de tons neutros do setor 
e que se destacasse na 
multidão sem ser vibrante 
demais”, explica Adília 
Afonso, supervisora de 
Design da Ford América 
do Sul. 

“Escolhemos esse tom 
quente e trabalhamos 
com o fornecedor de tinta 
para enriquecê-lo com 
partículas de pérola, que 
acrescentam luminosida-
de.”

Assim, dependendo do 
ângulo de visão, a tona-
lidade muda e cria um 
aspecto rico em efeitos. 
A beleza da cor marrom 
Trancoso não está somen-
te nela mesma, mas no 
fato de valorizar os planos 

e ângulos do veículo, 
destacando as suas linhas 
de caráter.

Já o nome Trancoso foi 
uma homenagem à Bahia, 
estado onde está instala-
da a fábrica do EcoSport 
e o Ka. Ele é inspirado nas 
famosas falésias da praia 
de Trancoso, que são a 
marca registrada da bela 
cidade do sul do estado, 
antigo povoado fundado 
pelos colonizadores por-
tugueses no século 16.

O SUV equipado com 
motor 2.0 Flex, tração in-
teligente 4WD e transmis-
são automática oferece 
também como opções as 
cores branco Ártico sóli-
do, prata Dublin metálico 
e preto Bristol perolizado, 
combinadas com elemen-
tos em preto e prata e 
grafi smos exclusivos.

Ford Ecosport Storm: nova cor marrom revela 
tendência ligada à natureza e vida saudável
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Venha conhecer a

Cinemark - Sala 02
Shopping Internacional de Guarulhos

Inauguração: 26 de abril

www.eniac.com.br | (11) 2472-5500
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GUARULHOS      (11) 2461-8080 • Av. Salgado Filho, 1.883 • Centro
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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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BANCO 69

OCOR
ROLEZINHO

PATAXOCISMA
JAANALAM

PARALISIAN
DGTOCANTE
ASAODES

ESTADAOOI
DONAFLORINDA
ERIFNA

VERUTEISC
ONEOMANIACO

TRASINAL
SOIFDIORO

DESOVAAN
PAULOCARUSO

Função do
mediador
entre as
partes

A cidade
das Basíli-
cas Papais

(ITA)

Prurido
(?): sinto-
ma da he-
morroida

Antes do
meio-dia 
(abrev.)

"Nota", em
abrevia-

turas
literárias

Dias Gomes,
autor de
"Roque

Santeiro"

Tempo 
de perma-
nência em 
um hotel

Forma de 
propaga-
ção do
som

Ataque
maciço 
de um

exército 

"Era (?)
vez": início
de contos
infantis

João (?):
instituiu as
capitanias

(BR)

O mujique,
na tradi-

ção folcló-
rica russa

Revista
centrada

na vida de
famosos

A região
brasileira

das viníco-
las (abrev.)

Monte
situado na

ilha de
Creta

Alessandra
Negrini,

atriz
paulista

Distúrbio
de memó-

ria que
costuma

derivar de 
trauma-
tismo

craniano

Nativo do
sul da Ba-
hia e norte
de Minas

Camada de (?):
protege a Terra dos
raios ultravioleta

Comovente
Título

honorífico
japonês

Mãe do
Quico na
Turma do
Chaves

(TV)

Comprador 
compulsi-
vo (Psiq.)

"É preciso
(?) para

crer" (dito)

Amor de
Eurídice
(Mit. gr.)

Os dias de
segunda 
a sexta,

exceto os
feriados

Agradecido
(?) Eiffel, 

monumento
parisiense

Neste
momento
Efeito da 

poliomielite

Ideia fixa
Reação

natural à
barata

Poema
lírico

Agoniada;
inquieta

O astro rei

(?) de ovos:
doce para
enfeitar

Semáforo
Extensão
do Word
(Inform.)

Local de (?): onde se 
jogam cadáveres (gír.)
Um dos cartunistas
gêmeo que trabalha
no pro-

grama "Ro-
da Viva"

Ouro, em
espanhol
Fonte de
oxigênio

"Origem",
em

"chilena"
Demente

Ali Excitada

Fenômeno 
atmosféri-
co também

chamado de lufada

"Invasão" de jovens 
da periferia a 

shopping centers
(pop.)

3/ida — oro — san. 5/orfeu. 6/pataxó. 9/rolezinho. 11/oneomaníaco — paulo caruso.

virgem
Um pouco de ansiedade 

ocorrerá neste período, deve 
procurar agir com calma. O 
Sol poderá ser um grande 
aliado para você assumir uma 
atitude menos incisiva. Vênus 
é quem pode tentar despertar 
seu lado impulsivo.

Grandes desafios lhe serão 
impostos, com coragem e 
doçura irá conseguir transpor 
todas as situações. Deixar 
transparecer suas emoções 
lhe deixará mais frágil, a Lua 
tentará lhe levar para baixo.

Sua admiração pelo belo lhe 
renderá algumas dificuldades 
de adaptação. Mercúrio aju-
dará você a realizar seus pla-
nos. Porém Marte acenderá a 
sua teimosia o que dificultará 
a sua tomada de decisões em 
diversos aspectos.

Estará mais vigoroso e 
deslumbrante a moral deste 
signo, que irá demonstrar 
muito bem a sua criatividade. 
O Sol será um fator muito im-
portante para você executar 
aquilo que você ainda mais 
deseja.

Demonstrará mais pro ativi-
dade o que afiará ainda mais 
a sua inteligência. O seu lado 
mutável será enaltecido por 
Marte em sua passagem pela 
constelação de Gêmeos. Evite 
se distrair com frivolidades.

A coerência será algo muito 
importante e que influenciará 
muito na execução de suas 
tarefas. Mercúrio será um 
fator agregador neste sentido 
para esta constelação. Faça 
críticas construtivas baseadas 
no progresso.

No peso da balança tende 
a fazer escolhas um pouco 
mais egoístas. Marte nesta 
constelação não será de 
muita ajuda. Deve continuar a 
buscar o equilíbrio incessan-
temente, sem titubear nesta 
jornada.

A interação ocorrida em 
Júpiter pode colocar alguns 
valores seus a prova. Porém 
demonstrará força e provará 
que isto é um equívoco. Marte 
ajudará a mostrar o quanto 
é responsável e uma pessoa 
trabalhadora.

Uma grande transformação 
está por vir, no qual você de-
verá usar sua percepção para 
compreendê-la. A transição 
de Plutão juntamente com o 
elemento Água fará com que 
possa despertar essa sua 
particularidade.

Mercúrio deixará mais claro 
a sua timidez, fazendo com 
que acabe se retirando. O 
elemento ar irá te ajudar para 
que se torne um pouco mais 
ativo para falar sem medo 
com pessoas desconhecidas.

Resplandecerá para esta 
constelação um lado mais 
espirituoso e tranquilo. A ca-
pacidade de se modificar será 
um elemento interessante na 
busca pelo bem estar. Júpiter 
será propício neste objetivo 
de excelência.

Em determinados ambientes 
apresentará uma personali-
dade manipuladora. Saturno 
irá lhe influenciar para isso, 
que pode te deixar um pouco 
melancólico. É bom evitar 
tentando ser mais sociável 
sem segundas intenções.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio aquário peixes

touro gêmeos câncer leão

[ horóscopo ]

[novelas]
Malhação - Vidas Brasileiras

Na casa noturna Leandro faz um 
número e Alex filma pelo telefone 
móvel. Ninguém deixa de apoiar 
quando Vinícius chega perto de 
Talíssia. Jade assegura a Tito que 
vai fazer de tudo para conquistá-lo.

Orgulho e Paixão
Elisabeta diz que não é mais 

amiga de Ema. A Ernesto, Darcy 
conta que para a comitiva dele, 
Elisabeta está desprendida. Ernes-
to sugere viagem a São Paulo na 
companhia de Elisabeta. O ritmo 
da obra na ferrovia causa angústia 
em Vicente.

Deus Salve o Rei
Osiel continua presente nos seus 

pensamentos, admite a Naná. Uma 
mensagem contando a respeito do 
repasse da propriedade à Lastrilha 
foi despachada por ela, conta 
Catarina a Otávio. Otávio previne 
a Rodolfo que existe uma chance 
dos reinos enfrentarem uma situ-
ação bem difícil. Agnes descobre 
no que Saulo reflete e deixa ele 
desconfiado.

Do Outro Lado do Paraíso
Clara e Gael passeiam e mos-

tram afinidade. Sophia já pode ser 
investigada por Bruno com todos 
os dados que coletou, garante 
Patrick a Clara. Patrick admite que 
continua tendo amor por Clara 
quando a orienta a ter cuidado 
com Gael.

Apocalipse
O pastor fala a respeito do Cria-

dor e deixa Adriano abalado. Em 
Nova York, Dylan recepciona Na-
tália. Débora seduz Alan. Na Nova 
Babilônia, Vittorio é recepcionado 
por Stefano. O que Ricardo quer, 
Israel se negará a colaborar, diz 
Tiatira ao falar com Susana. Tião 
deixa Wallace espantado por estar 
restabelecido e alerta o filho sobre 
o Anticristo. Dudu chantageia Ro-
binson quando ele avisa quer não 
quer ser mais criminoso.

Carinha de Anjo
Cecília mostra para Madre Supe-

riora e Padre Gabriel as fotos que 
recebeu e religiosa diz que ela 
não pode agir de forma impulsiva. 

O padre estranha as imagens, 
pois Gustavo nunca desrespeitou 
nenhuma mulher. Adolfo decide 
ir passear no parque e diz para 
Silvestre lhe acompanhar. Cecília 
vai conversar com Gustavo, mas 
não deixa ele encostar nela.

Chiquititas
Marian diz para Gabriela que 

se ela adotar Mili nunca irá lhe 
amar como filha. Gabriela consola 
Marian. Helena encurrala Neco 
e pede para ele confessar que 
entrou em sua casa. Neco nega. 
Eduarda e Shirley visitam Maria 
Cecília, que está grávida. Thomaz 
Roth (participação especial) diz 
que Érica foi muito bem no teste 
de canto e será uma das protago-
nistas do grupo do musical. Fran-
cis finge que foi em um encontro 
com outra mulher para fazer ciúme 
em Clarita, que fica chateada. Ju-
nior diz para Andreia que devem 
matricular Diego numa escola.

O resumo dos capítulos de todas 
as novelas é de responsabilidade 
das emissoras.
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A Jeep comemorou o 
terceiro aniversário de 
lançamento do Jeep 
Renegade no mercado 
brasileiro e mais de 200 
mil veículos emplacados 
de 2015 até hoje. Mais 
precisamente, 211 mil 
SUVs, dando uma dupla 
liderança à marca – na 
categoria, desde 2016, 
e por modelo, com o 

Jeep Compass desde o 
ano passado. Referência 
entre os utilitários-espor-
tivos médios, ele acumula 
69 mil vendas no país. E 
o Renegade, que reinven-
tou o segmento de SUVs 
compactos, já contabiliza 
139 mil emplacamentos 
no Brasil.

Sinônimo de SUV, a 
Jeep está no quarto ano 

seguido de forte cres-
cimento e também traz 
boas novidades para 
o Renegade que está 
com preços sugeridos 
especiais. As versões do 
modelo com motor Flex 
tiveram o significativo au-
mento de 47 litros na ca-
pacidade do porta-malas, 
passando de 273 para 
320 litros. A melhoria foi 

obtida com a adoção do 
estepe compacto, como 
no Compass. Também im-
portante é a aplicação de 
rodas de liga leve de 16” 
polegadas como item de 
série nas versões Custom 
(Flex e Diesel), que antes 
eram equipadas com 
rodas de aço.

O Jeep Compass não 
foi esquecido, e a série 

especial Night Eagle, que 
era disponível apenas 
com a carroceria preta, 
passa a ter mais duas op-
ções: a pintura perolizada 
Branco Polar e a metálica 
Cinza Antique. Ambas 
são combinadas com teto 
preto e destacam ainda 
mais os detalhes escuros 
que caracterizam a série 
Night Eagle, que não 

tem nenhum cromado no 
visual externo.

Enquanto isso, no Face-
book, onde a Jeep | Bra-
sil tem quase 2,4 milhões 
de curtidas, clientes e 
admiradores foram convi-
dados a enviar uma foto 
ou vídeo que mostre a re-
lação com a marca. Com 
isso, a Jeep vai preparar 
uma surpresa em breve. 

Jeep celebra três anos de Renegade e 
venda de 200 mil veículos do modelo

D
iv

ul
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NOTAS EXPLICATIVAS  2017 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DA MULHER, INFANCIA E DA 

JUVENTUDE 02.450.677/0001-57. 
 
1 – CONTEXTO OPERACIONAL: 
NOTA 01 – Objetivo Constantes de seu Estatuto. 
 
A Associação Brasileira de Defesa da Mulher, Infância e da Juventude Tem por 
Finalidade:  
1 – Proteger e defender os direitos da mulher, da família, da maternidade, da 
infância, da adolescência e da velhice; 
2  –  Combater e denunciar os casos de violência em todos os âmbitos de 
convivência humana, em especial a exploração infanto – juvenil nas suas mais 
diversas modalidades, empreendendo a busca da responsabilização e punição, 
de quem os violenta, abusa ou explora;   
3 – Mobilizar a Sociedade para denunciar casos de qualquer natureza, 
inclusive representando os seus assistidos sem juízo ou fora deste; 
4  – Desenvolver programas de capacitação para geração de ocupação e renda 
para mulheres advindas de famílias de baixa renda e/ou de risco social;   
5 – Prestar serviços assistenciais implementando atendimento direto a 
adolescentes inseridos na medida sócio educacionais previstas pelo ECA. 
 
2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 
NOTA 02  
 
A demonstração financeira em seus aspectos mais relevantes foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis de acordo com a Lei n° 
9.790/99, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito 
privado sem fins lucrativos, e no que se aplica, em conformidade com as 
disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade das Entidades 
de Fins Filantrópicos, observando os Princípios fundamentais de Contabilidade 
em sua elaboração e adotando os conceitos, conteúdos e estruturas bem como 
a nomenclatura das demonstrações contábeis estabelecidos através da 
Resolução CFC n° 686/90.  
 
3 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 
NOTA 03:  
 
A – Apuração do Resultado:  
O resultado e apuração pelo regime de competência. 
 
B – Segregação de Prazos: 
Os Ativos Realizáveis e os Passivos Exigíveis com prazo de até 360 dias são 
demonstrados como circulante. 
 
C – Estoques: 
Não possui estoque. 
 
 
NOTA 04: 
 
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata; estão demonstrados pelo Custo de 
aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a data 
do balanço. 
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NOTA 05:  
 
Os critérios utilizados para apuração das Receitas, Despesas, Gratuidades, 
Doações e Subvenções, Contribuições e Aplicações de Recursos, estão em 
conformidade com a NBC T – 10.19. 
 

 
NOTA 06: 
 
Os recursos provenientes de doações foram aplicados nas finalidades e que 
estavam vinculados. Os recursos provenientes de Convênios com Entidades 
Privadas e/ou Públicas, foram aplicados em Programas desenvolvidos pela 
ASBRAD. Os Atendimentos Gratuitos descritos nos Demonstrativos de 
Serviços Prestados referem – se a proteger os direitos da mulher, da família, 
da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice e demais descritos 
na NOTA 1. 
 
a) Pessoa Física: R$ 78.268,55 (setenta e oito mil duzentos e sessenta e oito 
reais e cinquenta e cinco centavos); 
b) Pessoa Jurídica: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais); 
c) Convênios Público:  R$. 2.242.365,20 (dois milhões duzentos e quarenta e 
dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos); 
d) Receitas não operacional: R$ 25.118,63 (vinte e cinco mil cento e dezoito 
reais e sessenta e três centavos); 
e) Receitas financeiras: R$ 19.617,01 (dezenove mil seiscentos e dezessete 
reais e um centavo). 
 
NOTA 07:  
 
R$. 2.449.369,39 (dois milhões quatrocentos e quarenta e nove mil trezentos e 
sessenta e nove reais e trinta e nove centavos). 
 
NOTA 08: 
 
Os recursos provenientes de doações foram aplicados nas finalidades e que 
estavam vinculados. Os recursos provenientes de Convênios com Entidades 
Privadas e/ou Públicas foram aplicados em Programas desenvolvidos pela 
ASBRAD. Os Atendimentos Gratuitos descritos nos Demonstrativos de 
Serviços Prestados referem – se a proteger os direitos da mulher, da família, 
da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice e demais descritos 
na NOTA 1. 
 
NOTA 09:  
 
As Receitas e Despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando os 
Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da 
Oportunidade e da Competência. 
As doações, subvenções e contribuições para custeio são contabilizadas em 
contas de receita. As doações, subvenções e contribuições patrimoniais, 
inclusive as arrecadadas na constituição da entidade, são contabilizadas no 
patrimônio social. 
As receitas de doações, subvenções e contribuições para custeio ou 
investimento são registradas mediante documento hábil. 

Os registros contábeis evidenciam as contas de receitas e despesas, superávit 
ou déficit, de forma segregada, sendo todas as contas identificáveis pela área 
de atuação da entidade. 
As receitas de doações, subvenções e contribuições recebidas para aplicação 
específica, mediante constituição ou não de fundos, são registradas em contas 
próprias segregadas das demais contas da entidade. 
O valor do superávit ou déficit do exercício será registrado na conta Superávit 
ou Déficit do Exercício enquanto não aprovado pela assembleia dos 
associados e após a sua aprovação, será transferido para a conta Patrimônio 
Social. 
 
NOTA 10: 
 
a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = 0,00. A isenção das contribuições 
previdenciárias (parte patronal) relativas ao INSS é mantida através de Ato 
Declaratório, expedido pela Previdência Social, em conformidade com os 
artigos 206 a 210 do Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999. 
b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) = R$. 0,00 
c) Contribuição sobre o Lucro Liquido (CSLL) = R$. 0,00 
 
 
Receita Anual: R$. 2.449.369,39 
Especificar: R$. 2.449.369,39 
Percentual de Receita que é de origem pública – Federal, Estadual e/ou 
Municipal (convênios, subvenção, etc.).: Convenio Público 91,55 %;  
Termo de Parceria  3,43 %; 
Doações 3,20 %; 
Receitas Financeiras 0,80% e  
Receitas não Operacionais 1,02%. 
 
NOTA 11 
 
Em cumprimento a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009, a entidade deixou 
de apresentar o Relatório de Auditoria Independente, devido sua receita bruta 
anual auferida foi inferior ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 
de dezembro de 2006.  
 
Classificação da Entidade: Entidade Filantrópica, Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais. 
 
 
DADOS DO CONTABILISTA. 
 
CPF: 076.873.448-71 
Nome: Odacyr Villela de Freitas 
N° de Registro no CRC: TC 1SP149196/O-9 
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Noivo: DIEGO HENRIQUE MENDES 
DA SILVA Profi ssão: auxiliar logistico 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
29/07/1996 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: ALMIR 
MENDES DA SILVA Mãe: ROSENY 
MENDES DA SILVA
Noiva: EMELY SANTOS CAMPOS 
Profi ssão: auxiliar de produção Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
10/06/1996 Endereço: neste subdis-
trito, GUARULHOS, SP Filiação - Pai: 
EDILSON DOS SANTOS CAMPOS 
Mãe: CLÉCIA SANTOS ARGOLO

Noivo: ANTÔNIO MARCOS ROCHA 
DE FRANÇA Profi ssão: marceneiro 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
ITORORÓ UF: BA Data-Nascimento: 
17/02/1976 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOÃO 
PEREIRA DE FRANÇA Mãe: MARIA 
ROSA DA ROCHA
Noiva: VALDINÉA PEREIRA AR-
GÔLO Profi ssão: babá Estado Civil: 
solteira Naturalidade: FIRMINO ALVES 
UF: BA Data-Nascimento: 12/05/1978 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: JOÃO ALMEIDA 
ARGÔLO Mãe: MARIA VILMA PEREI-
RA MORENO

Noivo: MAURICIO CIPRIANO DE 
LIMA Profi ssão: vigilante Estado Civil: 
divorciado Naturalidade: RECIFE UF: 
PE Data-Nascimento: 09/05/1970 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: AMARO CIPRIANO 
DE LIMA Mãe: BEATRIZ AMARO DE 
LIMA
Noiva: MARTA DE FRANÇA ARAÚ-
JO Profi ssão: técnica de enfermagem 
Estado Civil: divorciada Naturalidade: 
RECIFE UF: PE Data-Nascimento: 
30/04/1972 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: LUIZ 
DE FRANÇA ARAÚJO Mãe: MARIA 
JOSÉ DE LIMA

Noivo: ANDRÉ ARAUJO DA COSTA 
Profi ssão: mecânico de diesel Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: SÃO CA-
ETANO DO SUL UF: SP Data-Nasci-
mento: 13/01/1994 Endereço: Enge-
nheiro Goulart, São Paulo, SP Filiação 
- Pai: MARCOS FERREIRA DA COSTA 
Mãe: MARIA IVONE DE ARAUJO DA 
COSTA
Noiva: KAMILA DE SOUZA VIEIRA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 28/12/1995 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: JOSÉ MARIA VIEIRA Mãe: 
ANA CARLO DE SOUZA

Noivo: FRANCIDÁKSON DE SANTA-
NA MORAIS Profi ssão: ajudante geral 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
IPAUMIRIM UF: CE Data-Nascimento: 
27/01/1985 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: FRAN-
CIVAL JORGE MORAIS Mãe: DARCI 
VICTOR DE SANTANA MORAIS
Noiva: SIMONE ALEXANDRE DE 
OLIVEIRA Profi ssão: do lar Estado 
Civil: solteira Naturalidade: IPAUMIRIM 
UF: CE Data-Nascimento: 08/12/1985 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: ROMÂO ALE-
XANDRE DE OLIVEIRA Mãe: MARIA 
ROSA RIBEIRO OLIVEIRA

Noivo: ROBSON CARLOS VIANA 
ALENCAR Profi ssão: pedreiro Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: SANTA 
MARIA DA BOA VISTA UF: PE Data-
-Nascimento: 14/01/1987 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: Mãe: ROSINETE VIANA 
ALENCAR
Noiva: NATALIA FERREIRA DA SIL-
VA Profi ssão: do lar Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: RIBEIRÃO UF: PE 
Data-Nascimento: 18/10/1989 Ende-
reço: neste subdistrito, GUARULHOS, 
SP Filiação - Pai: NATERCIO JOSÉ DA 
SILVA Mãe: ROSELIA FERREIRA DO 
NASCIMENTO

Noivo: JOSÉ ALDO BISPO DOS SAN-
TOS Profi ssão: vigilante Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: ACAJUTIBA UF: 
BA Data-Nascimento: 27/01/1985 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ARLINDO ROZENO 
DOS SANTOS Mãe: EDVALDA BISPO 
DOS SANTOS
Noiva: DANIELLE RODRIGUES LO-
PES Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 23/10/1986 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSÉ LOPES FILHO 
Mãe: MARIA LUCIA RODRIGUES DO 
NASCIMENTO LOPES

Noivo: ADRIANO HERRERA BARBO-
SA Profi ssão: motorista Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 25/08/1987 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: FRANCISCO HERRE-
RA Mãe: ANTONIA MARIA BARBOSA
Noiva: FERNANDA LOURENCIO 
GOMES Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 27/09/1989 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: FAUSTINO 
LOURENCIO DA SILVA Mãe: MARIA 
GOMES DA SILVA

Noivo: WILLIANS PASSOS DA SILVA 
Profi ssão: operador de produção Es-
tado Civil: solteiro Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
20/09/1982 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANTO-
NIO PASSOS CAINO Mãe: CREMIU-
DA JOSEFA DA SILVA
Noiva: FABIANA JOSEFA DOS 
SANTOS Profi ssão: controladora de 
qualidade Estado Civil: solteira Natu-
ralidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 20/01/1984 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: JOSE MARIA DOS SANTOS 
Mãe: JOSEFA ANTONIA DE LIMA

Noivo: CÍCERO AIRES TEIXEIRA 
SOUSA Profi ssão: aeroviario Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: ACOPIARA 
UF: CE Data-Nascimento: 15/04/1984 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ IRAN 
DE SOUSA Mãe: ALDENIR TEIXEIRA 
LEITE
Noiva: ALRIONE DA SILVA BARBO-
SA Profi ssão: assistente administrati-
vo Estado Civil: solteira Naturalidade: 
AMARAJI UF: PE Data-Nascimento: 
19/08/1984 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos Filiação - Pai: AMARO 
JOSÉ BARBOSA Mãe: AMARA GO-
MES DA SILVA

Noivo: SILVIO SOUSA DE OLIVEIRA 
Profi ssão: balconista Estado Civil: di-
vorciado Naturalidade: GARÇA UF: SP 
Data-Nascimento: 03/10/1973 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: JOAQUIM CARDOSO DE 
OLIVEIRA Mãe: MARIA CLEMENCIA 
SOUSA DE OLIVEIRA
Noiva: MARIA ROSILENE DA SILVA 
Profi ssão: auxiliar de produção Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: BENE-
DITINOS UF: PI Data-Nascimento: 
30/09/1985 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: Mãe: 
MARIA LUCILENE RIBEIRO DA SILVA

Noivo: ADAILTON ANDRADE DE 
SANTANA Profi ssão: ajudante geral 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
TUCANO UF: BA Data-Nascimento: 
27/04/1967 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANÍ-
SIO TIAGO DE SANTANA Mãe: VAL-
DELICE SOL POSTO DE ANDRADE
Noiva: HELENI DOS SANTOS VALE 
Profi ssão: do lar Estado Civil: soltei-
ra Naturalidade: BROTAS DE MA-
CAÚBAS UF: BA Data-Nascimento: 
06/12/1965 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: SA-
MUEL PEREIRA DO VALE Mãe: NILZA 
DOS SANTOS VALE

Noivo: DANILO PEREIRA ELPIDIO 
Profi ssão: vigilante Estado Civil: di-
vorciado Naturalidade: ARUJÁ UF: SP 
Data-Nascimento: 26/07/1986 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: EDMILSON PEREIRA 
ELPIDIO Mãe: CONCEIÇÃO APARE-
CIDA ELPIDIO
Noiva: ANA CAROLINA BORGES DE 
SOUZA Profi ssão: assistente adminis-
trativo Estado Civil: solteira Naturali-
dade: UNA UF: BA Data-Nascimento: 
19/03/1995 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: RO-
MEU SANTOS DE SOUZA Mãe: CARI-
NA MARTINS BORGES

Noivo: BRUNO DA SILVA PEREIRA 
Profi ssão: instalador de camera Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
30/03/1990 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: NEL-
SON RODRIGUES PEREIRA Mãe: 
MARIA LÚCIA DA SILVA PEREIRA
Noiva: TATIANA VIRGINIO DA SILVA 
Profi ssão: assistente administrativo Es-
tado Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
06/01/1995 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: OR-
LANDO VIEIRA DA SILVA Mãe: SONIA 
VIRGINIO DA SILVA

Noivo: MESSIAS TIMOTEO ANDRA-
DE NETO Profi ssão: desenhista Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: CACHO-
EIRINHA UF: PE Data-Nascimento: 
24/12/1979 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: COS-
MO TIMÓTEO DE ANDRADE Mãe: 
MARIA ALVES DE ANDRADE
Noiva: ALINE ROSA ZOTARELI 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 21/04/1981 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: CARLOS ROBERTO 
ZOTARELI Mãe: MIRANDINA ROSA 
ZOTARELI

Noivo: WELLINGTON ALVES DA 
SILVA Profi ssão: auxiliar de produção 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
11/09/1996 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: LUIZ 
CARLOS DA SILVA Mãe: SANDRA RE-
GINA ALVES DA SILVA
Noiva: DANIELE CONTE SANTANA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Da-
ta-Nascimento: 31/07/1994 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: ADIVALDO SOUZA SANTA-
NA JUNIOR Mãe: SUELI APARECIDA 
CONTE

Noivo: LUÍS FELIPE MISAEL Profi s-
são: auxiliar administrativo Estado Ci-
vil: solteiro Naturalidade: APUCARANA 
UF: PR Data-Nascimento: 20/12/1993 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: WALDEMAR 
MISAEL Mãe: SANDRA APARECIDA 
RUTHES MISAEL
Noiva: ANA CAROLINA SANTOS 
PAIVA Profi ssão: auxiliar de cobrança 
Estado Civil: divorciada Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimen-
to: 13/04/1994 Endereço: neste sub-
distrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
GEDEON ANTONIO DE PAIVA Mãe: 
BENEDITA OLIVEIRA SANTOS PAIVA

Noivo: DEFERSON MARQUES MAR-
CIANO Profi ssão: mecanico Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: UBER-
LÂNDIA UF: MG Data-Nascimento: 
21/07/1978 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: LA-
ZARO DONIZETE MARCIANO Mãe: 
CICERA ROMANA MARQUES MAR-
CIANO
Noiva: RENATA DA SILVA MARQUES 
Profi ssão: instrutora pratica veicular 
Estado Civil: solteira Naturalidade: TA-
BOÃO DA SERRA UF: SP Data-Nas-
cimento: 09/01/1980 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: ARTUR MARQUES Mãe: MARIA 
DE LOURDES DA SILVA MARQUES

Noivo: MARINALDO MANOEL DA 
SILVA Profi ssão: pedreiro Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: BONITO UF: PE 
Data-Nascimento: 01/03/1972 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: Mãe: MARIA MARGARIDA 
DA SILVA
Noiva: LUCINEIDE MARQUES DOS 
SANTOS Profi ssão: do lar Estado Civil: 
viúva Naturalidade: AFOGADOS DA 
INGAZEIRA UF: PE Data-Nascimento: 
25/04/1971 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: MA-
NOEL BRASILINO MARQUES Mãe: 
MARIA DE LOURDES RAMOS MAR-
QUES

Noivo: HENRIQUE DE OLIVEIRA 
CARDOSO Profi ssão: motorista Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
09/01/1991 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: FRAN-
CISCO DE ASSIS CARDOSO DOS 
SANTOS Mãe: ANDRÉA CRISTINA DE 
OLIVEIRA
Noiva: AGNES HELOISA RODRI-
GUES DA SILVA Profi ssão: vendedo-
ra Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
01/05/1997 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
AILTON SANTOS DA SILVA Mãe: LI-
SANDRA DE CASSIA RODRIGUES 
DA SILVA

Noivo: CLEBER DOS SANTOS SAL-
DANHA Profi ssão: analista de supor-
te Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
10/02/1980 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: ADE-
NOR FRANCISCO SALDANHA Mãe: 
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 
SALDANHA
Noiva: DENIZE ALVES VELOSO 
Profi ssão: farmacêutica Estado Civil: 
solteira Naturalidade: OSASCO UF: SP 
Data-Nascimento: 17/12/1980 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: HELIO VELOSO Mãe: MA-
RIA DAS GRAÇAS ALVES VELOSO

Noivo: ESTANISLAU MARTINS DO 
NASCIMENTO FILHO Profi ssão: moto-
rista Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
01/01/1978 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ESTANIS-
LAU MARTINS DO NASCIMENTO Mãe: 
APARECIDA BARBEIRO DO NASCI-
MENTO
Noiva: FERNANDA MELO DE ARAÚJO 
Profi ssão: operadora de caixa Estado Ci-
vil: divorciada Naturalidade: ARCOVER-
DE UF: PE Data-Nascimento: 28/02/1989 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSE RISÔNIO DE 
ARAÚJO GALVÃO Mãe: EDLEUSA DOS 
SANTOS MÉLO DE ARAÚJO

Noivo: MARCONES DOS SANTOS 
PEREIRA Profi ssão: ajudante geral 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: UNA 
UF: BA Data-Nascimento: 07/09/1984 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: AURELINO DE 
JESUS PEREIRA Mãe: RENILDA DOS 
SANTOS PEREIRA
Noiva: JACQUELINE DE MENDON-
ÇA FURTADO CUNHA Profi ssão: do 
lar Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
17/05/1986 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: NILMAR 
DA SILVA CUNHA Mãe: MARIA DE MEN-
DONÇA FURTADO CUNHA

Noivo: MOACIR ALVES DOS SANTOS 
Profi ssão: cabeleireiro Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 27/08/1970 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: CECILIO ALVES DOS SANTOS 
Mãe: SEBASTIANA ELIAS DOS SAN-
TOS
Noiva: CLAUDINÉIA DIAS CORDEIRO 
Profi ssão: auxiliar de limpeza Estado Civil: 
solteira Naturalidade: REGISTRO UF: SP 
Data-Nascimento: 16/05/1977 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: JOSÉ GONÇALO CORDEIRO Mãe: 
MARIA ROSA DIAS

Noivo: CARLOS HENRIQUE DE AN-
DRADE Profi ssão: eletricista Estado Ci-
vil: solteiro Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 07/09/1985 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: MARCIO HENRIQUE 
DE ANDRADE Mãe: SUELI APARECIDA 
HERNEGA ANDRADE
Noiva: JENNIFER SANTOS DE OLIVEI-
RA Profi ssão: operadora de caixa Estado 
Civil: solteira Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 11/09/1991 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JAMESTOVAM EVAN-
GELISTA DE OLIVEIRA Mãe: JACIARA 
SANTOS DE ARAUJO

Noivo: JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA 
MEMÓRIA Profi ssão: ajudante ge-
ral Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
18/07/1982 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: AGOSTI-
NHO MEMORIA NETO Mãe: GILDETE 
SANTANA DE SOUZA
Noiva: PATRICIA BARBOSA DA 
CONCEIÇÃO Profi ssão: servidora pú-
blica Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
16/08/1984 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: CARLOS 
ALBERTO BARBOSA SILVA Mãe: LUCIA 
MARIA DA CONCEIÇÃO

Noivo: PAULO HENRIQUE DO NASCI-
MENTO Profi ssão: assistente adminis-
trativo Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
30/01/1972 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ERONIDES 
ALVES DO NASCIMENTO Mãe: ESTELI-
NA RIBEIRO DO NASCIMENTO
Noiva: MARIA ALCILENE DA SILVA 
Profi ssão: tecnica capilar Estado Civil: 
divorciada Naturalidade: ERERÊ UF: 
CE Data-Nascimento: 21/02/1979 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: EDVALDO RAIMUNDO 
DA SILVA Mãe: MARIA DAS GRAÇAS 
DA SILVA

Noivo: FELIPE TAVARES RODRIGUES 
Profi ssão: analista de planejamento ju-
nio Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
15/02/1994 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: Mãe: VAL-
QUIRIA TAVARES RODRIGUES
Noiva: GIOVANNA MISSAKI SAITO 
NOTOYA Profi ssão: auxiliar administra-
tivo Estado Civil: solteira Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
15/04/2000 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ROBER-
TO MASSAITI NOTOYA Mãe: ANDREIA 
MIEKO SAITO NOTOYA

Noivo: JÚNIOR PEREIRA SILVA VIEIRA 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 15/09/1997 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: JOSE SILVA VIEIRA Mãe: MARIA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA
Noiva: LAYSA PEREIRA GOMES DE 
SOUSA Profi ssão: estudante Estado Ci-
vil: solteira Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 18/11/1998 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOÃO BATISTA GOMES 
DE SOUSA Mãe: ROSELI PEREIRA DA 
SILVA GOMES DE SOUSA

Noivo: WILLIAM BERNARDO DE AN-
DRADE Profi ssão: porteiro Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 22/11/1990 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: VANDERLEI VILLELA DE 
ANDRADE Mãe: ROSEMEIRE BER-
NARDO DA SILVA DE ANDRADE
Noiva: TAMIRES DE BARROS SILVA 
Profi ssão: operadora de caixa Estado 
Civil: solteira Naturalidade: DIADEMA 
UF: SP Data-Nascimento: 01/08/1996 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: LUCIANO MO-
RAES DA SILVA Mãe: IRACI JUSTINO 
DE BARROS

Noivo: ANTONIO MARCOS ARCANJO 
ANDRADE Profi ssão: ajudante geral Es-
tado Civil: solteiro Naturalidade: UBATÃ 
UF: BA Data-Nascimento: 13/06/1989 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: EDVALDO ALVES DE 
ANDRADE Mãe: NEUCY PEREIRA DE 
ARCANJO ANDRADE
Noiva: MANIELLE ARCANJO DOS 
SANTOS Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira Naturalidade: ITABUNA UF: BA 
Data-Nascimento: 14/04/1997 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: MANIVALDO LOUREN-
CIO DOS SANTOS Mãe: EDVANDA 
CARDIM DE ARCANJO

Noivo: OSIEL BLUME CASTRO Pro-
fi ssão: inspetor de qualidade Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: ARUJÁ UF: 
SP Data-Nascimento: 05/09/1989 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: LAURO RODRI-
GUES CASTRO Mãe: BELA MARIA 
CASTRO
Noiva: THAMIRES DE OLIVEIRA 
REIS Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira Naturalidade: ARUJÁ UF: SP 
Data-Nascimento: 28/08/1999 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSE CARLOS DE 
SOUZA REIS Mãe: DENISE JOSEFA 
DE OLIVEIRA

Noivo: CLAUDOMIRO APARECIDO 
DE OLIVEIRA Profi ssão: pedreiro 
Estado Civil: viúvo Naturalidade: IBI-
PITANGA UF: BA Data-Nascimento: 
18/04/1963 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: OLA-
VIO JOSÉ DE OLIVEIRA Mãe: ANA 
ROSA DE OLIVEIRA
Noiva: NEUSA ROCHA JOAQUIM 
Profi ssão: do lar Estado Civil: viúva 
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 29/05/1965 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: WALDEMAR DA ROCHA 
Mãe: LOURDES IBANEZ DA ROCHA

Noivo: EDUARDO ARRUDA CAM-
POS Profi ssão: comerciante Estado Ci-
vil: solteiro Naturalidade: CATANDUVA 
UF: SP Data-Nascimento: 13/12/1992 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ EDU-
ARDO CAMPOS Mãe: EDINEIA DAS 
DORES ARRUDA CAMPOS
Noiva: JÉSSICA CRISTINA COSTA 
DA SILVA Profi ssão: assistente de 
marketing Estado Civil: solteira Natura-
lidade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nas-
cimento: 20/05/1991 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: ANTONIO ROBERTO GOMES 
DA SILVA Mãe: ANA MARIA COSTA 
DA SILVA

Noivo: JORGE LUIZ TRINDADE DE 
OLIVEIRA Profi ssão: cobrador Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
11/05/1996 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOR-
GE TRINDADE DE OLIVEIRA Mãe: 
SUELI DE JESUS PIRES
Noiva: INGRID MARLI DA SILVA Pro-
fi ssão: balconista Estado Civil: solteira 
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Da-
ta-Nascimento: 10/01/1997 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: MANOEL MACIEL DA SILVA 
Mãe: MARIA GALDINO DA SILVA

Noivo: CARLOS RODRIGO TINEU 
Profi ssão: coordenador de monitora-
mento Estado Civil: divorciado Naturali-
dade: GUARULHOS UF: SP Data-Nas-
cimento: 26/01/1983 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: CARLOS ROBERTO TINEU Mãe: 
ROSARIA ALVES DE SOUZA TINEU
Noiva: CRISTIANE MARTINS Profi s-
são: consultora de vendas Estado Civil: 
solteira Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 06/01/1984 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: ROBERTO 
VENANCIO MARTINS Mãe: CELIA 
MARIA MARTINS

Noivo: EILTON SANTOS GUEDES 
Profi ssão: marceneiro Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: CORIBE UF: BA 
Data-Nascimento: 03/12/1966 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ADOLFO DOS SANTOS 
GUEDES Mãe: JUDITE MADALENA 
GUEDES
Noiva: MARICÉLIA MODESTO DE 
SOUZA Profi ssão: atendente Estado 
Civil: solteira Naturalidade: BOM JE-
SUS DA LAPA UF: BA Data-Nascimen-
to: 05/07/1972 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: Mãe: 
FRANCISCA MODESTO DE SOUZA

Noivo: MARIANO MORICONI JU-
NIOR Profi ssão: fi sioterapeuta Estado 
Civil: divorciado Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
26/03/1986 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
MARIANO MORICONI Mãe: TEREZA 
EMIKO AMEMIYA MORICONI
Noiva: SARAH GARCIA SANTANA 
COSTA Profi ssão: turismóloga Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
27/11/1990 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: MA-
NOEL SANTANA COSTA Mãe: ELZA 
GARCIA DE OLIVEIRA

Noivo: DAVI MARQUES Profi ssão: 
auxiliar de loja Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 12/10/1982 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: FRANCISCO MARQUES 
Mãe: MARLUCIA CANDIDO DOS 
SANTOS MARQUES
Noiva: IVONETE BRITO DE ALMEI-
DA Profi ssão: professora Estado Ci-
vil: divorciada Naturalidade: MONTE 
SANTO UF: BA Data-Nascimento: 
22/03/1986 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: AN-
TONIO DE ALMEIDA Mãe: MARIA DE 
FRANÇA BRITO

Noivo: JOSÉ ANTONIO DE MENE-
ZES Profi ssão: aposentado Estado Ci-
vil: viúvo Naturalidade: MANHUMIRIM 
UF: MG Data-Nascimento: 31/08/1945 
Endereço: Paciência, Rio de Janeiro, 
RJ Filiação - Pai: ANTONIO FONTES 
DE MENEZES Mãe: FRANCELINA 
FONTES DE CASTRO
Noiva: SÔNIA SILVA RIBEIRO FER-
REIRA Profi ssão: do lar Estado Civil: 
viúva Naturalidade: ITAJUÍPE UF: BA 
Data-Nascimento: 31/05/1960 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ARLINDO CORREIA 
RIBEIRO Mãe: LINDINALVA CONCEI-
ÇÃO SILVA

Noivo: MAURÍCIO BARROS DA SIL-
VA Profi ssão: ajudante geral Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: DELMIRO 
GOUVEIA UF: AL Data-Nascimento: 
20/07/1995 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
FERNANDO DA SILVA Mãe: MARIA 
DO SOCORRO BARROS DA SILVA
Noiva: MAIANE DOS SANTOS DIAS 
Profi ssão: atendente Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: PAULO AFONSO 
UF: BA Data-Nascimento: 01/09/1996 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: JOÃO LOPES 
DIAS Mãe: MARIA HELENA DOS SAN-
TOS

Noivo: MARIVALDO ALVES DE BRI-
TO Profi ssão: arrumador Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: BUERAREMA 
UF: BA Data-Nascimento: 17/12/1981 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ LUCIN-
DO ALVES DE BRITO Mãe: MARIA DE 
LOURDES DE JESUS
Noiva: ANGEANE ALVES FERNAN-
DES Profi ssão: ajudante geral Estado 
Civil: solteira Naturalidade: TEÓFILO 
OTONI UF: MG Data-Nascimento: 
03/04/1983 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: Mãe: 
MARIA DOS ANJOS MOURA FER-
NANDES

Noivo: AMAURY DANIEL DE JESUS 
Profi ssão: cozinheiro Estado Civil: di-
vorciado Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 18/05/1983 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: CARLOS AL-
BERTO DE JESUS Mãe: MARIA DO 
CARMO
Noiva: LUCIANA APARECIDA DE 
CARVALHO Profi ssão: assistende 
de diretoria Estado Civil: divorciada 
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 09/08/1974 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: VALDIR SALES DE 
CARVALHO Mãe: MARIA SILVA DE 
CARVALHO

Se alguém 
souber de algum 

impedimento, 
oponha-o na 
forma da Lei. 

Lavro o presente 
para ser afixado 

no Serviço de 
Registro Civil 

e publicado na 
imprensa local.

REGISTRO CIVIL
2º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Av. Cap. Walter Ribeiro, 391

Bairro: Cumbica

Flora Maria Borelli Gonçalves

Faço saber que pretendem 
se casar e apresentaram 
os documentos exigidos 
pelo art. 1525 do Código 

Civil Brasileiro:
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de linhaClassifi cados
EDITAIS LEGAIS
E PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

TEL. 2823-0800

ANUNCIE

Publicações Legais

OPERADOR(A) DE VENDAS
GUARULHOS

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

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

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

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

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

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

2408-4200
97560-7301

Eucapack Comércio de Ma-
deiras e Artefatos Ltda - ME, 
torna público que recebeu a 
sua Licença Unificada - LU nº 
25/2018 junto a Secretaria Muni-
cipal do Verde e Meio Ambiente 
de Guarulhos, para a atividade 
de fabricação de paletes e en-
gradados de madeira, sito a Rua 
Guilherme Cimieri, nº 541 - Vila 
Nova Bonsucesso - Guarulhos/
SP - CEP 07175-180, através 
do processo administrativo nº 
67618/2017, com validade de 
prazo até 14/03/2022.

EDITAL

Vende-se sobrado
3 dorms, 1 suíte, sala 

jantar, sala de estar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, dep. 

empregada, garagem, área 
total construída 280m²

R$ 595.000.00 
99975-3528 / 97560-1771

NÃO ENTREGUE 
SUA CNH!

“Pontuação e Cassação”
cnhlivre@hotmail.com

 2087-0661
   97769-1093

Av. Rotary, 964
(ao lado do Internacional 

Shopping) 

 2087-0661
   97769-1093

SEMIJÓIAS

PABX: 5583-2905
                 94745-7749

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

AUMENTE SUA RENDA REVENDENDO 
DIRETO DA FÁBRICA

ENTREGAMOS EM 
DOMICÍLIO

                 94745-7749

    VEÍCULOS 
  MOTOS 

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

  AUTOS 

  VENDO CARRO 
  Fiat ideia 2012/comp 75mil/km 
28.000, 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/ 
AUXILIARES 
  Portaria, Condominio, diversas 
regiões, salário até R$ 1600,00+ 
benef. F: 3535-1383/2887-2488 

  PRECISA-SE 
  Cozinheira com experiência em 
industria, interessados enviar cv 
c/ pretenção salarial contatopara-
vagas2018@gmail.com 

  CORRETOR(A) 
  p/ Imob.no Centro Locação/ 
Venda c/ Veículo prop. Damos aj. 
de custo. F: 2600-2254/ 94005-
9242 

  ADMITE-SE RAPAZES S/ EXP. P/ 
AUXILIARES 
  Portaria, Condominio, diversas 
regiões, salário até R$ 1.600,00 + 
benef. F: 2887-2488/ 2362-4232  

  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 

  KIT CENTRO. 
  Prox. a UNG , REFORMADA , R$ 
550,00 F: 2468-9271/ 99976-
9738 

  ALUGA-SE CASA 
  Prox. a Praça 08 , 03 cômodos, 
R$ 550,00 F: 2464-9271/99976-
9738 

  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 

  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 

  SOBRADO COCAIA 
  Esquina com dois sobrados. Doc. 
ok. R$460MIL. Aceito troca até o 
valor de 50%. F:99607-8240 / 
2441-1845 

  TERRENO 05X25M² 
  Jd. pres. dutra. Ótimo local. 
R$115Mil Escritura ok. F: 2279-
8345/ 96616-1818 

  SITIOS E CHÁCARAS 

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

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

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

  REPRESA NAZARÉ PTA. 
  Terreno 1000m² entrada R$ 15 
mil + 50x R$ 900,00 e Chácara c/ 
casa. Preço a combinar F: 2231-
0777/ 99935-6619 Vivo 

  LITORAL 

  LITORAL SUL ILHA CUMPRIDA 
  Terreno 250M² a 800M da praia. 
Doc. ok. R$35MIL. F: 97186-5932 

  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 
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