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Trem registra 131 mil embarques na 
1ª semana de operação comercial

GH  Pág. 8



acesse
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(11) 4967-8400

CONVERSAR?

PROBLEMAS COM
IMPRESSORAS E

MUITOS GASTOS?
IMPLANTE O MPS DA PR PRIME
NA SUA EMPRESA E FOQUE NO
SEU NEGÓCIO ENQUANTO NÓS

CUIDAMOS DISSO.
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envie um email
contato@rpprime.com.br
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O Brasil encerrou maio com a abertura de 33.659 vagas de emprego formal, conforme o Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (20)

Brasil cria 33,6 mil 
vagas com carteira 
assinada em maio
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Câmara quer garantir o 
mandato para suplente que 
assumir como deputado

Neymar treinou nesta
quarta (20) com todo
elenco antes de viajar
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Neymar viaja com 
a seleção para 
encarar a Costa 
Rica nesta sexta
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Empresa que ganhar licitação 
do lixo deverá reciclar pilhas 
e eletroeletrônicos na cidade 
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Expediente

[ cena do dia ] Wilton Júnior/AE
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[ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Douglas M. da Penha
Lamentável a estreia da 
nossa seleção brasileira na 
Copa. O empate diante da 
Suíça teve mesmo gosto de 
derrota. Vi um Brasil nervo-
so, jogadores como Marce-
lo apático, Neymar muito 
estrela segurando a bola 
só para ele. É necessário 
humildade e força de von-
tade para vencer os próxi-
mos dois jogos e, assim, 
nos classifi carmos. Caso 
contrário, o sonho do hexa 
deverá ser adiado, mais 
uma vez

Dennis Vieira da Cunha
A seleção brasileira amare-
lou, literalmente. É bom que 
Tite saiba que os jogos da 
Copa não são os amistosos 
que o Brasil brilhou. Ain-
da assim, estou na torcida 
de que a nossa Canarinho 

possa fazer uma brilhante 
participação. E ainda confi o 
no trabalho de Tite.

Amália Lins de Abreu
E nossa seleção? Fiquei 
decepcionado, mas afi nal 
de contas foi o primeiro 
jogo. Não temos mais o di-
reito de erra nos próximos 
confrontos. E que Tite puxe 
as orelhas do ‘todo estrela’ 
Neymar, e que ele saiba 
que o futebol é um esporte 
coletivo e não individual 
como o que ele insiste em 
colocar em prática, princi-
palmente em um torneio 
como a Copa do Mundo. 
 

Dóris Videira
Quem matou Vitória? Esta 
é a pergunta que todos nós 
queremos que seja respon-
dida. Este crime, em Araça-
riguama, está mesmo muito 

estranho. Se a menina foi 
sequestrada por engano, 
por que não a libertaram 
ao saberem deste engano? 
Ou será que eram pessoas 
que ela conhecia? Espero 
que minhas dúvidas sejam 
respondidas pela polícia no 
mais curto espaço de tem-
po possível..

Edluce Martins
O assassinato de Vitória 
Gabrielly é um soco na 
boca do estômago de toda 
a sociedade brasileira. Não 
aguentamos mais tanta 
violência. Precisamos de 
políticas de segurança pú-
blica mais efi cientes e que 
garantam a paz e tranquili-
dade de toda a sociedade 
brasileira, em especial das 
nossas crianças e idosos. 
Torço para que a polícia 
prenda os culpados.

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

Instagram: @xerifedoconsumidor

Facebook: facebook.com/jorgewilsonoxerifedoconsumidor

Portabilidade de dívidas 
entre bancos permite juros 
menores ao consumidor

Muitos consumidores, ao recorrerem a empréstimos e 
outras linhas de crédito, não pesquisam a melhor taxa de 
juros e condições de parcelamento e acabam aceitando a 
primeira proposta, sem analisar se terá condições de arcar 
com o valor parcelado ao longo do tempo, podendo inclusi-
ve cair em dívidas.

Saiba que, após a contratação do empréstimo, identifi can-
do um banco que oferece melhor taxa de juros, é possível 
realizar a portabilidade da dívida.

Portabilidade de dívidas ou de crédito, nada mais é do que 
a transferência da dívida que você tem com um banco para 
outro, possibilitando ao consumidor taxas de juros menores.

Essa operação é permitida em linhas de crédito para 
pessoa física, como cartão de crédito, cheque especial, 
fi nanciamento de veículo, crédito imobiliário, crédito pessoal 
e crédito consignado. 

Caso queira fazer a portabilidade você deve pedir ao 
banco devedor o custo efetivo total da sua dívida, que vai 
permitir que você saiba exatamente quanto deve e possa 
comparar o valor entre um banco e outro. 

O banco que possui a dívida original não pode difi cultar 
o acesso ao saldo e às condições do contrato para a sua 
avaliação em outra instituição e tem o prazo de 1 dia útil 
após a solicitação para fornecer essas informações, isso está 
regulamentado na resolução nº 4.292, de 20 de dezembro 
de 2013 do Banco Central.

Conforme estabelecido no Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor em seu artigo 72, o banco não pode impedir 
ou difi cultar o acesso do consumidor às informações que 
sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fi chas e 
registros, pois, constitui crime contra o consumidor.

PRESTE ATENÇÃO:
Caso queira transferir a dívida para outro banco a opera-

ção deve ser feita de forma eletrônica, sem necessidade de 
intermediações e sem custo algum para o consumidor. 

Fique atento aos gastos em cartório, como registros e cer-
tidões, pois, se existirem, podem ser repassados ao cliente e 
variam de acordo com o valor do fi nanciamento. 

Antes de assinar o novo contrato, verifi que se não foram 
incluídos novos serviços e tarifas. A portabilidade prevê 
somente a aplicação dos juros no valor do saldo devedor. A 
quitação de sua dívida com o banco originário deve ser feita 
pela nova instituição, não por você. Se o banco para o qual 
você vai transferir a dívida exigir a contratação de qualquer 
produto ou serviço em troca da portabilidade, denuncie: 
essa prática é abusiva, é venda casada e é vedada pelo art. 
39, inciso I, do CDC.

A portabilidade só valerá a pena se a economia no novo 
contrato for superior a 5% da taxa cobrada anteriormente. 
Negocie a melhor taxa com o banco de sua escolha e, se 
tiver um bom relacionamento com seu banco, solicite uma 
contraproposta.

É importante ressaltar que esta operação não irá resolver 
o problema de endividamento, caso não tenha um controle 
orçamentário, mantenha uma planilha de gastos pessoais 
sempre atualizada e nunca gaste mais do que recebe. 

 Boas vindas à seleção

Torcedores praticamente lotaram a frente ao Corinthia Hotel, em São Petersburgo, na 
Rússia, onde a seleção brasileira de futebol fi cará hospedada antes da partida contra 
a Costa Rica, na sexta-feira, 22, válida pelo grupo E do Mundial. A equipe comandada 
por Tite foi ovacionada no local. A seleção vai treinar nesta quinta (21) antes da partida.

Mega Sena
Concurso n° 2051
20/06/2018
01 - 05 - 06 - 37 - 44 - 53

Lotofácil
Concurso n° 1678
20/06/2018 
01 - 03 - 04 - 05 - 06
08 - 09 - 14 - 16 - 18
19 - 20 - 22 - 23 - 24

Lotomania
Concurso n° 1876 
19/06/2018
10 - 17 - 22 - 24 - 29
33 - 39 - 40 - 44 - 48
50 - 62 - 64 - 66 - 74
76 - 86 - 90 - 93 - 95

Dupla Sena
Concurso n° 1802
19/06/2018
Primeiro sorteio 
02 - 03 - 08 - 11 - 23 - 47
Segundo sorteio
07 - 08 - 12 - 16 - 26 - 37

Federal
Extração n° 05294
20/06/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   38336         350.000,00
2º  72897            18.000,00 
3º  31693             15.000,00
4º  38220            12.000,00
5º  25677            10.023,00
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Câmara quer garantir o mandato para
suplente que assumir como deputado

MUDANÇA: Projeto de lei assinado por 15 dos 34 vereadores da Casa que instituir a mudança na Lei Orgânica do Município e, assim, garantir o mandato

Zeitune presta novo depoimento à 
CEI que investiga suposta extorsão

Instalada em fevereiro 
deste ano pela Câmara 
Municipal, a Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) 
que investiga suposto cri-
me de extorsão envolven-
do o nome do vice-prefeito 
Alexandre Zeitune (Rede), 
se encerra no próximo dia 
29. E nesta sexta-feira (22), 
às 14h30, Zeitune volta a 
prestar novo depoimento à 
comissão.

Essa nova oitiva irá 
ocorrer em função da 
defesa do vice-prefeito ter 

alegado falta de acesso 
às atas dos encontros 
anteriores que, segundo 
os advogados, prejudica 
suas atuações. Eles con-
seguiram na Justiça adiar 
o depoimento, que estava 
previsto para acontecer na 
última terça-feira (19).

“Não teríamos mais per-
guntas a fazer a Zeitune, 
estamos satisfeitos, mas é 
direito dos advogados re-
querer uma nova data para 
apresentar a defesa do 
investigado. Neste caso, 

é possível que façamos 
novos questionamentos”, 
explicou o presidente da 
CEI, vereador Marcelo 
Seminaldo (PT). 

Seminaldo entregou os 
documentos solicitados 
pela defesa do vice-prefei-
to para avaliação. Após o 
novo depoimento de Zei-
tune, o próximo passo da 
comissão é a elaboração 
do relatório dos trabalhos 
realizados e apresentação 
do documento ao plenário. 
(A. B.)

Antônio Boaventura

A Câmara Municipal pro-
põe, por meio de projeto 
de lei, mudança na Lei 
Orgânica para a manu-
tenção do mandato de 
vereador caso este possa 
assumir outro cargo eletivo 
na Câmara dos Deputados 
ou na Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo 
(Alesp) sem a necessidade 
de renúncia. Esta proposta 
será avaliada pelos parla-
mentares nesta quinta-feira 
(21).

A proposta é assinada 

por 15 dos 34 vereadores. 
Ou seja, 45% dos parla-
mentares. Diferente do 
PT, que não teve nenhum 
representante assinando 
o projeto, a bancada do 
Democratas é aquela com 
maior representação. Ape-
nas o vereador Professor 
Jesus (DEM) não participa 
da autoria. 

Assinam o projeto os 
vereadores Luís da Sede 
(PRTB), Eduardo Pires 
(PSB), Paulo Roberto (PP), 
Eduardo Carneiro (PSB), 
Romildo Santos (DEM), 

Wesley Casa Forte (PSB), 
Pastor Anistaldo (PSC), 
Ramos da Padaria (DEM), 
Laércio Sandes (DEM), 
Carol Ribeiro (MDB), Lauri 
Rocha (PSDB), Betinho 
Acredite (PTB), Thiago 
Surfi sta (PRTB) e Sérgio 
Magnum (PEN).  

“Esse projeto já existe 
em outros municípios do 
estado de São Paulo, que 
inclusive já tem jurispru-
dência do Superior Tribunal 
de Justiça por entender 
que você assume de forma 
interina sem acumular 
os vencimentos. Quando 
você assume um cargo no 
Executivo, você pode voltar 
ao cargo, e de Legislativo 
para Legislativo não pode 
voltar”, explicou o vereador 
Lauri Rocha (PSDB).

O projeto tem como 
objetivo preservar o perí-
odo legal de 4 anos para 
o exercício do mandato 
para os parlamentares 
eleito em âmbito municipal 

sem que haja qualquer 
prejuízo no decorrer deste 
tempo. Contudo, o mesmo 
somente teria a obrigação 
de renunciar ao cargo mu-
nicipal no caso de eleição 
direta para assumir uma 
das cadeiras disponíveis 

no Congresso Nacional ou 
Assembleia Legislativa.  

“O vereador que sair 
em uma campanha para 
deputado estadual ou 
federal e fi car suplente, e 
em alguma oportunidade 
vier a assumir o cargo de 

deputado ele não precisa 
renunciar o mandato, e 
somente se afasta. E caso 
o titular retomar ao cargo, 
o então suplente volta 
para o cargo de vereador”, 
observou o presidente da 
Câmara, Eduardo.

Cachimbo da paz?
Alguns graduados 

interlocutores estão 
tentando reaproximar 
o prefeito Guti (PSB) e 
o vice-prefeito Alexan-
dre Zeitune (REDE). O 
princípio é: melhor um 
mau acordo que uma 
boa briga…

A política como ela é
Se Zeitune e Guti selarem a paz, mexe um pouco 

o tabuleiro político em Guarulhos. A Câmara perde 

visibilidade; e enfraquece a sanha da oposição…

“Saga-cidade”
Setores da oposição que apostaram, erraram. 

A licitação no SAAE para empresa de tecnologia 
não foi vencida pela mais sagaz (opa!), e sim pelo 
melhor custo/benefício. Melhor assim…

Adesistas
Sentindo que João Doria (PSDB) pode se eleger 

governador no 1º turno, tucanos de Guarulhos 
estão tentando de tudo para bajulá-lo. Em vão: 
Doria já sabe quem é  ( e 
com…) quem na política em 
Guarulhos…

Crise existencial
O ex-presidente da Câma-

ra, Eduardo, precisa defi nir 
se vai mesmo desistir do 
apelido. Ontem encontrei 
tabelinhas impressas da 
Copa com o desenho de 

um sol e Soltur como sobrenome…

Lista rosa
O vereador Wesley CasaForte (PSB) foi tentar dar 

uma de líder do governo ( a pedido do Carneiro?) 
em cima da vereadora Carol Ribeiro (MDB). Wesley 
conseguiu somente entrar para o caderninho 
“rosa” da vereadora, que já tem o nome do verea-
dor Thiago Surfi sta (PRTB) anotado …

Olho no lance
Um empresário vai tentar se inscrever para a 

Tribuna Livre hoje na sessão para tentar cavar uma 
CPI…

Dindim
O deputado Eli Correa 

Filho (DEM) comemora: 
sua emenda de R$ 1,3 mi-
lhão para recapeamento 
de ruas em Guarulhos foi 
aprovada pelo Ministério 
das Cidades…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Em busca de melhoria no atendimento, 
HGG firma parceria com Sírio-Libanês

Guarulhos registra déficit de 64 
médicos nas Unidades Básicas

Ulisses Carvalho 

O Hospital Geral de Gua-
rulhos (HGG), no Parque 
Cecap, firmou  parceria 
com o Hospital Sírio-
-Libanês, um dos maiores 
do país, em busca de uma 
melhoria no atendimento 
prestado ao paciente. A 
parceria foi realizada por 
meio do programa Lean 
nas Emergências, que 
faz parte do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to Institucional do SUS 
(Proadi-SUS), do Ministério 
da Saúde. 

O objetivo é promover 
um melhor atendimento, 
além de diminuir o tempo 
de espera na parte de 
urgência e emergência, 
proporcionando também a 
capacitação dos profissio-
nais do hospital. Um curso 
já foi realizado entre os 

funcionários do HGG com 
o apoio do Hospital Sírio-
-Libanês no início deste 
mês. 

A assinatura da parceria 
aconteceu no dia 6 de 
junho, porém, o projeto 
já começou há um mês, 
segundo o diretor técnico 
do HGG, Afonso Macha-
do, 59. “Nós realizamos 
todo um mapeamento dos 
pacientes, como o tempo 
que leva para realização 
de um exame e também 
na parte do pronto so-
corro, com o objetivo de 
oferecer um atendimento 
mais rápido e eficiente”, 
destacou. 

De acordo com o diretor 
do HGG, a cada 15 dias 
funcionários do Hospital 
Sírio-Libanês passam dois 
dias no hospital para verifi-
car o que pode ser realiza-

do para diminuir o tempo 
de espera do paciente. Em 
média, o HGG realiza 10 
mil atendimentos por mês, 
segundo informações 
de Machado, sendo 80% 
atendimentos de menor 
complexidade e 10% casos 
mais graves, além de 
contar com 298 leitos para 
internação entre enferma-

ria e Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). 

“Esse processo é muito 
dinâmico, já que o ma-
peamento envolve todas 
as áreas do hospital, pois 
um setor está ligado ao 
outro”, afirmou Machado, 
destacando que o projeto 
de parceria prevê duração 
de três anos.

As Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) de Guarulhos 
têm um déficit de 64 médi-
cos, sendo que a UBS com 
maior falta de profissionais é 
a do Normândia, na Estrada 
Água Chata, n° 979, no 
Pimentas, tem a ausência de 
três médicos generalistas, 
segundo dados obtidos pelo 
HOJE com base na Lei de 
Acesso à Informação. 

Já déficit relacionado ao 
número de enfermeiros no 
munícipio não foi revelado 
pela Secretaria da Saúde. 
A falta de médicos tam-
bém é refletida em outras 
unidades, como na UBS do 
Jardim Fortaleza. “Falta in-
sumos e também não temos 
médico para atender na 
unidade”, afirmou a dona de 
casa Márcia Martins, 25. 

Com relação a falta de 
médicos, a Secretaria Muni-
cipal da Saúde informou que 
além da contratação de 16 
médicos de família que de-
vem começar a atender na 

próxima segunda-feira (25), 
de um total de 33 convoca-
dos, já está providenciando 
também uma nova contra-
tação emergencial, além da 
abertura de um concurso 
público para a admissão de 
enfermeiros. 

“Esclarece ainda que 
aos médicos aprovados 
no processo seletivo são 
ofertadas as vagas em 
todas as UBS com algum 
déficit e a escolha cabe a 
eles, sendo que destes 16 
que começarão a atender 
na próxima segunda-feira, 
nenhum deles optou por 
atuar na UBS Normandia e 
UBS Fortaleza”.

As contratações, segundo 
a administração munici-
pal, serão realizadas pelo 
regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), 
em caráter emergencial, por 
um período de 12 meses, 
podendo o contrato ser 
prorrogado por até igual 
período. (U. C.)

SAÚDE: Programa Lean nas Emergências integra o Proadi-SUS do Ministério da Saúde, do governo federal
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[ bloco de notas ]

Mais 16 médicos de família passam a 
atender nas UBS a partir de segunda

Na próxima segunda-
-feira (25) mais 16 médicos 
da Estratégia Saúde da 
Família passam a reforçar 
o quadro em 12 Unidades 
Básicas de Saúde que 
estão com défi cit de pro-
fi ssionais. Eles, que inicia-
ram nesta segunda-feira 
(18) o curso introdutório 
na Escola SUS, integram o 
grupo de 33 generalistas 
aprovados no último pro-
cesso seletivo, realizado 
no mês passado. Todos 
já foram convocados pela 
Prefeitura e os que ainda 
não se apresentaram para 
início das atividades têm 

até o próximo dia 21 para 
assumir a função.

Antes de começar a 
atender a população, os 
médicos passam por uma 
semana de capacitação, 
que inclui conteúdo teóri-
co e prático sobre o fun-
cionamento e os protoco-
los da Rede Municipal de 
Saúde, bem como sobre 
o SUS. Nesta terça-feira 
(19), o grupo cumpriu uma 
agenda externa na parte 
da manhã, com uma visita 
à UBS Marinópolis, no 
Jardim presidente Dutra, 
para a ação chamada de 
territorialização.

[ bloco de notas ]

Neste sábado (23) as me-
ninas do Guarulhos/UNG/
Vegus vão até Sorocaba 
enfrentar a equipe da 
casa, as 17h30, em jogo 
válido pela Taça Estado 
de SP, categoria adulto. 
Neste momento, a equipe 
guarulhense é a segunda 
colocada na competi-
ção. Na última rodada, o 
Guarulhos/UNG/Vegus 
venceu, o até então único 
invicto da Taça Estado de 
SP, o time de Santo André, 
por 34 a 30, resultado que 

consolidou as guarulhen-
ses entre as melhores do 
campeonato.

Com o time completo, as 
comandadas da técnica 
Margarida Conte, a “Meg”, 
esperam sair do interior 
do Estado com a vitória 
para continuar lutando 
pela liderança do torneio. 
“O elenco está motivado 
e num bom momento 
técnico. Apesar da juven-
tude das atletas, estamos 
dando conta do recado”, 
fi nalizou.

Guarulhos e Sorocaba se enfrentam pela 
Taça Estado de SP de Handebol Feminino

Maio Amarelo alcança aproximadamente 
150 mil pessoas durante as atividades

Em sua terceira edição 
no município, a campanha 
Maio Amarelo alcançou 
cerca de 150 mil pessoas, 
durante o mês de ativi-
dades voltadas à cons-
cientização e prevenção 
de acidentes no trânsito. 
A campanha, organizada 
pelo Departamento de 
Trânsito, em parceria com 
a Secretaria da Saúde, 
contou com 33 ações na 
cidade, entre palestras, 

blitz, concurso de frases, 
busdoor, cursos, teatro, 
intervenções institucio-
nais, além de distribuição 
de material.

As 19 sessões do Teatro 
EcoRodovias registraram 
a participação de 411 alu-
nos em atividades como 
apresentações teatrais e 
musicais, jogos educati-
vos, brincadeiras, rodas de 
conversa e palestras sobre 
a segurança no trânsito.

O Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS) 
marcou para o próximo 
dia 28, quinta-feira, às 
9h, a nova data para a 
Assembleia de Prestação 
de Contas, referente ao 
processo das Conferên-
cias de Assistência Social 
realizadas em 2017 (Re-
gional, Municipal, Estadual 
e Federal). O evento será 
realizado no Centro Dio-
cesano de Pastoral (CDP) 
e apresentará as decisões 
tiradas nas Conferências 
do ano passado, bem 
como elegerá os membros 
da Comissão de Acom-
panhamento e Monitora-
mento das Conferências, 
responsáveis por fi scalizar 

como se dará a aplicação 
dessas decisões.

Desde o dia 27 de 
março, o CMAS com apoio 
da Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência 
Social, promoveu reuniões 
devolutivas em 17 regiões 
da cidade onde ocorreram 
as conferências regionais 
do ano passado. Estes en-
contros, que serviram para 
informar sobre os resulta-
dos das conferências do 
ano passado e escolher 
representantes para a 
Assembleia, contaram com 
a participação de usuários 
dos serviços, agentes atu-
antes e trabalhadores do 
Sistema Único da Assis-
tência Social (Suas).

Prestação de contas das Conferências 
de Assistência Social será no dia 28

[ transparência ]

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

Guelli Comércio e Indústria de Alimentação LTDA
Prestação de serviços de nutrição e alimentação.
VALOR: R$ 128.719,62

Gasball Armazenadora e Distribuidora LTDA
Fornecimento de 9094 kgs de gás liquefeito a gra-
nel no valor unitário de R$ 4,23, 202 unidades de 
gás liquefeito P45 no valor unitário de R$ 170,12 e 13 
unidades de gás liquefeito P13 no valor unitário de 
R$ 38,00.
VALOR: R$ 73.325,86

Interworks Treinamentos e Soluções Ltda - EPP
Prestação de serviços técnicos pedagógicos em 
atividades e cursos de qualificação social e profis-
sional com BDI, necessários a execução no âmbito 
do Programa de Inclusão Digital.
VALOR: R$ 65.446,79

IBF – Indústria Brasileira de Filmes S/A
Fornecimento de 210 filmes médico para Raio-X, 
fixador e revelador de filmes – valor unitário R$ 
249,00.
VALOR: R$ 52.290,00

Dental Comércio de Produtos Odonto-Médicos 
Ltda – EPP
Fornecimento de materiais odontológicos.
VALOR: R$ 24.164,50

Absoluta Elevadores Automação e Informática 
Ltda. ME
Prestação de serviços especializados de manuten-
ção preventiva e corretiva em elevadores e forneci-
mento de peças.
VALOR: R$ 23.387,72

Associação Renovar - Centro de Apoio e Recupe-
ração ao Dependente de Substância Química e 
Alcoólica
Atendimento de adolescentes e adultos com diag-
nóstico de uso abusivo de substâncias psicoativas.
VALOR: R$ 11.680,00

Gilson Neves Ramos ME
Fornecimento de 9094 kgs de gás liquefeito a gra-
nel no valor unitário de R$ 4,23, 202 unidades de 
gás liquefeito P45 no valor unitário de R$ 170,12 e 13 
unidades de gás liquefeito P13 no valor unitário de 
R$ 38,00.
VALOR: R$ 8.821,44

Comercial Carpam Ltda
Fornecimento de 112,50m³ de pó de pedra no valor 
unitário de R$ 66,00.
VALOR: R$ 7.425,00

Drogaria Popular Melhor Preço Ltda – EPP
Fornecimento de dieta enteral/oral nutricionalmente 
completa.
VALOR: R$ 7.330,80

* Dados extraídos da edição do Diário Oficial do 
Município publicado no dia 15 de junho de 2018

Fotos: divulgação

Igualdade Racial celebra Dia Mundial 
do Refugiado com ação no Inocoop

Em alusão ao Dia Mundial 
do Refugiado, celebrado 
nesta quarta-feira (20), a 
Subsecretaria da Igualda-
de Racial (SIR), vinculada 
à Secretaria de Assuntos 
Difusos, realizará curso 
profi ssionalizante de 
panifi cação para mulheres 
migrantes haitianas, na 
entidade Casa Amor ao 
Próximo, no bairro Inocoop. 

O curso, que acontece 
nesta quarta-feira, das 9hs 
às 17h, surge em resposta 

a uma das necessida-
des dessa população, a 
inserção e recolocação 
no mercado de trabalho, 
e tem como objetivo rea-
fi rmar o compromisso da 
cidade com a garantia de 
direitos desta população. 
O dia 20 de Junho marca 
sua importância por ter 
sido estabelecido como 
Dia Mundial do Refugiado, 
após resolução aprovada 
pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas.

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:
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Empresa que ganhar licitação do
lixo deverá implantar reciclagem

GGIM discute medidas contra 
pancadões, paredões e rolezinhos

Antônio Boaventura

A Prefeitura de Guaru-
lhos deve abrir no segun-
do semestre o processo 
de licitação para contratar 
uma nova empresa para 
a prestação de serviço 
de coleta de lixo. Dentro 
desta proposta, o ganha-
dor do certame terá como 
uma das obrigações à 
implantação de sistema 
para reciclagem de pilhas, 
baterias e equipamentos 
eletrônicos. 

Esta é considerada 
uma operação de custo 
acessível ou baixo. Em 
média, o custo da recicla-
gem destes itens é de R$ 
100 por tonelada. Baterias 
e pilhas contêm metais 
pesados como níquel, 
chumbo e mercúrio, que 

podem trazer sérios danos 
ao meio ambiente como 
intoxicação do solo e con-
taminação dos rios.  

“Essa é uma questão 
que quem tem que dar a 
destinação correta são 
os fabricantes. Nós nos 
reunimos para implemen-
tar novas ações. Temos 
um grupo para tratar 
da questão da logística 
reversa. Os fabricantes e 
os comerciantes têm de 
dar a destinação correta”, 
explicou o secretário de 
Serviços Públicos, Edmil-
son Americano. 

Atualmente, é possível 
encontrar locais para 
descartes destes materiais 
específicos em poucos 
lugares da cidade como 
estabelecimentos de 

grandes redes de super-
mercados. Para melhorar o 
processo, a administração 
pública trabalha propostas 
para que a legislação fe-
deral possa ser cumprida 
e dar o destino adequado 
a estes itens. 

“Criamos um grupo para 
desenvolver ações para 
que possa ser cumprida 

a legislação federal. A 
população não sabe onde 
joga e acaba jogando jun-
to com o lixo comum. Em 
Guarulhos temos alguns 
lugares para esta desti-
nação, que precisam de 
divulgação. Nós queremos 
criar um programa sério 
e de fácil acesso para a 
população”, concluiu.

O Gabinete de Ges-
tão Integrada Municipal 
(GGIM), vinculado à Se-
cretaria para Assuntos de 
Segurança Pública (SASP) 
da prefeitura, reuniu 
autoridades da Guarda 
Civil Municipal, Polícia 
Civil, Corpo de Bombei-
ros, Ordem dos Advoga-
dos do Brasil - Subseção 
Guarulhos e do Conselho 
Comunitário de Seguran-
ça para discutir soluções 
e operações contra 
pancadões, paredões e 
rolezinhos.  O encontro 
ocorreu nesta quarta-
-feira (20), no Auditório 
do Paço Municipal.

Na oportunidade, o se-
cretário da SASP, Gilvan 
Passos, apontou que é 
preciso cada vez mais 
investir em medidas que 
previnam e inibam ocor-
rências que perturbam o 
sossego da população. 

“Hoje, as maiores 
cobranças dos muníci-

pes estão relacionadas à 
pancadões, paredões e 
rolezinhos. Então, quando 
conseguimos reunir todos 
os órgãos necessários 
para a implantação e 
planejamento de ações 
conjuntas contra essas 
manifestações, é mais fácil 
atingir os resultados esti-
mados”, ressaltou Passos.

O projeto “Segurança 
e Educação, Juntas na 
Prevenção” – idealizado 
com o intuito de apro-
ximar alunos da Rede 
Municipal de Ensino, 
pais e a comunidade dos 
mecanismos de seguran-
ça da cidade –, pretende 
levar orientação sobre 
os temas debatidos pelo 
GGIM às escolas. 

“Se não trabalharmos 
com as crianças hoje, 
amanhã as coisas tendem 
a piorar”, afirmou o major 
do Corpo de Bombei-
ros, Márcio André Silva 
Nunes.

PROPOSTA: Segundo o secretário Edmilson Americano, a intenção é criar programa de acesso da população
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Trem registra 131 mil 
embarques na 1a semana 
de operação comercial

Pedágios em estradas 
de SP retiram cancela 
de cobrança eletrônica

Saldo líquido de emprego foi positivo 
em 33.659 vagas em maio, diz Caged

Inaugurada há quase 
dois meses, a linha 13 
Jade, da CPTM, já foi 
eleita pelos usuários como 
a principal ligação por 
transporte público entre a 
cidade e a capital paulis-
ta. Somente na primeira 
semana de funcionamento 
em operação comercial 
- das 4h à meia noite – 
passaram pelas estações 
do ramal, localizadas em 
Guarulhos (Cecap e Aero-
porto), 131 mil passageiros. 

“O trem é uma das mais 
importantes obras de 
mobilidade urbana que a 
cidade recebeu nos últi-
mos anos. É fundamental 
para quem transita entre 
Guarulhos e São Paulo e, 
futuramente, terá papel es-
sencial na ligação entre os 
bairros da cidade”, afirma 
o prefeito de Guarulhos, 
Guti. 

Os embarques e desem-
barques de guarulhenses 
e moradores de outras 
cidades que trabalham 
no município são apoia-
dos por linhas de ônibus 

municipais, com roteiros 
que levam a diferentes 
regiões da cidade. A frota 
do Circular da Saúde – 
cujos coletivos circulam 
entre os principais centros 
de urgência e emergência 
do município, também 
colaboram com a estru-
tura alimentadora, já que 
partem do Terminal Cecap, 
localizado em frente à 
estação do trem. 

Moradora da cidade de 
Mauá, Giselda gastava 
diariamente cinco horas 

para ir e voltar do trabalho 
e desembolsava aproxima-
damente R$ 25,00. Hoje, 
usuária da nova linha, ela 
leva apenas duas horas, 
entre ida e volta, ao custo 
de R$ 16,00. 

“Foram muitos anos de 
sofrimento, cansaço e 
desconforto. Confesso 
que em alguns momentos 
pensei em desistir. Desde 
que comecei a usar o 
trem, a minha vida mudou. 
Tenho mais tempo para 
viver e estar com a minha 

família”, afirma a auxiliar 
de enfermagem. 

Além do tempo, os 
passageiros do Trem de 
Guarulhos citam a econo-
mia financeira. Montador 
de estrutura metálica das 
obras da linha amarela, do 
Metrô, Manuel Messias, 
contabiliza economia de 
R$ 10,00 por dia. 

“Além disso, meu percur-
so ficou 45 minutos mais 
rápido”, comenta Messias, 
que mora no bairro de 
Bonsucesso.

O Brasil encerrou o 
mês de maio com a aber-
tura de 33.659 vagas de 
emprego formal, de acor-
do com dados do Cadas-
tro Geral de Empregados 
e Desempregados (Ca-
ged) divulgados nesta 
quarta-feira, 20, pelo 
Ministério do Trabalho. O 
número é inferior ao re-
gistrado no mesmo mês 
de 2017, quando o saldo 
foi positivo em 34.254. 

Mais cedo, o presiden-

te da República, Michel 
Temer, havia antecipado 
o número em sua conta 
do Twitter. 

Nos cinco primeiros 
meses do ano, o saldo 
é positivo em 381.166 
vagas e, nos últimos 12 
meses, de 284.875 pos-
tos. O resultado mensal 
foi puxado pelo setor 
agropecuário, que abriu 
29.302 postos, seguido 
pelo setor de serviços, 
com a abertura de 18.577 

vagas e pela construção 
civil (+3.181). 

Também foram positi-
vos os resultados dos 
setores de serviço de 
utilidade pública (+555), 
indústria extrativa 
mineral (+230) e admi-
nistração pública (+197). 
Em contrapartida, houve 
fechamento de vagas 
no comércio (-11.919 
postos) e na indústria da 
transformação (-6.464 
postos).

As concessionárias de 
rodovias do Estado de São 
Paulo foram obrigadas 
a retirar as catracas dos 
guichês de pedágio que 
têm sistemas de pagamento 
eletrônico da tarifa, como 
Sem Parar e ConectCar. 

A medida, em vigor 
deste terça (19), resulta da 
derrubada do veto a um 
projeto de lei aprovado pela 
Assembleia e barrado pelo 
ex-governador Geraldo 
Alckmin (PSDB). Represen-
tantes das concessionárias 
pretendem questionar a 
retirada na Justiça. A me-
dida - que não vale para as 
rodovias federais no Estado, 
como a Dutra e a Fernão 
Dias - serviria para evitar 
acidentes caso as cancelas, 
por falha mecânica, não se 
levantassem quando um 
veículo passasse, segundo 
o autor do projeto, deputado 
Edmir Chedid (DEM). 

As concessionárias 
afirmaram estar ajustadas 
à regra. A Ecovias e a CCR, 
que respondem pelas Ro-
dovias Ancheta Imigrantes, 
Anhanguera, Bandeirantes, 
Castelo Branco, Raposo 

Tavares e o Trecho Oeste do 
Rodoanel, informaram que já 
retiraram os equipamentos. 

Entretanto, a Associação 
Brasileira de Concessio-
nárias de Rodovias (ABCR) 
disse que vai ingressar com 
ação direta de inconsti-
tucionalidade (Adin) no 
Tribunal de Justiça. Informou 
também que registrará a 
“extrema preocupação” das 
concessionárias de rodovias 
em relação ao aumento 
potencial de acidentes. 
No pedido de veto ao 
ex-governador, a Agência 
de Transportes do Estado 
(Artesp) alegou o mesmo 
risco, destacando que a 
cancela é um obstáculo 
físico, que garante redução 
de velocidade e segurança 
na travessia.

Segundo a Artesp, de 
janeiro a maio de 2017 
houve registro de 1 197.415 
evasões (fugas) nas rodovias 
paulistas. Em 2018, também 
de janeiro a maio, houve 
627.897, o que representa 
uma queda de 47%. A multa 
por evadir o pedágio é de 
R$ 195,23 e resulta em 5 
pontos na CNH.
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OPERAÇÃO: A linha 13-Jade da CPTM foi inaugurada há quase dois meses e atende a cidade de Guarulhos
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A Proguaru (Progres-
so e Desenvolvimento 
de Guarulhos S/A), por 
meio da Gerência de 
Atendimento ao Cliente, 
promove entre os dias 
25 e 29 de junho, nas 
unidades das Secre-
tarias de Educação e 
Saúde, a 2ª Pesquisa 
de Satisfação referente 
aos serviços de contro-
le de acesso e limpeza 
de próprios públicos.

A pesquisa, destinada 
aos gestores destas 
áreas nas pastas aten-

didas pela Proguaru, 
tem por objetivo princi-
pal avaliar a qualidade 
dos serviços prestados. 
Além dessa avaliação, 
os gestores poderão 
aproveitar a oportunida-
de para fazer críticas e 
dar sugestões.

Ao todo serão 16 
perguntas sendo oito 
voltadas para o serviço 
de limpeza e oito para 
o controle de acesso, 
onde os responsáveis 
deverão escolher suas 
respostas entre ótimo, 

Proguaru realiza pesquisa de satisfação com 
gestores das Secretarias de Educação e Saúde

SERVIÇO: Funcionárias da Proguaru que trabalham na limpeza de escolas

OBSTÁCULO: Em parceria com a STT, Proguaru implanta lombadas na cidade

FOTO: COMUNICAÇÃO PROGUARU

FOTO: RAFAEL DOS ANJOS / COMUNICAÇÃO PROGUARU

Proguaru publica 
homologação do 
concurso para advogado
A Proguaru publicou no 
Diário Oficial de sexta-
feira (15), a homologação 
do resultado do concurso 
de advogado. No total, 
foram divulgados os 
nomes e as notas 
finais de 41 candidatos 
classificados.
Também foi publicado 
o resultado dos 
recursos interpostos 
por candidatos. Todos 
os pedidos foram 
indeferidos. O Diário 
Oficial trouxe ainda 
a convocação de um 
candidato para o cargo 
de auxiliar administrativo.
Os interessados podem 
acessar o Diário Oficial 
por meio dos seguintes 
endereços eletrônicos: 
www.guarulhos.sp.gov.br 
ou www.proguaru.com.br .

bom, regular, ruim ou 
péssimo. O endereço 
eletrônico para acesso 
ao questionário será en-
viado por e-mail pela Ge-
rência de Atendimento 
da Proguaru diretamente 
aos gestores envolvidos.

Com o resultado da 
pesquisa, a Proguaru 
pretende criar indicado-
res para posteriormente 
promover ações que vi-
sem o aperfeiçoamento 
dos trabalhos, além de 
uma apresentação para 
a direção da empresa.

Lombadas são implementadas em rua 
do Jardim Paraventi pela Proguaru

A equipe de pavimen-

tação da Proguaru exe-

cutou a implantação 

de duas lombadas na 

terça-feira (19), na rua 

Corypheu de Azevedo 

Marques, no Jardim 

Paraventi.

O serviço de pavi-

mentação também vem 

sendo implementado na 

rua Particular, que fica 

no Ponte Alta. Equipe 

da empresa vem execu-

tando a regularização 

qualificada, o que pro-

porcionará para popu-

lação e motoristas uma 

via muito mais segura.

Para solicitar os ser-

viços de zeladoria da 

Proguaru, o munícipe 

tem a sua disposição 

o WhatsApp 9.5556-

8388, meio pelo qual 

podem ser enviadas 

mensagens com fotos 

indicando os locais 

para a realização das 

manutenções. Assim 

que são feitas as recla-

mações, um número 

de protocolo é forne-

cido a cada solicitante 

para acompanhamento 

dos trabalhos.
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A seleção brasileira 
treinou com a presença 
de Neymar nesta quarta 
(20), em Sochi. O atacante 
havia sido poupado da 
atividade da terça por ter 
sentido dores no tornozelo 
direito. Porém, assim como 
já havia programado a 
comissão técnica, conse-
guiu repousar e integrar o 
trabalho comandado pelo 
técnico Tite no campo 
de treinos da seleção, na 
última atividade antes da 
viagem para São Peter-
sburgo, onde encara a 
Costa Rica pela Copa do 
Mundo na sexta.

A CBF divulgou imagens 
do treinamentos nas suas 
redes sociais. Toda a 
movimentação foi sem a 

presença dos jornalistas. 
Neymar trabalhou com a 
mesma proteção no torno-
zelo direito que tem utiliza-
do durante a preparação 
para a Copa da Rússia e 
integrou o grupo em todo 
a atividade. 

Tite organizou um 
trabalho tático visando o 
jogo contra a Costa Rica, 
na sexta-feira, às 9h (de 
Brasília), na Arena Zenit, e 
vai fi nalizar a preparação 
com um outro treino nesta 
quinta, já no estádio onde 
a partida será realizada.

Na terça-feira, Neymar 
saiu mais cedo do treino 
da seleção. O atacante 
sentiu o tornozelo durante 
o aquecimento, uma roda 
de bobinho com os demais 

titulares. As dores fi zeram 
o camisa 10 fazer careta, 
reclamar e sair de campo 
irritado. No caminho até o 
vestiário, ele chutou uma 
bola para longe e deixou o 
gramado mancando, sob 
a companhia do fi siotera-
peuta da seleção Bruno 
Mazziotti.

A comissão técnica 
explicou que o problema 
no tornozelo direito de 
Neymar não tem ligação 
com a cirurgia no pé 
direito realizada em março 
para corrigir uma fratura. O 
problema atual é apon-
tado como fruto de faltas 
recebidas na estreia da 
seleção na Copa do Mun-
do, o empate em 1 a 1 com 
a Suíça, em Rostov.

Após a resposta da Fifa 
aos questionamentos da 
Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) sobre a 
atuação do VAR (do inglês 
Video Assistant Referee) 
no empate do Brasil com a 

Suíça, a entidade brasileira 
reafi rmou nesta quarta-fei-
ra (20) a posição de que 
a arbitragem errou em, 
pelo menos, dois lances 
da partida, prejudicando o 
time brasileiro. 

Segundo a CBF, a falta 
no zagueiro Miranda, no 
gol de empate da Suíça, e 
o pênalti em Gabriel Jesus, 
ambos não marcados, fi ca-
riam evidentes se o árbitro 
assistente de vídeo tivesse 
sido acionado.

Conforme manifestação 
publicada no portal da 
entidade, a CBF considera 
“importante ter aberto 
esse debate” com a Fifa, 
para evitar “erros em 
procedimentos futuros, 
bem como colaborar para 
o aperfeiçoamento do uso 
da tecnologia”.

Em ofício assinado pelo 
chefe da Comissão de Ar-
bitragem, Pierluigi Collina, 

e pelo secretário-geral 
adjunto para o Futebol, 
Zvonimir Boban, a Fifa 
respondeu à reclamação 
da CBF sobre os proce-
dimentos adotados pelo 
VAR no jogo de estreia 
da seleção brasileira, no 
último domingo. 

Na resposta, a Fifa não 
entrou no mérito dos 
lances questionados pela 
CBF, mas afi rmou que o 
árbitro de vídeo objetiva 
prevenir “erros claros e ób-
vios” e “sérios incidentes” 
não percebidos pelo juiz e 
auxiliares de campo e que 
os demais casos fi cam su-
jeitos à exclusiva atuação 
da arbitragem de campo.

A seleção tem se pre-
ocupado com o estado 
físico de Neymar, assim 
como o grande volume 
de faltas que ele recebe. 
Apesar de a recupera-
ção da cirurgia ser con-
siderada um sucesso, o 
técnico Tite admite que 
o jogador só estará na 
plenitude de forma física 
a partir das oitavas de 
fi nal da Copa do Mundo.

Para aumentar as suas 
chances de classifi cação 
à próxima fase, o Brasil 
precisa vencer a Costa 
Rica nesta sexta, quando 
a segunda rodada do 

Grupo E do Mundial tam-
bém será fechada com 
o confronto entre Sérvia 
e Suíça, às 15 horas (de 
Brasília), em Kaliningrado

Os sérvios venceram 
os costarriquenhos por 1 
a 0 na estreia e ocupam 
a liderança desta chave, 
cuja rodada fi nal está 
marcada para ocorrer no 
próximo dia 27, quando 
os brasileiros terão pela 
frente a Sérvia, às 15h 
(de Brasília), em Moscou. 
No mesmo dia e horário, 
a Costa Rica encara a 
Suíça em Nijni Novgo-
rod.

CBF reafirma erros de arbitragem no empate do BrasilEstado físico do atacante é
a preocupação da equipe

Neymar treina nesta 4ª feira e viaja 
com seleção para encarar Costa Rica
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BANCO 49

Função da 
empena-
gem do
avião

"(?) Mes-
tre Com

Carinho",
filme

Dois
enfeites

usados no
corpo

Alvo de
cobranças
do eleitor

Vogal que
levava o
trema

(Gram.)

Metal
usado em
talheres

(símbolo)

(?) íntimo:
o julga-
mento
interior

Por "A" 
mais (?): 
sem dei-

xar dúvida

Download
(?), crime
de pira-

taria
A Rússia,
em relação
à Copa de

2018

Segmento
de cor-
rentes

Preposi-
ção de

tempo e 
de lugar

Cidade
natal de
Fagner
(Ceará)

Equipa-
mento de
(?), mate-
rial do DJ

Curriculum
(?), pedido
do empre-

gador

Frações 
da unidade

(Mat.)

Base da
dieta do
caboclo

amazônico

Monogra-
ma de

"Soraia"

(?)
Drácula, 
persona-
gem (Lit.)

Leônidas
da Silva,
jogador

brasileiro

Pomba,
em inglês

Cada
elemento
do círculo
cromático

Abreviatu-
ra do Livro
de Isaías
(Bíblia)

Parceiro;
camarada

Objeto
com que
se monta

bolo

Formato
do gol, 

no rúgbi

(?) Fer-
nandes,
ministro
do STJ

Discurso
de louvor
(?) Wood,
guitarrista

Cirurgia indicada ao paciente 
com obesidade mórbidaFiscaliza

os gastos
da União

Medicamento pro-
duzido no
Instituto
Butantan

Romance 
naturalista
urbano de

Aluísio
Azevedo, 
ambienta-
do no Rio
de Janeiro

Rutênio
(símbolo)
Capital da
Tailândia

Ampère
(símbolo)Multiplique por dois

"Nacional",
na sigla
CNBB

Impalpável

Prefixo de 
"impolido":
negação
Cair, em
inglês

Operação
feita em
animal

vivo para
estudo da
fisiologia
interna

Deixo o
local

Luiza To-
mé, atriz

Novilho

Qualquer
coisa

Conjunto
de casas

Sarcástica

POR
ESTABILIDADE

OCORTIÇOU
RUITBÇ
OANFITRIÃ

BANGCOCELO
NOROSED

ETEREOALGO
IMPVITAE
OAUDIOLS
FALLTAT

VIVISSECÇÃO
DOVELOAM
ISIRONICA
CARODOG

COMPANHEIRO

2/og. 4/dove — fall — orós. 5/vitae. 7/bangcoc. 11/vivissecção.

virgem
O Sol baixará um pouco a 

sua ansiedade, receberá uma 
grande ajuda neste aspecto. 
Sua intuição irá livrar você 
de algumas situações ruins. 
Marte também tende a ser po-
sitivo neste dia para favorecer 
a sua coragem.

Pode vir a ter um ressen-
timento durante o dia. Não 
deve ser tão dependente de 
outras pessoas. A Lua poderá 
te ajudar a despertar sua afe-
tuosidade sem melancolia ou 
qualquer outra instabilidade.

Terá uma dificuldade para 
seguir em frente em determi-
nadas situações, muito será 
por causa de Júpiter. Este 
planeta irá gerar intempéries 
durante o seu trajeto no dia. 
Porém receberá boas ener-
gias de Vênus, explore.

Irá mostrar ser uma pessoa 
muito criativa e leal, Netuno 
tende ser um forte aliado para 
esta situação. As situações de 
desconforto provavelmente 
serão geradas por você, evite 
criar muitos constrangimen-
tos.

Mostrará mais o seu lado 
contraditório, isso não será 
bom, pois pode gerar des-
confiança de alguns. Isso será 
uma influência muito forte de 
Saturno. Procure pensar mais 
e use sua inteligência com 
paciência.

Sua praticidade ajudará a 
executar algumas tarefas das 
quais estavam estagnadas. 
Urano ajudará a transformar 
esta palavra praticidade em 
elemento chave para as coi-
sas melhorarem. Porém será 
muito crítico.

A palavra chave deste dia 
para o signo de Libra será 
diplomacia. Demonstrará um 
forte senso de conciliar ideias 
de pessoas completamente 
diferentes. Saturno será um 
planeta importante neste dia.

Não haverá muitas altera-
ções relevantes no campo do 
relacionamento. A estabilida-
de tende a se manter durante 
este dia. Marte e Saturno 
para esta constelação não 
exercerão tanta influência na 
sua vida.

Uma grande determinação 
será apresentada por você. 
Plutão abrirá muitas portas 
para você conseguir realizar 
aquilo que tanto deseja. 
Perceberá facilmente aqueles 
que querem tentar te ludibriar.

Mostrará ter muita energia 
para encarar as dificuldades 
que virão acontecer neste dia. 
Será um dia bom para você 
pensar sobre a sua vida. Sa-
turno lhe ajudará para refletir 
mais neste sentido.

Seu pensamento estará 
mais aguçado que habitu-
almente. O elemento fogo 
ajudará um pouco o seu 
humor. Não deve ter muitos 
problemas para se fazer 
compreender e passar boas 
energias para quem está ao 
seu lado.

Atrair novas pessoas para 
o seu círculo de amizade 
será algo muito importante. 
Netuno será o planeta no 
qual irá ajudar neste processo 
interessante e importante. 
Seu carinho irá mexer com as 
outras pessoas.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio aquário peixes

touro gêmeos câncer leão

[ horóscopo ]

[novelas]
Malhação - Vidas Brasileiras

Gabriela faz promessa de amor 
para Rafael e ele faz o mesmo. Paulo 
tenta contato com a mulher, não tem 
sucesso e fica nervoso. Getúlio diz 
que eles podem ser presos depois 
que Isadora rouba o colar que perten-
cia a Lorraine. Davi passa instruções 
para que a carreira de Garoto tenha 
início. Alex deve chamar Maria Alice 
para saírem juntos, diz Hugo.

Orgulho e Paixão
Cecília some e deixa Tibúrcio nervo-

so. À Elisabeta, Ema é enfática ao di-
zer que não quer pensar sobre o fato 
de estar noiva. Com ajuda de Fani, 
Cecília sai do riacho. Josephine tem 
que contar aos filhos que não morreu, 
diz Brandão. Olegário é influenciado 
por Susana. Tibúrcio suplica para 
que Cecília esconda do marido que 
passearam juntos, quando ela surge 
no casarão.

Deus Salve o Rei
Afonso é informado por Catarina 

que Amália irá firmar um acordo com 
a rainha da Lúngria. Lucrécia não 
confia na boa intenção de Rodolfo 

com Margô. Afonso ouve de Gregório 
que precisará sacrificar sua relação 
com Amália para salvar Montemor. 
Catarina conta para Amália que pediu 
Afonso em casamento e a deixa 
furiosa. Selena vê Ulisses junto de 
Teodora e estranha.

Segundo Sol
Ícaro destrata Beto/Miguel e se 

recusa a ver Luzia. Ameaçado por 
Laureta, Remy tenta convencer Karola 
a concordar com o namoro de Valen-
tim e Rosa. Após tentativa de reconci-
liação de Ícaro, Rosa diz que prefere 
namorar Valentim. Ícaro transa com 
Laureta. Evandro é aconselhado por 
Roberval a descobrir o motivo das 
saídas de Severo.

Apocalipse
Ricardo fica sabendo de todos os 

acontecimentos por Dudu, Guido e 
André. O funcionamento do vulcão 
causa uma onda gigantesca e suas 
consequências são faladas por Arthur. 
Com medo da tsunami, escapam Ân-
gela e Laodiceia. A delegacia é larga-
da pelos PMs. A onda gigante toma 
conta do Rio de Janeiro, provocando 

um transtorno imenso. O Criador é 
o responsável pelo desastre, afirma 
Ricardo ao falar para o povo.

As Aventuras de Poliana
Luísa se encontra com as amigas 

Claudia e Joana para contar sobre a 
visita de Débora. Luísa lembra de um 
reencontro que teve com Marcelo 
há alguns anos em que acabaram 
ficando antes de ele retornar para 
a Europa. Débora, que era melhor 
amiga de Luísa, contou que Marcelo 
a achava mimada e que o homem era 
mulherengo na Europa.

Chiquititas
Marian se vitimiza, diz que foi 

rejeitada a vida inteira. Gabriela, que 
acha que Marian é sua filha, consola 
Marian, que diz que o reencontro 
delas foi apagado por Mili. Gabi pede 
desculpa e diz que não sabia que ela 
estava tão triste. Gabriela se culpa. 
Mili conta para Mosca sobre o áudio 
que Marian lhe mostrou.

O resumo dos capítulos de todas 
as novelas é de responsabilidade das 
emissoras.
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•  COMPRA  • VENDE • ADMINISTRA

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

Advocacia

VENDEVENDE VENDE LOCAÇÃO
IMÓVEIS PARA TROCA RESIDENCIAIS E COMERCIAISCASAS TERRENOS

CASAS

SOBRADO

APARTAMENTOS

 C
re

ci
 9

1.
90

8

TERRENO  IGARATÁ
1.000m². R$40,000.00/ Aceita 

carro R$20.000+parcelas.
REF: DANIEL.

TERRENO  BELA VISTA
340m² com 1 casa de 

3 dormitórios, 
1 galpão de 160m², 

1 sobrado em construção.
 Excelente localização. 

R$560,000.( Aceita  Imóvel  
valor baixo), REF:02

GALPÃO CUMBICA
250m² c/renda- R$500.000- 

REF:DANIEL

ÁREA  INDUSTRIAL  
BONSUCESSO

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

REF: DANIEL.

 GALPÃO  
PRESIDENTE  DUTRA

1.200m²   c/ renda 
R$1.800.000 A/C 50% 
Permuta. REF:DANIEL

APTO  SALGADO  FILHO
2dorm, sala ,cozinha,wc,A 

de .serv, R$950,00   (Incluso 
Condomínio), REF:DANIEL

LOCAÇÃO  GALPÃO
600m²  Cidade Satélite. 

R$7.700.00 , REF:DANIEL

CASA JARDIM IPANEMA
1 dorm, sala, cozinha, área de 

serviço, banheiro, garagem
(1 vaga).

R$600,00  REF:02

CASA 
BELA VISTA

4 dorm. sala, cozinha, área de 
serviço, 3 wcs, quintal, porão,

R$1.200,00  REF:02

GALPÃO INDUSTRIAL 
CIDADE SATÉLITE

1.900m², 6 plataformas com 
portas automáticas, rampa p/ 
empilhadeira, escritório c/ ar 
condicionado, alojamento, wc 
masc./fem. Cozinha, almox, 
escritório com varias salas.
R$25,000 Aceita Negociar. 

REF:02

CASA BELA VISTA 
1 dorm. sala, cozinha, área de 

serviço.
R$600,00  REF:02

APARTAMENTO 
BOM CLIMA

Sobre casa com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, área de serviço, 
banheiro. R$600,00  REF:02

CASA BELA VISTA
2 dorm, sala, cozinha, área de 

serviço, banheiro.
R$850,00  REF:02

SOBRADO  COCAIA
02 dorm, sala, cozinha,wc,

A.de serv,quintal independente,
R$ 850,00 REF: 02

Tenho vários imóveis para 
troca terreno/ casas/ 

sobrados/ apto/chácaras e 
na  praia REF: 02

SOBRADO  BELA VISTA
4 dorm.(1 suíte), sala, cozinha, 

copa, salão de festa, 
3 banheiros, garagem.

R$480,000( Aceita 
Apartamento, casa pequena ou 

carro), REF:02

SOBRADO VILA BARROS
2 dorm.(1 suíte), sala, cozinha, 
copa, área de serviço,quintal, 

lavabo, 2 wc, edícula, 
churrasqueira, 2 vagas de 

garagem. Documentação OK. 
R$ 450.000 Ref:5818/02

SOBRADO MONTE CARMELO
5x25, 2 dorm (2 suítes), sala, 

cozinha, 2 wc, área de serviço, 
garagem, R$ 270,000. REF:03

5  CASAS P/ RENDA 
 Terreno (10x25) R$ 400,000 
(Aceita Permuta) REF :DANIEL

CASA EM COND. FECHADO 
PROX. SHOPPING 

BONSUCESSO
3 dorms ( 1 suite), sala, coz,wc, 

(TROCA  POR  SÍTIO),R$ 
220,000 REF :DANIEL

CASAS PARA RENDA
08 Casa no Terreno ( 10X25) 
RENDA,  R$ 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

CASA TERREA BELA VISTA
Ótima localização, 2 dorm. 

sala, cozinha, 2 banheiros, área 
de serviço, quintal, edícula, 

garagem, documentação ok, 
R$280,000. REF:02

CASA PROX. PRAÇA 8 TABOÃO
Terreno (5x25), com 03 casas 
, A de Serv,wc,02 vagas de 

garagem, R$160,000  REF: 02

CASA TERREA VILA FÁTIMA
(10x25),03 Dorm, sala , cozinha, 

02 wc ,  Á de Serv, quintal, 
 Area  de Lazer,

R$ 480,000  REF:02.

APTO PROX. SHOPPING  MAIA 
02 Dorm, Sala cozinha,wc,A de 
Serv,lazer completo,R$ 250,000  

Ref: Daniel

APTO VILA FÁTIMA
70m², banheiros, sacada, 

garagem. 2 dorm. (1 suíte), sala, 
2 ambiente, cozinha, área de 
serviço,  R$200,000   REF:02.

APTO VILA FÁTIMA
65m², 3 dorm. sala, cozinha, 

área de serviço, wc, garagem, 
lazer completo.  R$ 220,000. 

REF:02

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS

ÁREA  INDUSTRIAL
GALPÕES  E  

VENDA 
    2814-5420 94783-1669

ALUGUEL WHATSAPP
 2279-3327

COMERCIAIS LOCAÇÃO

VENDAS JAGUAR IMOVEIS LTDA CRESCI J – 20387
WWW.JAGUARIMOVEISGUARULHOS.COM.BR
FONE  2451-8224  

DEU A LOUCA NO PATRÃO!

VALOR A PARTIR DE  R$ 168.000.00  TABELA DE JUNHO DE 2018

Apartamento com valor a partir de 

R$ 168 mil reais 
Pronto para morar, mude já!
 Venha visitar o apto decorado, apartamentos com 

2 dormitórios sala cozinha e banheiro 1 vaga de garagem. ESCRITURA GRÁTIS!

• Portaria 24 hrs
• Quadra, playground, churrasqueira,
• Área bem arborizada 
• Financiamento Banco do Brasil
Programa minha casa minha vida 
com subsidio de até R$ 27,420,00

Próximo ao rodoanel Guarulhos 
acesso fácil a São Paulo pela 

rodovia Fernão Dias

Na compra de uma unidade como 
va descoberta, ganhe uma moto 
CG 125 Okm  de brinde,  entrada 
parcelada, aceita carro  como 

entrada, use seu FGTS

rodovia Fernão Dias

VENDAS JAGUAR IMOVEIS LTDA CRESCI J – 20387



autos

Quinta-feira, 21 de junho de 201814

Divulgação

Ford Mustang atinge a 
marca de 500 unidades 
emplacadas no país

O Ford Mustang atingiu 
o marco de 500 uni-
dades emplacadas no 
Brasil, segundo dados do 
Renavam. O “muscle car” 
teve as entregas iniciadas 
ofi cialmente em março e 
levou pouco mais de três 
meses para chegar a esse 
volume, que inclui as uni-
dades negociadas durante 
o período de pré-venda.

Além de ser o líder 
absoluto do segmento 
de esportivos desde o 
lançamento, o Mustang 
passou a fi gurar na lista 
dos dez carros de luxo 
mais vendidos do merca-
do brasileiro, formada por 
carros de marcas premium 
de diferentes categorias, 
com 141 unidades registra-

das em maio.
Esse sucesso comprova 

o acerto da estratégia da 
marca no posicionamento 
do produto, vendido na 
versão única GT Premium 
com motor V8 5.0 de 466 
cv e transmissão automáti-
ca de dez velocidades. 

O modelo topo de linha 
vem também com painel 
digital de 12 polegadas, 
central multimídia SYNC 
3, rodas de 19 polegadas, 
tecnologias avançadas de 
assistência ao motorista e 
aplicativo de registro de 
dados de desempenho, o 
Track Apps.

Quanto às cores, o 
preto Astúrias lidera as 
preferências com 27% 
do total, seguido pelo 

vermelho Arizona, com 
20%. Em terceiro lugar 
vem o branco Ártico, com 
19%, pouco à frente do 
cinza Moscou, com 15%. O 
laranja Daytona fi cou com 
6%, vindo na sequência as 
duas tonalidades de azul, 
Creta e Belize, com 5% e 
4%, respectivamente.

“O volume de 500 uni-
dades é bastante signifi -
cativo, tendo em vista as 
características do próprio 
segmento e o momento 
de todo o mercado. 

É um marco que confi rma 
o grande carisma do Mus-
tang e o respeito que ele 
tem entre os consumido-
res brasileiros”, comemora 
Mauricio Greco, diretor de 
Marketing da Ford.
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Noivo: MIZAEL COLACIO DOS SAN-
TOS Profi ssão: motorista Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: MACEIÓ UF: AL 
Data-Nascimento: 15/12/1986 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: MIZAEL COLACIO DOS 
SANTOS Mãe: MARIA BENEDITA DA 
SILVA
Noiva: JÉSSICA DE OLIVEIRA SAN-
TOS Profi ssão: fi soterapeuta Estado 
Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
18/09/1992 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: BENIL-
TON FERREIRA DOS SANTOS Mãe: 
SILVONEY CIRIACO DE OLIVEIRA 
SANTOS

Noivo: THIAGO ROCHA CANUTO 
MEDEIROS Profi ssão: técnico de ins-
talação Estado Civil: solteiro Naturali-
dade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nas-
cimento: 23/02/1999 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: ARISTIDES FELICIO DE MEDEI-
ROS Mãe: MARTA ROCHA CANUTO
Noiva: TAMIRES DOS SANTOS SOU-
ZA Profi ssão: estudante Estado Civil: 
solteira Naturalidade: TUPANATINGA 
UF: PE Data-Nascimento: 15/01/2002 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: PAULO DOMIN-
GOS DE SOUZA Mãe: MARIA SILENE 
DOS SANTOS SOUZA

Noivo: EDSON VICENTE DA CRUZ 
Profi ssão: lider de impressão Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
09/06/1974 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: FLO-
RISVALDO VICENTE DA CRUZ Mãe: 
GERALDINA MARIA DOS ANJOS
Noiva: ANDREIA PEREIRA LOPES 
Profi ssão: instrutora de transito Estado 
Civil: solteira Naturalidade: BELO HO-
RIZONTE UF: MG Data-Nascimento: 
17/05/1980 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
GABRIEL ALEXANDRE LOPES Mãe: 
MARILENE PEREIRA DE FARIA

Noivo: LEONILDO DE JESUS LOPES 
Profi ssão: carpinteiro Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: CASCAVEL UF: PR 
Data-Nascimento: 10/05/1964 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: FERNANDO MARTINS 
LOPES Mãe: JOAQUINA ROSA DE 
JESUS LOPES
Noiva: HILDA DO AMARAL LOPES 
Profi ssão: autônoma Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: UMUARAMA UF: 
PR Data-Nascimento: 17/10/1970 En-
dereço: Jardim Novo Paraná, Paraná, 
PR Filiação - Pai: NELSON DO AMA-
RAL LOPES Mãe: JOANA FRANCIS-
CO LOPES

Noivo: MOISES DE OLIVEIRA SAN-
TANA Profi ssão: metalurgico Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
07/06/1999 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: ED-
VALDO DE SOUZA SANTANA Mãe: 
VANDERLÉIA MARIANO DE OLIVEI-
RA
Noiva: ÉRICA ALVES DA SILVA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 02/04/1999 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: MOAB ALVES MONTEI-
RO Mãe: VERA LUCIA SIQUEIRA DA 
SILVA

Noivo: FELIPE MARTINS DOS SAN-
TOS Profi ssão: analista de sistema 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
11/12/1987 Endereço: Vila Santa Ca-
tarina, São Paulo, SP Filiação - Pai: 
JOÃO SIMÕES DOPS SANTOS Mãe: 
DILACI MARTINS DOS SANTOS
Noiva: REGINA APARECIDA PE-
REIRA DOS SANTOS Profi ssão: 
programadora Estado Civil: solteira 
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 21/11/1991 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ANTONIO VIEIRA DOS 
SANTOS Mãe: MARIA DAS NEVES 
PEREIRA

Noivo: MICHAEL DOUGLAS DA SIL-
VA ROCHA Profi ssão: cobrador Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: SANTA 
ISABEL UF: SP Data-Nascimento: 
12/06/1995 Endereço: neste subdis-
trito, GUARULHOS, SP Filiação - Pai: 
MARIO CESAR DA ROCHA Mãe: 
DAYZE APARECIDA DA SILVA
Noiva: LUCINÉIA SILVA CORREIA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: divorcia-
da Naturalidade: MAIRIPORÃ UF: SP 
Data-Nascimento: 15/11/1989 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ANTONIO MARQUES 
CORREIA Mãe: MARCILENE BARBO-
SA DA SILVA

Noivo: BRUNO DE SOUSA Profi ssão: 
auxiliar de farmacia Estado Civil: soltei-
ro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 08/10/1990 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: CICERO BARBOSA DE 
SOUSA Mãe: CLAUDENICE MARIA 
FRANCISCO DE SOUSA
Noiva: ELISA RAQUEL DA COSTA 
Profi ssão: recepcionista Estado Civil: 
solteira Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 22/04/1994 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: ESPEDITO 
PORFIRIO DA COSTA JUNIOR Mãe: 
MARIA HERINALVA FRANCISCA DA 
COSTA

Noivo: MARCOS ANTONIO ALVES 
DE ANDRADE Profi ssão: auxiliar de 
expedição Estado Civil: solteiro Natu-
ralidade: JOÃO PESSOA UF: PB Data-
-Nascimento: 06/12/1995 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: TACIANO GEORGE ALVES 
LEITE Mãe: MARIA DO SOCORRO 
ANDRADE DOS SANTOS ALVES
Noiva: ESTEFANÍ THAIS SOUSA DA 
SILVA Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira Naturalidade: BOA VENTURA 
UF: PB Data-Nascimento: 19/05/1995 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: ADÃO XAVIER 
DE SOUSA Mãe: RAIMUNDA PEDRO 
DA SILVA SOUSA

Noivo: CARLOS FERREIRA TORRES 
Profi ssão: pedreiro Estado Civil: soltei-
ro Naturalidade: JUNQUEIRO UF: AL 
Data-Nascimento: 20/10/1981 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: FRANCISCO FERREIRA 
TORRES Mãe: SANTINA MARIA DA 
CONCEIÇÃO
Noiva: MÔNICA REGINA GONÇAL-
VES DE OLIVEIRA Profi ssão: auxi-
liar de limpeza Estado Civil: solteira 
Naturalidade: AURELINO LEAL UF: 
BA Data-Nascimento: 08/05/1977 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ATAIDE FELIX DE 
OLIVEIRA Mãe: LUZIA GONÇALVES 
DE OLIVEIRA

Noivo: ADRIANO GONÇALVES VAS-
CONCELOS Profi ssão: auxiliar de 
expedição Estado Civil: solteiro Natura-
lidade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nas-
cimento: 10/07/1987 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JOSÉ ZEFERINO DE VASCON-
CELOS Mãe: MARISA APARECIDA 
GONÇALVES VASCONCELOS
Noiva: TATIANE APARECIDA CAR-
LOS Profi ssão: operadora logistica Es-
tado Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
29/07/1989 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
JORGE CARLOS Mãe: ROSEMEIRE 
VENANCIO CARLOS

Noivo: JOSENILDO LOPES DOS 
SANTOS Profi ssão: ajudante de pe-
dreiro Estado Civil: solteiro Naturali-
dade: RIO TINTO UF: PB Data-Nas-
cimento: 03/11/1974 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: VALDEMAR LUIZ DOS SANTOS 
Mãe: MARIA DA LUZ LOPES DOS 
SANTOS
Noiva: CELIA BERTO MARTINS Pro-
fi ssão: doméstica Estado Civil: divor-
ciada Naturalidade: RIO TINTO UF: PB 
Data-Nascimento: 26/09/1974 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: MANUEL VALENTIM MAR-
TINS Mãe: JOSEFA BERTO MARTINS

Noivo: PAULO CESAR DA CRUZ 
OLIVEIRA Profi ssão: cortador de 
vidro Estado Civil: solteiro Natura-
lidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 16/11/1982 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: MENEZ RAIMUNDO DE 
OLIVEIRA Mãe: MARIA APARECIDA 
DA CRUZ
Noiva: KELI ANDRADE BATISTA Pro-
fi ssão: professora Estado Civil: solteira 
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 15/06/1981 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: SAMUEL BATISTA Mãe: 
MECIA SEVERINA DE ANDRADE BA-
TISTA

Noivo: WAGNER RODRIGUES Pro-
fi ssão: desenhista Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 22/11/1965 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ALMIRO RODRIGUES 
Mãe: JANETE ROBERTO RODRI-
GUES
Noiva: MARIA DAS GRAÇAS LEMOS 
DO PRADO Profi ssão: ofi cial de limpe-
za Estado Civil: divorciada Naturalida-
de: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA 
Data-Nascimento: 06/08/1968 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: MARCELINO LEMOS 
DOS SANTOS Mãe: JACY SOUZA 
PRADO

Noivo: FELIPE SIQUEIRA CESAR 
Profi ssão: atendente de público Es-
tado Civil: solteiro Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
17/07/1994 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSE 
DE LIMA CESAR FILHO Mãe: LEDA 
DE SIQUEIRA CESAR
Noiva: CRISTIANE DIAS SANTOS 
Profi ssão: atendente Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 26/02/1996 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JAIR AZEVEDO 
SANTOS Mãe: VERA LUCIA CARDO-
SO DIAS

Noivo: LEONARDO DA SILVA MAR-
ÇAL DE BRITTO Profi ssão: meio 
ofi cial eletricista Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 06/03/1989 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ARLINDO MARÇAL DE 
BRITTO Mãe: MARTA MARIA DA SIL-
VA MARÇAL DE BRITTO
Noiva: JULIANA DE ARAUJO DA 
GAMA Profi ssão: vendedora Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
12/08/1996 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOÃO 
ARAÚJO DA GAMA Mãe: RAIMUNDA 
PEREIRA DE ARAÚJO

Noivo: EVERSON PEREIRA DA SIL-
VA Profi ssão: estrutor Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 21/07/1975 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: EDINALDO PE-
REIRA DA SILVA Mãe: CECILIA MARIA 
DA SILVA
Noiva: EULA PAULA BARBOSA NU-
NES Profi ssão: gerente de loja Estado 
Civil: solteira Naturalidade: TEÓFILO 
OTONI UF: MG Data-Nascimento: 
05/01/1994 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: PAU-
LO SILVA NUNES Mãe: IVANI BARBO-
SA NUNES

Noivo: THIAGO CHAVES DOS SAN-
TOS Profi ssão: analista de suporte 
técnico Estado Civil: solteiro Natura-
lidade: GUARULHOS UF: SP Data-
-Nascimento: 24/06/1996 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: ROBERTO NASCIMENTO 
DOS SANTOS Mãe: MARIA MARCELA 
CHAVES DA SILVA
Noiva: CAMILA VIEIRA FRANÇA 
Profi ssão: auxiliar de cobrança Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
24/06/1996 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: Mãe: 
FRANCISCA FRANCIMAR DE FRAN-
ÇA VIEIRA

Noivo: EVALDO SANTOS DE LIMA 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: IGUAÍ UF: BA 
Data-Nascimento: 05/09/1983 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ANTONIO CANDIDO DE 
LIMA Mãe: MARILUSIA PESSOA DS 
SANTOS
Noiva: ALESSANDRA DE SOUZA 
BRITO Profi ssão: auxiliar de serviços 
gerais Estado Civil: solteira Naturalida-
de: XIQUE-XIQUE UF: BA Data-Nas-
cimento: 14/02/1995 Endereço: neste 
subdistrito, GUARULHOS, SP Filiação 
- Pai: ANTONIO FERREIRA DE BRITO 
Mãe: MARIA DO CARMO FERREIRA 
DE SOUZA

Noivo: WILLIAM ALVARENGA 
FERREIRA Profi ssão: bancario Es-
tado Civil: solteiro Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
15/01/1983 Endereço: Jardim Ipa-
nema, São Paulo, SP Filiação - Pai: 
ANTONIO DE PADUA FERREIRA 
Mãe: MARIA CAROLINA ALVAREN-
GA FERREIRA
Noiva: ROSELI OLANDA CAVAL-
CANTE Profi ssão: servidora pública 
Estado Civil: solteira Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nasci-
mento: 01/10/1990 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JOSÉ OLANDA CAVALCANTE 
FILHO Mãe: SEBASTIANA ALMEIDA 
CAVALCANTE

Noivo: LEANDRO LOPES DE AL-
MEIDA Profi ssão: motorista Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
19/09/1978 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA 
Mãe: VITA GLORIA MORAIS DE AL-
MEIDA
Noiva: MARIA POLIANE DE MOURA 
Profi ssão: operadora de caixa Estado 
Civil: solteira Naturalidade: IBIMIRIM 
UF: PE Data-Nascimento: 05/04/1989 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ EDNAL-
DO COSME DE MOURA Mãe: ZULEI-
DE JOSEFA DA PAZ MOURA

Noivo: ABIMAEL RAIMUNDO Pro-
fi ssão: gestor Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 14/05/1985 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSÉ PEDRO 
RAIMUNDO Mãe: OLIVIA DA SILVA 
RIBEIRO RAIMUNDO
Noivo: GLAUBER BARBOZA FER-
REIRA ALVES Profi ssão: analista 
da qualidade Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: SÃO BERNARDO DO 
CAMPO UF: SP Data-Nascimento: 
27/05/1990 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
DOMINGOS FERREIRA ALVES Mãe: 
IRENE BARBOZA FERREIRA ALVES

Noivo: WESLEI CATIONI DE AS-
SIS Profi ssão: auxiliar administrativo 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nasci-
mento: 13/09/1998 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: REINALDO CATIONI Mãe: ANA 
PAULA DE ASSIS
Noiva: MARIANA FERREIRA DE 
OLIVEIRA Profi ssão: do lar Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
06/10/2000 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
GILDEVALDO FERREIRA DE OLI-
VEIRA Mãe: MARIA QUITERIA DE 
OLIVEIRA

Noivo: VITOR RODRIGUES BAR-
BOSA Profi ssão: ajudante geral Es-
tado Civil: solteiro Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
06/05/1994 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
MOACY RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Mãe: ANTONIA CARLOS BARBOSA
Noiva: ISABELA RODRIGUES SIL-
VA Profi ssão: do lar Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: SANTO ANDRÉ 
UF: SP Data-Nascimento: 27/03/1996 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ GIL-
MAR SILVA Mãe: MARIA ISABEL DA 
SILVA

Noivo: LUIS ANTONIO MACHADO 
Profi ssão: motorista Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: OSASCO UF: 
SP Data-Nascimento: 06/11/1962 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: FRANCISCO 
ALVES MACHADO Mãe: APARECIDA 
RUBIANO MACHADO
Noiva: MARTA UMER Profi ssão: 
cozinheira Estado Civil: divorciada 
Naturalidade: PONTALINDA UF: SP 
Data-Nascimento: 14/06/1962 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: GERALDO UMER Mãe: 
JOANA VILASCO UMER

Noivo: GUSTAVO PAULINO DE 
ANDRADE Profi ssão: auxiliar de 
produção Estado Civil: solteiro Natu-
ralidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 18/11/1997 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: FRANCISCO FERREIRA 
DE ANDRADE Mãe: LUIZA MARIA 
PAULINO
Noiva: ANDRESSA KAUANNY SILVA 
Profi ssão: operadora de caixa Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: BAR-
REIRAS UF: BA Data-Nascimento: 
11/12/1998 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
MÁRIO CÉSAR SANTOS SILVA Mãe: 
MARLEIDE NOVAIS DA SILVA

Noivo: EVERALDO REINALDO 
SENHORINHO Profissão: ajudante 
geral Estado Civil: solteiro Natu-
ralidade: RECIFE UF: PE Data-
-Nascimento: 04/10/1982 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: REINALDO PEDRO 
SENHORINHO Mãe: TELMA MARIA 
DE FREITAS
Noiva: JENNYFFER LACERDA 
DOS SANTOS Profissão: ajudante 
geral Estado Civil: solteira Natura-
lidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: 
BA Data-Nascimento: 22/06/1986 
Endereço: neste subdistrito, Gua-
rulhos, SP Filiação - Pai: NILSON 
LACERDA DOS SANTOS Mãe: GE-
NIDALVA SANTOS DE OLIVEIRA

Noivo: JEFERSON DE MELO RO-
QUE Profissão: analista de sistema 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nasci-
mento: 27/12/1990 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: EDINALDO FLAUZINO ROQUE 
Mãe: VANDIRLEIDE BESERRA DE 
MELO
Noiva: JÉSSICA TEIXEIRA DA SIL-
VA Profissão: auxiliar administrativo 
Estado Civil: solteira Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nasci-
mento: 09/10/1991 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JOSÉ MARTINS DA SILVA 
NETO Mãe: IVETE APARECIDA TEI-
XEIRA DA SILVA

Noivo: MATHEUS HENRIQUE PI-
NHEIRO COSTA Profi ssão: ajudante 
geral Estado Civil: solteiro Naturalida-
de: GUARULHOS UF: SP Data-Nas-
cimento: 10/03/1999 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: DOUGLAS CARDOSO COSTA 
Mãe: ZAILMA DA SILVA PINHEIRO
Noiva: ANA PAULA CORREA DA 
SILVA Profissão: do lar Estado 
Civil: solteira Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
15/06/2000 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
FRANCISCO ALVES DA SILVA Mãe: 
ROSEMAR CORREA DIAS

Noivo: RAMON GILIARDE SOU-
SA Profissão: cabeleireiro Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
13/06/1995 Endereço: neste sub-
distrito, GUARULHOS, SP Filiação 
- Pai: JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA 
Mãe: ANTONIA LEITE DE SOUSA
Noiva: STHEFANY DA SILVA MELO 
Profissão: do lar Estado Civil: soltei-
ra Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 08/09/1999 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: NATALINO DA 
SILVA MELO Mãe: SOLANGE APA-
RECIDA DA SILVA MELO

Noivo: MICAEL PEREIRA DIAS 
Profissão: estoquista Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: ITABUNA UF: 
BA Data-Nascimento: 03/07/1993 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ MAR-
CELO SOLEDADE DIAS Mãe: MI-
RAILDES PEREIRA DE JESUS
Noiva: CAMILA DA SILVA FER-
REIRA Profissão: do lar Estado 
Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
21/11/1989 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
PAULO SERGIO FERREIRA Mãe: 
MARIA RIZOMAR DA SILVA PIRES

Noivo: LUIS GUSTAVO TEIXEIRA 
FARIAS Profi ssão: auxiliar de logisti-
ca Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimen-
to: 16/06/1997 Endereço: neste sub-
distrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JOSÉ UBALDO DE JESUS FARIAS 
Mãe: MARIA APARECIDA TEIXEIRA
Noiva: EDLENE SILVA COSTA Pro-
fissão: atendente Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: LIMOEIRO DO 
NORTE UF: CE Data-Nascimento: 
19/10/1994 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA 
COSTA Mãe: MARTA CELIA DE MOI-
SEIS SILVA COSTA

Noivo: JOEL DA SILVA SANTOS 
Profi ssão: micro empresário Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: TAPIRAÍ 
UF: SP Data-Nascimento: 28/02/1970 
Endereço: neste subdistrito, Gua-
rulhos, SP Filiação - Pai: CARLOS 
RODRIGUES DOS SANTOS Mãe: 
DORALICE JOANA DA SILVA
Noiva: MARIA NICELMA DE MOU-
RA Profissão: manicure Estado Civil: 
solteira Naturalidade: PEREIRO UF: 
CE Data-Nascimento: 23/08/1978 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: JOÃO NETO 
TEIXEIRA DE MOURA Mãe: MARIA 
LIRA FILHA DE MOURA

Noivo: EDUARDO APARECIDO CHA-
GAS SANTOS Profi ssão: supervisor 
de vendas Estado Civil: solteiro Natu-
ralidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 20/04/1985 Endereço: 
São Paulo, SP Filiação - Pai: OSCAR 
ROSA DOS SANTOS Mãe: MARIA DO 
ROSARIO DAS CHAGAS SANTOS
Noiva: MAZZARELY DEYSE AVELINO 
DA SILVA Profi ssão: analista de bene-
fícios Estado Civil: solteira Naturalida-
de: RECIFE UF: PE Data-Nascimento: 
01/05/1987 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: MOSERA-
NILDO AVELINO DA SILVA Mãe: MA-
RIA JOSÉ AVELINO DA SILVA

Noivo: FELIPE RODRIGUES ALVES 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 06/01/1993 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: FRANCISCO FLÁVIO 
CALISTO ALVES Mãe: SILVANA RO-
DRIGUES DE LIMA ALVES
Noiva: ANDRESSA DOS SANTOS 
FRONTELLI Profi ssão: setor comer-
cial Estado Civil: solteira Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimen-
to: 22/04/1991 Endereço: neste sub-
distrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
ODANILSON FRONTELLI Mãe: LÚCIA 
REGINA DOS SANTOS FRONTELLI

Noivo: JUCIMAR COELHO DE FREI-
TAS Profi ssão: operador de empilha-
deira Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimen-
to: 30/11/1986 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSE 
ALVES DE FREITAS Mãe: MARIA IORA 
COELHO DE FREITAS
Noiva: TATIANA GALVÃO DE CAS-
TRO Profi ssão: corretora de seguros 
Estado Civil: solteira Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimen-
to: 19/07/1981 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: ALOI-
SO BRUNO DE CASTRO FILHO Mãe: 
ELISABETE GALVÃO DE CASTRO

Noivo: AUREO MOREIRA DE CARVA-
LHO Profi ssão: motorista Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: PASSOS UF: MG 
Data-Nascimento: 23/12/1968 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JARBAS MOREIRA DE 
CARVALHO Mãe: MARIA HELENA DE 
CARVALHO
Noiva: JADNA ALVES DE ARAUJO 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: LAGO DA PEDRA UF: 
MA Data-Nascimento: 07/09/1976 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ANTONIO RIBEIRO 
DE ARAUJO Mãe: MARIA LUISA AL-
VES DE ARAÚJO

Noivo: MATEUS WALDVOGEL ALVES 
Profi ssão: auxiliar de estoque Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 17/06/1995 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ANTONIO WALDVO-
GEL ALVES Mãe: MARINALVA FER-
REIRA DA SILVA
Noiva: RAQUEL DE JESUS MORAIS 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 01/10/1995 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: Mãe: JOELMA DE JESUS 
MORAIS

Noivo: DÔUGLAS DAVI CAETANO 
Profi ssão: greidista Estado Civil: soltei-
ro Naturalidade: NOVA OLINDA UF: PB 
Data-Nascimento: 30/05/1992 Endere-
ço: neste subdistrito, Gurulhos, SP Filia-
ção - Pai: LUIZ DAVI DA SILVA NETO 
Mãe: MARIA DAS DORES CAETANO 
DA SILVA DAVI
Noiva: MAILAN COSTA DA SILVA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: divorcia-
da Naturalidade: BUERAREMA UF: BA 
Data-Nascimento: 09/05/1986 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: AILTON RIBEIRO DA SILVA 
Mãe: MARLÍ DA SILVA COSTA

Noivo: ANDERSON RODRIGUES 
DOS SANTOS Profi ssão: borrachei-
ro Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
CAMPO BELO UF: MG Data-Nasci-
mento: 29/11/1985 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
WALDEVINO RODRIGUES DOS SAN-
TOS Mãe: ROSALVA DE FÁTIMA
Noiva: TÂNIA KAROLINE PINTO 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 24/05/1988 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSÉ ANTONIO PINTO 
Mãe: LUCIANA ADÃO PINTO

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
afi xado 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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Linha 2019 do Uno e 
Mobi chega ao mercado 
com novidades e versões 
para todos os gostos

No segmento de compac-
tos e subcompactos a Fiat 
tem modelos e versões 
para todos os gostos, 
bolsos e aplicações. Com 
tradição e uma história de 
muito sucesso venden-
do carros como esses, a 
empresa apresenta agora 
sua gama reformulada do 
Uno e Mobi 2019. As mu-
danças permitem agradar 
a vários perfis de clientes: 
os que buscam um carro 
mais acessível, racional e 
econômico, aqueles não 
abrem mão do ar-condicio-
nado sem fazer questão de 
outros conteúdos, e ainda 
quem deseja um acaba-

mento mais diferenciado. 
A linha 2019 do Mobi e do 
Uno tem novidades para 
atender a todos estes 
clientes.

Versátil e cheio de 
personalidade, o Mobi 
se tornou referência em 
eficiência e custo benefício 
no mercado. Divertido para 
dirigir, um dos carros mais 
econômicos do Brasil que 
também se destaca pelo 
design moderno e robusto 
agora chega com sua 
nova linha 2019 trazendo a 
nova versão Easy Comfort 
e a série especial Way 
Extreme.

Com uma história de 

sucesso e tradição no 
mercado brasileiro, o Fiat 
Uno é um dos carros mais 
seguros em relação à sua 
categoria e possui excelen-
te dirigibilidade e conforto 
a bordo. 

Em sua nova gama que 
evoluiu, o foco é seu repo-
sicionamento na linha Fiat, 
atendendo às necessida-
des dos clientes e privi-
legiando um ótimo custo 
benefício em suas duas 
versões bastante compe-
titivas: Attractive 1.0, que 
será a nova de entrada, e 
Drive 1.0.

Assim, a gama Fiat de 
Uno e Mobi está ainda mais 
completa, capaz de atender 
os diferentes perfis de con-
sumidor no segmento de 
hatches compactos e sub-
compactos, oferecendo em 
todas as versões conforto, 
economia e versatilidade. 

A linha 2019 dos dois 
modelos possui novos 
pacotes de conteúdo 
que permitem ao cliente 
adequar o veículo às suas 
necessidades.

Leitor do HOJE 

* Promoção válida para até 2 ingressos. Não disponível para meia entrada, ingressos promocionais e não acumulativo. 
Válido somente com apresentação deste recorte.

R$20,00
paga apenas

Leitor do HOJE 

* Promoção válida para até 2 ingressos. Não disponível para meia entrada, ingressos promocionais e não acumulativo. 
Válido somente com apresentação deste recorte.

R$20,00
paga apenas
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de linhaClassifi cados

EDITAIS 
LEGAIS E 
PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

TEL. 2823-0800

Ligue e 

anuncie

nos

classifi cados

Para anunciar nos classifi cados ligue:

2823-0828 / 2823-0830

2823-0836 / 2823-0837

Publicações Legais

I Fernandes Ind. Com 
LTDA Recebeu da 
SEMA a licença de 
operação Nº56/2018, 
P.A. 20909/18 para a 
fabricação de artefatos 
de material plástico 
para uso doméstico 
e pessoal, sito a Rua 
Argentina, 67 – V. 
Endres, Guarulhos/SP.

EDITAL

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

Estiloplast Indústria e 
Comércio de Embalagens 
Ltda. Torna público que 
requereu à SEMA, a 
renovação da Licença 
de Operação, para 
Fabricação de artefatos 
de material plástico para 
usos industriais, através 
do processo administrativo 
n.º 27234/2018, Sito à Rua 
Rosa Mafei, nº 244, Jardim 
Fátima, Guarulhos/SP.

EDITAL

A JOHNNAS MACHINE - 
INDUSTRIA COMERCIO E 
SERVIÇOS DE MAQUINAS 
LTDA. torna público que 
requereu à SEMA (Secretaria 
do Meio Ambiente do 
Município de Guarulhos) a 
Licença Unificada (LU) para 
o exercício de sua atividade: 
Indústria e comércio de 
máquinas através do 
processo administrativo em 
trâmite N° 22309/2018.

EDITAL

Ela atende com o nome 
de Nina! toma remédio 
para convulsões pago 

recompensa para 
informações 

reais que 
me leva 
até ela. 

Jefferson 
97749-0674

DESAPARECIDA

Lucas da Mota e 
Silva Usinagem e 
Ferramentaria – ME 
Torna público que 
requereu à SEMA 
Licença Unificada 
Para o Uso: Serviço de 
Usinagem, Tornearia 
e Solda. Através do 
processo administrativo: 
PA: 25940/18

EDITAL

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO

Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista 
encontrar-se em local não sabido, convidamos MAYCON 
DE SOUZA SANTOS, domiciliado na RUA J,12 CIDADE 
TUPINAMBA,portador do CTPS Nº: “97595” série “00316”, 
RG: 41.254.237-7 SP E CPF: 364.848.358-70  a comparecer 
na empresa MARMORES E GRANITOS OCEANO LTDA 
CNPJ 11.087.196/0001-10 localizada Rua JOAQUIM 
MOREIRA, 407 B – Pq São Miguel  Guarulhos SP , a fim de 
retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 12/01/2018,  
dentro do prazo de 48 horas a partir da publicação deste. 
Esgotado esse prazo, o caso será incurso na letra “i” do 
artigo 482 da CLT, configurando abandono de emprego, o 
que importará em seu desligamento desta empresa.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 12 de julho de 2018, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 24 de julho de 2018, às 14h30min *.

 (*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, 
Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará 
a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, 
autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos 
termos do instrumento particular de 30/12/2013, firmado com o Fiduciante MARCOS EDUARDO DA SILVA, inscrito 
no CPF n° 248.372.698-42, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a  
R$ 260.725,25 (Duzentos e Sessenta Mil Setecentos e Vinte Cinco Reais e Vinte Cinco Centavos - atualizado conforme 
disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Prédio Residencial nº 437 com área total construída de 83,54m², e 
seu respectivo terreno, medindo 5,90m de frente para a rua referida, por 23,00m de frente aos fundos, de ambos lados, 
tendo nos fundos, a mesma largura da frente, situado na Rua Rio Grande do Sul, nº 437, da Cidade Brasil, em Guarulhos/
SP, melhor descrito na matrícula nº 55.714 do 1°CRI de Guarulhos/SP”. Imóvel ocupado. Venda em caráter  
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica 
desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 181.733,15  
(Cento e Oitenta e Um Mil Setecentos e Trinta e Três Reais e Quinze Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 
9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de 
modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária 
para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda,  
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066. 

SEIKOO KAISHA 
CONSULTORIA S/C LTDA, 
CNPJ 05.378.960/0001-
03, Inscrição 35.573 no 
Município de Santana de 
Parnaíba/SP, vem através 
de seu sócio administrador 
Alex de Souza e Silva, 
RG 29.100.884-7 e CPF 
270.570.818-98, notificar 
que Extraviou os Livros 
Modelo 51 e 57.

EDITAL

Verificar  Condições
Vitoram Corretora de Seguros

DE 0 À 18 ANOS

Enfermaria
R$140,06

F. 2409-5992
95000-5000

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@viacaourbanaguarulhos.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO
(PCD)

Vagas:
MECÂNICO
FUNILEIRO

BORRACHEIRO

   EMPREGOS 
  PRECISA-SE 

  ADMITE-SE RAPAZES S/ EXP. P/ 
AUXILIARES ! 
  Portaria, Condominios, diversas 
regiões, salário até R$ 1.600,00 + 
benef. F: 3535-1383/ 2887-2488  

  IMÓVEIS 
  ALUGA-SE 

  SALA ESTUDIO COM 40M² 
  WC , Terraço e 1 vg na Av. Humb. 
de Al. Castelo Branco nº 3987, 1º 
andar, valor R$ 650,00. F: 2422-
4005  

  ALUGO CASAS 
  C/ 2 e 3 comôdos pça dos estu-
dantes Tel:948816090 

  ALUGA-SE CASA 
  Macedo, Prox. ao Mercado Lo-
pes, 02 cômodos, garg. F: 2468-
9271/99976-9738 

  KIT/ CENTRO 
  Próx. ao Shopping Poli R$ 550,00 
F: 2468-9271/ 99976-9738 

  VENDE-SE 

  TERRENOS GUARULHOS 
  Ótima localização há apenas 
2km da Praça 8 de Dezembro. 
peq.entr e mensai de R$650,00. 
Últimas unid. não percam. F: 
4969-4226/ 4969-0884. www.
cooperterrahabitacional.com.br 

  SOBRADO COND. FECHADO 
  90mts², 3 dorms. 1 suíte, 1 wc, 
1 lavabo., gar 2 autos., pisc., 
área lazer competa, port. 24hrs. 
R$390 Mil , ac. imóvel - valor F: 
96205-4173  

  CARAGUÁ/MARTIN DE SÁ 
  Urgente Apto! Mobiliado, pisc, 
churrasq só R$90 mil. F:(12)3882-
2020/(12)99774-8981 whats.

   VILA AUGUSTA !!! 
  Guarulhos - Apartamento 159 MIL 
, corretora Ivone , Creci 147493, 
F: 964161918  

  VILA AUGUSTA !! 
  Guarulhos - Apartamento - 03 
dorm. 367 MIL c/ varanda e suite , 
corretora Ivone , creci : 147493 F: 
96416-1918 

  VILA AUGUSTA !! 
  Guarulhos - 02 dorm. 300 MIL c/ 
varanda e suite , corretora Ivone , 
creci : 147493, F: 96416-1918  

  SITIOS E CHÁCARAS 

  TERRENO PLANO P/ CHÁCARA 
NAZARÉ PTA 
  3 lotes c/ 500m² cada. Doc. Ok. 
Água e Luz/ Próx Asfalto, Comér-
cio, Escola, Pesq. e Represa. R$ 
5.900 + 36 x R$ 695,00 AC Auto. 
F: 97434-5460 

  CHACARA EM MAIRIPORA 
  Próx a tapera grande. 1.500m² 
sendo 72m² construidos coz/
sala/quarto/wc/varanda. F: 
(11)98964-0142  

  NEGÓCIOS 
  OPORTUNIDADE 

  ÁREA INDUSTRIAL ZUP-1 
  c/ 343,00m², ótima topografi a, 
617m de frente p/ Dutra, 60km de 
São Paulo, p/ colocação de qual-
quer tipo de empresa. R$36,00 o 
m². www.guararemaimoveis.com.
br F:(11)99965-6093/4693-1939 

  SERVIÇOS 
  SAÚDE 

  SENHORA: DEPILAÇÃO E MAS-
SAGENS 
  F: 98655-6732 
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COMPRAR BARATO. NO MAKRO, VOCÊ PODE SIM.

PREÇO BAIXO E 
QUALIDADE GARANTIDA.

POSTO DE
COMBUSTÍVEIS MAKROSERVINDO SABOR E 

QUALIDADE POR UM PREÇO 
ÚNICO, COM O APOIO DE 
NOSSO PARCEIRO.

RESTAURANTE

COMPRAR BARATO. NO MAKRO, VOCÊ PODE SIM.

PREÇO BAIXO E 
QUALIDADE GARANTIDA.

POSTO DE
COMBUSTÍVEIS MAKROSERVINDO SABOR E 

QUALIDADE POR UM PREÇO 
ÚNICO, COM O APOIO DE 
NOSSO PARCEIRO.

RESTAURANTE

* DAS PRINCIPAIS BANDEIRAS. CONSULTE NOSSA EQUIPE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE.

BEBA COM MODERAÇÃO • SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).

RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.

LOJA GUARULHOS: RUA CARLOS LEAL EVANS, 252 - JD. SANTA FRANCISCA

Ofertas válidas para a loja Guarulhos. Consulte mais informações sobre as lojas no site Makro, www.makro.com.br. Ofertas válidas de 21 de junho de 2018 a 24 de junho de 2018 ou enquanto 
durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fotos meramente ilustrativas. Fica ressalvada eventual retifi cação das 
ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros nos planos em até 10 vezes para os pagamentos no 
cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco 
S/A através dos Cartões de Crédito Makro, CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alterações de acordo com a data de 
realização da compra. Aprovação do cartão sujeita a análise de crédito e critérios de elegibilidade do banco emissor. Para outras promoções com o cartão de crédito Makro, favor consultar o Serviço 
de Atendimento ao Cliente. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras e pagamento somente na função à vista, para mais informações consulte nossa equipe de atendimento ao cliente.

OFERTAS VÁLIDAS DE 21/6/2018 A 24/6/2018OFERTAS DE DIAS04

Contrafi lé bovino
Peça, a partir de 21,89

KG

R$ Picanha bovina 
fatiada
A partir de 22,89

KG

R$

Refrigerante Guaraná 
Antarctica
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

1,65
LATA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Embalagem c/ 12 
garrafas c/ 600ml

3,15
GARRAFA

R$

Cerveja Itaipava
Embalagem c/ 12 
latas c/ 269ml

1,59
LATA

R$ 5,79
GARRAFA

R$

Cerveja Eisenbahn 
Pilsen
Garrafa c/ 600ml

Café Brasileiro
Pacote c/ 500g

7,19
PCT.

R$

Açúcar refi nado 
Alto Alegre
Pacote c/ 1kg

1,67
PCT.

R$

2,89
PCT.

R$ 1,49
UNID.

R$1,35
UNID.

R$

Feijão-carioca 
T1 Rosalito
Pacote c/ 1kg

Biscoito 
Tortinhas Adria
Unidade c/ 160g

Salgadinho Torcida
Unidade c/ 80g

Toalha de papel Aro  
Embalagem c/ 6 rolos 
c/ 100 folhas 13,89

EMB.

R$

Bebida láctea Alpino, 
Neston ou Nescau Fast
Unidade c/ 270ml ou 
280ml

2,49
UNID.

R$

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: O ALEITAMENTO 

MATERNO EVITA INFECÇÕES E 
ALERGIAS E É RECOMENDADO 
ATÉ 2 ANOS DE IDADE OU MAIS.
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