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FÁTIMA, O ÚLTIMO 
MISTÉRIO – BASEADO EM 
FATOS REAIS, FILME REVELA 
FATOS ANTES IGNORADOS
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Dos nove vereadores candidatos, dois disputam uma cadeira na Câmara dos Deputados e sete miram na Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo (Alesp). Até outubro, eles estarão divididos entre a campanha eleitoral e as sessões plenárias no Legislativo

Dos 34 vereadores de Guarulhos, 
26% estão em campanha eleitoral
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Guarulhos GRU e Flamengo duelam no 
‘clássico da morte’, às 15h deste sábado
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Guarulhos GRU e Flamengo duelam no 
‘clássico da morte’, às 15h deste sábado
Guarulhos GRU e Flamengo duelam no 
‘clássico da morte’, às 15h deste sábado

Guarulhos ganhará hangares neste 2o semestre
GH  Pág. 2

CEI Aeroporto discute nesta terça 
o imbróglio da ponte do Baquirivu
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Evair Silva
Muito triste Guarulhos 
voltar ao noticiário de for-
ma negativa. A situação 
do Hospital Municipal de 
Urgências (HMU) é, real-
mente, muito preocupante. 
Espero que o prefeito Guti 
resolva logo essa situação.

Edleine S. Bezerra
Tenho acompanhado pela 
imprensa, principalmente 
a Rede Globo, a situação 
caótica do HMU e das ou-
tras unidades que estão 
sob rsponsabilidade deste 
Instituto Gerir. De um lado, 
a prefeitura garante que 
os repasses foram feito e 
do outro, o Gerir diz que é 
pouco dinheiro. Mas não 
foi o acordado no contra-
to? Acho que esse tal de 
Gerir quer mesmo é pegar 
dinheiro de nossa cidade, 

mas a administração muni-
cipal não deve deixar. Afi-
nal de contas, quem manda 
nas contas é o prefeito Guti 
e tenho certeza que ele vai 
resolver isso o mais rápido 
possível.

Odimar Vicente Agra
A saúde nunca foi boa 
no município e quando 
se tenta acerta, a turma 
do contra torce para que 
tudo dê errado e pior que 
está dando. Tá tudo muito 
complicado na cidade.
 

Albertino Cardoso
Quando a Secretaria de 
Transportes e Trânsito vai 
melhorar os abrigos de 
ônibus na cidade, princi-
palmente nos bairros da 
periferia? A gente fica sob 
sol e chuva aguardando o 
transporte público.

Euclides Cesário
Todos os finais de semana, 
na cidade de São Paulo, a 
história se repete: motoris-
tas bêbados, em seus ve-
lozes veículos, atropelam 
e matam. E acabam com 
o sonho de famílias intei-
ras e das próprias vítimas. 
Isso quando eles (motoris-
tas} não destróem a pró-
pria vida. A legislação pre-
cisa ser mais rígida, caso 
contrário, a ‘guerra no 
trânsito’ nunca irá acabar. 
E não adianta a prefeitura 
ficar apenas instalando ra-
dares eletrônicos por toda 
a cidade. 

Clóvis Vieira Melo
A Vila Augusta, nas ime-
diações do Parque Fra-
calanza precisa de poli-
ciamento. Os assaltos na 
área estão constantes.

[ última hora ]

Hangares da Latam e American 
Airlines devem ser inaugurados 
neste segundo semestre

Ulisses Carvalho 

Os novos hangares das 
companhias aéreas Latam 
e American Airlines devem 
ser inaugurados neste 2o 
semestre no Aeroporto 
Internacional de São Paulo-
-Guarulhos. Somente no 
hangar da Latam, devem 
trabalhar cerca de 360 
funcionários para realizar as 
manutenções programadas 
nas aeronaves. 

No hangar da Latam, 
haverá um espaço com mais 
de 65 mil metros quadrados 
para a realização das manu-
tenções programadas dos 
aviões nos intervalos que 
ocorrem entre cada voo. 

Além do novo hangar, 
o grupo Latam segue 
ampliando sua presença no 
mercado aéreo, principal-
mente no aeroporto, em 
Cumbica. Neste ano, a 
companhia iniciou nova rota 
entre Las Vegas, nos Esta-
dos Unidos e Guarulhos, 

durante o período das férias, 
além de Guarulhos-Boston. 
Os próximos destinos, de 
acordo com a companhia, 
serão Lisboa, em Portugal, 
com estreia em setembro e 
a cidade israelense de Tel 
Aviv, em dezembro. 

Segundo a Latam, enquan-
to no ano passado houve 
a implantação de 13 novas 
rotas internacionais, neste 
serão 17 e, com isso, o grupo 
irá oferecer voos para 143 
destinos em 26 países. 

Já a companhia aérea 
American Airlines, está 
investindo cerca de US$ 
100 milhões, sendo US$ 50 
milhões destinados para a 
construção da estrutura e 
os outros US$ 50 milhões 
para peças, ferramentas e 
equipamentos que serão 
utilizados pela equipe. Atu-
almente, a empresa opera 
40 voos semanais para o 
Aeroporto Internacional de 
São Paulo-Guarulhos. 

Prefeitura realiza novo agendamento 
para castração de cães e gatos

O Departamento de 
Proteção Animal (DPan), 
da Secretaria de Meio 
Ambiente (Sema), realiza 
nos próximos dias 20 e 
27, agendamento para 
castração gratuita de cães 
e gatos, nos bairros Jardim 
Cumbica (CEU Cumbica - 
Av. Atalaia do Norte, 455) 
e Pimentas (CEU – Pimen-
tas – Estrada do Caminho 
Velho, 351), respectiva-
mente. Serão disponibiliza-
das 500 vagas por região.

O agendamento será re-
alizado somente de forma 
presencial. O responsável 

pelo animal precisa ser 
maior de 18 anos de idade, 
apresentar documento 
de identificação com foto, 
CPF e comprovante de re-
sidência nos bairros aten-
didos nesta campanha. 
Não é necessário levar o 
animal. Serão aceitas até 
duas inscrições por CPF.

Os procedimentos 
serão realizados no centro 
cirúrgico do DPan, loca-
lizado no Jardim Triunfo. 
Mais informações podem 
ser obtidas através dos 
telefones: 2457-2112 e 
2441-4656.

 ‘Tuk-Tuk’ no Trevo de Bonsucesso

Conhecido mundialmente, o Tuk-Tuk, o modelo de triciclo motorizado criado na Ásia foi 
fotografado pelo HOJE na avenida Paschoal Thomeu, região do Trevo de Bonsucesso. 
Além do veículo não ter placa, o inusitado é o sistema de som, que fica na parte de cima 
do veículo, que também não possui portas ou vidros. O veículo atraiu olhares curiosos.

Mega Sena
Concurso n° 2068
14/08/2018
03 - 05 - 09 - 40 - 42 - 47

Lotofácil
Concurso n° 1702
15/08/2018 
03 - 04 - 05 - 07 - 08
10 - 11 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 22 - 25

Lotomania
Concurso n° 1892 
14/08/2018
01 - 06 - 13 - 16 - 17
29 - 30 - 33 - 43 - 50
51 - 52 - 56 - 60 - 62
76 - 78 - 82 - 83 - 86

Dupla Sena
Concurso n° 1827
16/08/2018
Primeiro sorteio 
02 - 18 - 22 - 39 - 45 - 50
Segundo sorteio
07 - 08 - 11 - 14 - 31 - 32

Federal
Extração n° 05310
15/08/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   84914         350.000,00
2º  84373            18.000,00 
3º  17372             15.000,00
4º  62243            12.000,00
5º  12240             10.023,00
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Prefeitura reprova lote de uniforme e 
penaliza empresa por irregularidades

Entrega dos uniformes
atende a duas etapas

Um dos últimos lotes de 
uniformes escolares que 
seria usado para a conclu-
são da entrega a alunos da 
Rede Municipal de ensino 
foi reprovado pela Pre-
feitura de Guarulhos, por 
não atender aos padrões 
de qualidade exigidos 
pela Secel (Secretaria de 
Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer) na licitação. Com 
isso, parte das escolas teve 
o cronograma de entregas 
atrasado.

Um consórcio de duas 
empresas venceu o 
processo licitatório para a 
confecção dos uniformes. A 
Comesc é responsável por 
40% do lote e a CCM pelos 
demais 60%. O problema 
foi verifi cado no último lote 
recebido da CCM em dois 
itens que compõem o kit 

de uniformes, a calça e a 
jaqueta, que apresenta-
ram defeitos em relação 
ao material da amostra 
contratada.

De acordo com o secretá-
rio João Carlos Pannocchia, 
a prefeitura está tomando 
as providências necessárias 
para agilizar a entrega aos 
alunos e vai penalizar a 
empresa por entregar os 
uniformes fora do prazo 
contratado e com qualidade 
inferior às especifi cações 
previstas no contrato.

“Foi um processo moroso, 
mas os pais podem ter 
certeza de que vão receber 
um material dentro dos 
padrões de qualidade que 
seus fi lhos merecem. Para 
o próximo ano, o processo 
de compra e entrega irá 
acontecer antes do início 

das aulas, para que os 
alunos possam começar o 
ano letivo uniformizados”, 
assegurou Pannocchia. Ele 
enfatiza ainda que as for-
malidades para a próxima 
licitação foram iniciadas 
neste mês de agosto.

Ainda esta semana, novos 
lotes de uniformes chega-
rão à Secel para avaliação 
do material e fi nalização 
das entregas nas unidades 

escolares. 
O Departamento de 

Alimentação e Suprimen-
to da Educação (DASE), 
responsável também pela 
verifi cação da qualidade do 
material, reforça a inspeção 
dos itens confeccionados, 
tanto nas fábricas quanto 
no momento da entrega na 
Secel, para garantir que não 
ocorra entrega dos unifor-
mes fora dos padrões.

A logística de entrega 
dos uniformes para as 
crianças atende a duas 
etapas: na primeira, o 
material é enviado para 
a Secretaria, para uma 
triagem, separando por 
escola, antes de enviar 
os kits a cada uma delas. 
Na segunda, na própria 
escola, as direções 
analisam os kits indivi-
dualmente, separando 
por tamanho, antes de, 
fi nalmente, distribuí-los 
às crianças.

Cada kit inclui calça, ca-
misetas de manga curta, 
blusa, bermuda, meias 
antiderrapantes, tênis, 
mochila, além de uma ca-
miseta a mais de manga 
comprida e uma jaqueta 
acolchoada, impermeá-
vel e com capuz.

O processo para a com-
pra dos materiais teve 
início em julho de 2017, 

quando um grupo de tra-
balho passou a realizar 
estudos sobre estética, 
durabilidade, economia e 
qualidade de materiais.

Diante da complexi-
dade do processo, a 
prefeitura recebeu mais 
de 100 questionamentos 
da parte dos possíveis 
fornecedores, além do 
processo sofrer cinco im-
pugnações de empresas 
que questionaram etapas 
do certame. Apesar de 
ter todas as questões sa-
nadas, houve um atraso 
no processo, que deveria 
estar concluído no início 
do ano. O contrato com 
o consórcio vencedor 
foi assinado apenas 
em abril. Os materiais 
começaram a chegar a 
Guarulhos no fi nal de 
maio e imediatamente 
passaram a ser entre-
gues às escolas.

PROCESSO: Segundo a Secel, os uniformes não atendiam os padrões de qualidade exigidos no contrato

PLR sobe 22% e Pode chegaR a R$ 3 miL na dyna

Nossa campanha de 
sindicalização avança nas 
fábricas e muitos meta-
lúrgicos se associam. 

Na semana, visitamos 
Komatsu (Arujá), Itefal 
(Vila Paraíso), Autobras 
(Vila Nova Cumbica)  
e Gabrielle (Vila Galvão). Terça (21), a campanha chega  
à Multifix (Cumbica), das 12 às 13 horas. 

Pra agendar sindicalização na sua empresa é fácil. Ligue 
2463.5300 e fale com um dos nossos diretores.

José Pereira dos Santos
Presidente

COLUNA DO

metaLúRgico
18/8/2018

não deixe PRa úLtima hoRa
As campanhas eleitorais já começam a ga-
nhar as ruas. Pense, reflita e escolha desde 
já os melhores candidatos do campo 
sindical, democrático e popular.

sindicaLização segue foRte na base
Fique sócio.
Vale a pena!

Companheiros aprovam proposta apresentada pelo presidente Pereira e nosso diretor Fala Mansa

O Sindicato fechou acordo de Participação nos Lucros 
e/ou Resultados com aumento aos funcionários da Dyna 
(Itapegica). Valor pode chegar a R$ 3.000,00. Garantido 
mínimo de R$ 1.200,00 na primeira parcela, em outubro. 

A assembleia também aprovou taxa negocial, referente 
à conquista do benefício, de quem não é sócio.

MaiS - Outros acordos beneficiaram 315 companheiros 
na Mademetal (Jardim Presidente Dutra), Lealfer (Bon-
sucesso), Iapla (Cumbica), Uinco-Flex/DH Granuladores 
(Jardim Cumbica) e Astec (Terra Preta, Mairiporã).

O 14º Campeonato de Futsal dos Metalúrgicos segue 
domingo (19), com três partidas no ginásio poliesportivo 
do Clube de Campo (Par-
que Primavera). Jogam: 
Amigos do Peixe x Raft 
(9 horas); Tecfil-Matriz x 
Marília (10 horas); e Tecfil-
-Filial x U-Shin (11 horas). 
Entrada grátis. 

neste domingo tem futsaL

Todos os trabalhadores, sócios ou não, estão 
convidados para encontro que o Sindicato 

promoverá sábado (25). Em pauta: campanha 
salarial, conjuntura política e econômica do País 

e discussão do modelo sindical adequado à 
categoria. Será a partir das 9 horas na sede, 

à rua Harry Simonsen, 202, Centro, Guarulhos.

Novos sócios na Gabrielle

Rodada começa às 9 horas

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

sindicato ReaLiza encontRo dia 25 
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Dos 34 vereadores de Guarulhos, 
26% são candidatos nas eleições

Imbróglio sobre ponte do 
Baquirivu será tema da CEI 
do Aeroporto no Legislativo

Guarulhos GRU e Flamengo fazem clássico da ‘morte’ pela 4ª Divisão

Antônio Boaventura

A campanha eleitoral 
teve início na quinta-feira 
(16) com os candidatos 
divulgando seus nomes e 
propostas para conquistar 
o voto dos eleitores. Na 
Câmara Municipal de Gua-
rulhos, dos 34 vereadores, 
26% estão na disputa por 
uma cadeira na Assem-
bleia Legislativo do Estado 
de São Paulo (Alesp) ou no 
Congresso Nacional. Os 
nove parlamentares en-
volvidos se dividem entre 
a campanha e as sessões 
parlamentares. 

“Eu acho que Guarulhos 
precisa ter representan-
tes, tanto em nível federal 
quanto estadual. Eu não 
aceito uma cidade com 1,4 
milhão de habitantes não 
ter seus representantes, 
seja na Assembleia ou na 
Câmara dos Deputados”, 
disse o vereador Lauri 
Rocha (PSDB), candidato a 
deputado federal. 

Atualmente, Guarulhos 
conta com pouco mais de 
814 mil eleitores aptos ao 
voto em outubro, quando 
serão eleitos o governador 
de São Paulo, senadores, 
deputados estaduais e 
federais, e presidente da 
República. Na última elei-
ção, quatro representantes 
da cidade foram eleitos 
para ocupar uma das 94 
cadeiras da Alesp: Alencar 
Santana (PT), Auriel Brito 
(PT), Gileno Gomes (Pros) 

e Jorge Wilson (PRB). 
“É muito importante 

sair candidatos do nosso 
município. Em caso de 
eleição, podemos ter uma 
grande representatividade 
na Alesp. O ganho é claro, 
isso por que teremos a 
oportunidade de ajudar 
o prefeito com emendas 
voltadas para o município 
e ajudar a construir uma 
cidade mais próspera”, 
declarou o vereador e 
vice-presidente da Câma-
ra, Pastor Anistaldo (PSC), 
candidato a deputado 
estadual.

Entretanto, há também 
quem entenda que este 
não é o momento ideal 
para concorrer tanto no 
legislativo estadual 
quanto no federal. Dono 
de sete mandatos no 

parlamento guarulhen-
se, o vereador Geraldo 
Celestino (PSDB), ressalta 
que seu empenho será 
dedicado aos trabalhos 
oriundos de seu mandato 
como vereador e também 
nas campanhas de Lauri 
Rocha e João Thomaz, 
candidato a deputado 

estadual. 
“Foi uma decisão par-

ticular e familiar. E achei 
melhor não sair candidato 
neste momento. Quem 
sabe num futuro podemos 
tentar voos mais altos, 
mas por enquanto prefiro 
ficar como vereador”, con-
cluiu Celestino.

Depois que o árbitro Salim 
Fende Chavez apitar o final do 
clássico guarulhense entre AD 
Guarulhos e Flamengo neste 
sábado (18), apenas uma torci-
da irá deixar o estádio Antônio 
Soares de Oliveira comemo-
rando a classificação para 3ª 
fase do Campeonato Paulista 
da 4ª Divisão. A partida come-
ça às 15h.

Apesar da derrota na última 

rodada, o Flamengo lidera o 
grupo 9 e joga pelo empate 
para avançar. Para que os dois 
possam ficar com a vaga é 
necessário que o Índio guaru-
lhense deixe o clássico como 
vencedor, e torcer para que 
o duelo entre São José, atual 
vice-líder com 7, e o novato 
Mauá, lanterna com 4, termine 
empatado ou com vitória do 
time do ABCD paulista. Neste 

caso, o Rubro-Negro guaru-
lhense também ficaria com a 
vaga por ter 8 pontos.

“Eu espero por um jogo 
muito difícil, até por que já 
nos enfrentamos em outras 
três oportunidades e os times 
já se conhecem. Espero que 
nossa equipe faça um bom 
jogo e que possamos sair com 
a vitória, mesmo sabendo 
que o empate nos favorece. 

Mas, vamos entrar em campo 
em busca da vitória”, disse o 
técnico Marcelo Marelli, que 
comanda o Flamengo.

Em 18 anos que o clássico 
é realizado, o Flamengo leva 
vantagem em relação ao 
Guarulhos GRU no retrospecto 
geral. Foram cinco jogos, duas 
vitórias do Corvo, ambas no 
ano 2000, e outros três empa-
tes em 1 a 1, em confrontos váli-

dos pelo Campeonato Paulista 
da 4ª Divisão desta temporada.

“Já sabemos como o Fla-
mengo joga, mas isso não irá 
influenciar. Diante da situação 
que a partida será proposta, 
só a vitória nos interessa para 
seguirmos no campeonato. Te-
mos consciência que será uma 
partida muito difícil”, concluiu o 
técnico Cláudio Matosinhos, do 
Guarulhos. (A. B.)

VEREADORES
João Dárcio (Podemos) Estadual
Maurício Brinquinho (PT) Estadual
Paulo Roberto Cecchiato (PP) Estadual
Romildo Santos (DEM) Estadual
Eduardo (PSB) Federal
Pastor Anistaldo (PSC) Estadual
Ramos da Padaria (DEM) Estadual
Lauri Rocha (PSDB) Federal
Edmilson Souza (PT) Estadual

Depois de chegar a um en-
tendimento quanto à fiscali-
zação dos estabelecimentos 
comerciais no Aeroporto 
Internacional de São Paulo–
Guarulhos, em Cumbica, 
a Comissão Especial de 
Inquérito (CEI) da Câmara 
que investiga a conduta do 
GRU Airport com a legisla-
ção municipal, irá discutir 
na terça-feira (21) a possível 
reabertura da ponte do Rio 
Baquirivu-Guaçu. 

“O ponto crítico é segregar 
a cidade e trazer transtorno 
ao cidadão que vê seu direi-
to de ir e vir desrespeitado 
pela GRU Airport. Não tem 
sentido aquele acesso ficar 
fechado. A via é pública e 
não pertence à GRU”, desa-
bafou o vereador Marcelo 
Seminaldo (PT), presidente 
daquela comissão. 

Em maio de 2017, o Minis-
tério dos Transportes, Portos 
e Aviação Civil realizou, em 
Brasília, audiência pública 
sobre o caso e decidiu 
haver uma solução para 
aquele impasse em 45 
dias. Contudo, o prazo se 
encerrou no dia 1º de julho 
do ano passado. Naquela 
ocasião, o secretário de 

Aviação Civil, Dario Lopes, 
afirmou que a reabertura do 
acesso depende da análise 
técnica que será realizada 
por peritos daquele minis-
tério nos próximos dias. 
Segundo Lopes, a estrutura 
não tem condições de com-
portar o fluxo de veículos 
atual e considera inviável a 
reabertura. Entretanto, não 
foi destacada nenhuma 
sugestão caso não seja mais 
aberto aquele acesso. 

O acesso, que liga á rodo-
via Hélio Smidt e a avenida 
Natália Zarif, na região do 
Taboão está fechado desde 
2013. A ponte foi fechada 
para circulação de veículos 
automotores em dezembro 
de 2013. De acordo com a 
GRU Airport, concessionária 
responsável pelo aeroporto.

O fechamento da ponte 
se deu, em um primeiro 
momento, devido às obras 
do Terminal 3, que fica 
próximo ao local. Na época, 
o GRU Airport informou que 
o acesso seguiria fechado 
pelo menos até o encerra-
mento da Copa do Mundo 
de 2014, porém, em seguida 
confirmou que seria por 
tempo indeterminado. (A. B.)
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DISPUTA: Parlamentares tentarão vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo e na Câmara dos Deputados
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Divulgação

Encontro de carros antigos 
leva várias raridades 
automotivas ao Parque Cecap

Trancas Old Cars comemora aniversário no 
próximo mês em evento na Ponte Grande 

O encontro de carros 
antigos promovido pelo 
grupo Trancas Old Cars, 
terá sua terceira edição 
neste ano no Parque Ce-
cap. O  evento irá ocorrer 
na avenida Presidente 
Tancredo de Almeida 
Neves, n° 2236, neste 
domingo (19), das 9h às 
14h, com entrada median-
te a doação de 2 kg de 
alimento não perecível, 
que serão doados para o 
Fundo Social de Solida-
riedade, da administração 
municipal. 

Serão cerca de 200 
expositores no evento de 
Guarulhos e de cidades 
próximas, como Arujá e 
Santa Isabel. 

O público esperado 
pelos organiza-
dores é de 1.000 
pessoas, e além 
da exposição 
dos veículos, 
também haverá 
música ao vivo, 
com o cantor 
guarulhense 
Nando Vaz, das 
9h às 11h, e do 
grupo Ivox, das 
11h às 14h. 

Para quem desejar 
levar a família, o encontro 
também terá um espa-
ço destinado para as 
crianças, além da praça de 
alimentação. 

O encontro é organizado 
pelo grupo amante do 
antigomobilismo Trancas 
Old Cars, que nasceu em 
1998, e começou a orga-
nizar encontros voltados 
os amantes das raridades 
automotivas no ano de 
2000, na região da Vila 
Galvão. 

Entre os modelos que 
fazem parte da exposição, 
estão carros como Maveri-
ck, Opala, ônibus antigos, 
Ford Furglaine, um furgão 
tradicional na década de 
1980. Além destes mode-

los, outro destaque será a 
exposição de veículos dos 
anos 1930 e 1940, incluin-
do o Ford 1929, conhecido 
como “fordinho”, modelo 
chegou a ser produzido 
até o ano de 1931, sendo 
que o pico de produção 
deste veículo ocorreu em 
1930, quando alcançou a 
marca de mais de nove mil 
veículos por dia.

Os encontros de carros 
antigos já tem grande 
tradição na cidade, pois, 
além do evento realizado 
no Parque Cecap há cada 
três meses, também já 
houve eventos em um 
shopping da cidade, além 
da avenida Paulo Faccini, 
uma das principais vias da 
cidade. 

Em comemoração aos 
20 anos do Trancas Old 
Cars, o grupo, conhecido 
pelos encontros de car-
ros antigos realizados no 
Parque Cecap, irá realizar 
uma grande festa no 
dia 29 de setembro, no 
ginásio da Ponte Grande. 
O evento ocorre em 
parceria com a prefeitura 
e o Naja. 

Entre as atrações estão 
o concerto de rock com 
a Orquestra Jovem de 
Guarulhos, além de 
diversos músicos, entre 
eles Roberto Seixas. A 
festa irá começar às 12h, 
e deve se estender até 
às 4h. 

O evento também con-
tará com a arrecadação 
de alimentos, já que para 

a entrada será realizada 
a doação de 2 kg de ali-
mento não perecível. De 
acordo com os organiza-
dores, somente nesses 
quatro anos em que a 
exposição é realizada no 
Parque Cecap, já foram 
arrecadados e doados 
mais de 8 kg de alimen-
tos para instituições de 
caridade na cidade. 

Serviço:
Encontro de Carros Antigos
Dia: Domingo (19)
Horário: 9h às 14h
Endereço: avenida Presidente 

Tancredo de Almeida Neves, n° 2236, 
Parque Cecap.
Entrada: 2 kg de alimento não 
perecível
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Casa Aberta acontece 
neste sábado no Senac 
Guarulhos; tudo é gratuito

Neste sábado (18), o 
Senac Guarulhos realiza 
o Casa Aberta e oferece 
à população mais uma 
oportunidade de conhecer 
a unidade e também sua 
programação educacional 
por meio de workshops, 
ofi cinas, jogos e outras 
atividades gratuitas como 
atendimentos de saúde 
e bem-estar. Será um dia 
de lazer, entretenimento 
e cultura para aproveitar 
a expertise da instituição 
de promover o desen-
volvimento por meio da 
educação. 

Na unidade, o foco do 
evento é estimular o 
espírito empreendedor e 
discutir os impactos dos 
pequenos negócios no 
mercado de trabalho, além 
de mostrar um pouco das 
metodologias aplicadas 
nos cursos e as propostas 
de capacitação oferecidas 
no local. “Nossa progra-

mação é extensa e conta 
com mais de 40 atrações 
voltadas para toda a famí-
lia. São esperadas cerca 
de mil pessoas, circulando 
e interagindo no evento”, 
declara Davi Marques, ge-
rente do Senac Guarulhos.

Alunos, docentes e 
especialistas do mercado 
estimulam a criação de 
novos e pequenos negó-
cios, oferecendo capaci-
tação em diversas áreas e 
práticas profi ssionais que 
funcionam como oportu-
nidade de renda extra ou 
início de carreira como 
empreendedor.

Entre as ofi cinas ofereci-
das estão: Montando um 
Desktop, Empreendendo 
e Reciclando com Fuxico, 
Carteira Feita com Material 
Reciclável, Como Elaborar 
um Currículo e Sebrae Co-
meçar Bem - formalização 
do microempreendedor. 
Entre os workshops, des-
taque para Vaso Autoirri-
gável e Metodologia de 
Trabalho para Startups na 
Área de TI.

Uma das grandes estre-
las da programação será a 

ofi cina Fortalecendo Laços 
com seus Filhos por Meio 
da Lógica de Programa-
ção, uma atividade lúdica 
e inspiradora na qual pais 
e fi lhos terão a oportunida-
de de interagir e fortalecer 
seu relacionamento de 
forma divertida por meio 
de jogos de computadores 
que estimulam a lógica de 
programação. 

Também em destaque 
na programação, está a 
roda de conversa Eduardo 
Lyra - Construa seu pró-
prio caminho: você pode 
mais!. Outra atividade que 
merece atenção é Sala do 
Emprego - prospectando 
currículos, espaço em que 
empresas de recrutamen-
to recebem currículos para 
avaliações em processos 
seletivos. Uma oportuni-
dade para quem está em 
busca de uma colocação 
profi ssional.

Para se inscrever nas ativi-
dades e conferir a progra-
mação completa de cada 
unidade, acesse o Portal 
Senac, em www.sp.senac.
br/casaaberta e escolha a 
unidade Guarulhos.

i

L i v r a r i a  d a  V i l a
P q .  S h o p p i n g  M a i a  -  P i s o  3

A v.  B a r t o l o m e u  d e  C a r l o s ,  2 3 0

O LIVRO MAGICO

TEATRO INFANTIL

DOMINGOS de AGOSTO                      
16H e 18H

      

Promoção vál ida na compra da INTEIRA até 04 pessoas com apresentação deste recorte.  Desconto não acumulat ivo.

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas desta sociedade a reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 31 de agosto de 2018, 
às 10 horas na sede social, sito à Avenida Arminda de Lima nº 788, Vila 
Progresso, Guarulhos/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
A) Alteração do Estatuto. B) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Claudio Sergio Ribeiro Dias
Presidente do Conselho de Administração

EDITAIS LEGAIS 
E PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

TEL. 2823-0800

Serviço:
Data: 18 de agosto
Horário: das 10h às 16h
Local: Senac Guarulhos
Endereco: Rua Luiz 
Faccini, 132
Evento gratuito, com 
vagas limitadas
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Grupo Escoteiro Guaru abre inscrições
para jovens e adultos neste 2º semestre

O Grupo Escoteiro Guaru 
(198º SP) abriu inscrições 
para crianças, jovens e 
adultos neste segundo 
semestre. As atividades 
tiveram início no último dia 4 
e acontecem aos sába-
dos, a partir das 13h30, na 
sede do grupo, na Cidade 
Mirim Ayrton Senna, Parque 
Fracalanza, na Vila Augusta. 
Com 32 anos de atividades, 
o Guaru é o grupo escoteiro 
mais antigo da cidade, na 
modalidade básica. 

Atualmente são 120 
integrantes, entre jovens e 
adultos, que colocam em 
prática os ensinamentos do 
Movimento Escoteiro, que 
surgiu há 112 anos. “Além 
de sermos o maior grupo 
escoteiro de Guarulhos, 
somos uma grande família. 

Colocamos em prática os 
tradicionais jogos escotei-
ros, acampamentos envol-
vendo os jovens, os pais e 
toda a chefia do grupo, e 
trabalhamos com etapas 
de classe, onde o jovem 
progride através das suas 
próprias conquistas”, expli-
cou o chefe da área técnica, 
responsável pelo escotismo, 
Vicente Vasconcellos. 

“E somos o único grupo 
escoteiro de Guarulhos que 
trabalha a educação no trân-
sito. Todas os nossos jovens 
conquistaram a especiali-
dade de segurança no trân-
sito, e o próprio secretário 
Juliano Locanto (Secretaria 
Municipal de Transportes e 
Trânsito) proporcionou isso 
para nossos escoteiros”, 
pontuou.

No próximo mês, os esco-
teiros estarão participando 
de um mutirão da catarata 
que acontecerá na zona 
leste da capital paulista. 

As inscrições estão aber-
tas para crianças a partir dos 
6,5 anos (lobinhos) e jovens 
a partir dos 11 (escoteiros), 
a partir dos 15 (sêniores) e 
a partir dos 18 (pioneiros). 
“Também estamos convi-
dando os adultos volun-

tários. Todos participarão 
de cursos específicos e 
ajudarão no crescimento 
de nossas crianças como 
cidadãos”, explicou.

Com o apoio da Prefeitu-
ra de Guarulhos, o Guaru 
é associado à Sempre 
Alerta Brasil – Impisa, filiada 
nacionalmente à Grande 
Fraternidade Escoteira Impi-
sa e, mundialmente, à WFIS 
– Federação Mundial de 

Escoteiros Independentes. 
Além do Guaru, a Sempre 

Alerta Brasil ainda tem em 
seus quadros os grupos 
escoteiros guarulhenses 
Josafá Tito Figueiredo e Pi-
tiguari, e em breve terá uma 
nova agremiação na cidade. 
Conta ainda com um grupo 
em Jabaquara, na capital., 
um grupo em Santana do 
Parnaíba e outro em fase de 
fundação em Jundiaí.

Empórium
Pizzas

Av. Paulo Faccini, 2.190, 
Bosque Maia - Guarulhos /SP

Rodízio e 
    Delivery

DELIVERY: 3493-8800 | 2447-2002

Edu Empórium Pizzas

Serviço:
Grupo Escoteiro Guaru
Inscrições abertas
Informações 9.9832-2671 
(Chefe Vicente)
www.semprealertabrasil.
com.br
Rua Joaquim Miranda, 
471, Vila Augusta
Cidade Mirim Ayrton 
Senna - Parque 
Fracalanza
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Brasilidade é o principal ingrediente 
do tradicional restaurante Mandacaru

Aberto desde outubro de 
2016, próximo ao Bosque 
Maia, no coração de Gua-
rulhos, o Mandacaru tem a 
brasilidade como seu maior 
ingrediente. O restaurante 
serve comidas típicas da 
culinária nordestina com 
pratos bem elaborados, os 
quais buscam o máximo 
do sabor, preservando os 
pilares de um ambiente 
familiar e aconchegante.

O grande destaque do 
Mandacaru é a vossa 
majestade a “cachaça”, 
a única bebida genui-
namente brasileira que 
pode ser apreciada pura, 
harmonizada com o menu, 
nos coquetéis e até em 
algumas preparações, 
como o tradicional mousse 
de chocolate o qual, na re-
ceita da casa, é feito com 
cachaça premium envelhe-
cida em amburana.

A carta de cachaças foi 
escrita pelos especialistas 
na bebida e também auto-
res do livro “Os segredos 
da Cachaça”, Leandro Dias 
e João Almeida, e conta 
com 48 rótulos de alambi-
ques que vão do Oiapo-

que ao Chuí e os mais di-
ferentes tipos de madeiras 
como: amburana, jequitibá, 
freijó, bálsamo, carvalho, 
entre outras. 

Muitos desses rótulos 
foram premiados no Con-
cours Mondial de Bruxel-
les, autoridade máxima 
quando o assunto é bebi-
da de qualidade. Mais que 
um indicativo, a carta é 
um convite a uma viagem 
sensorial pelo Brasil. 

O novo cardápio do 
Mandacaru conta com 
algo inédito: é primeiro 
cardápio brasileiro 100% 
harmonizado com a 
cachaça, ou seja, o cliente 
ao escolher o seu prato 
já fica sabendo na hora 
quais rótulos de bebida 
ele poderá escolher para 
apreciar com a refeição e, 
a partir daí, terá uma expe-
riência única com o nosso 
destilado nacional.

Alguns pratos do car-
dápio foram pensados 
para agradar até os mais 
exigentes, como é o caso 
do Baião de Dois, con-
siderado o carro chefe 
da casa. Ele é preparado 

com: arroz, feijão-de-
-corda, carne-seca, bacon, 
linguiça defumada, queijo 
coalho, tomate e pimen-
tão, e está disponível em 
dois tamanhos, o peque-
no - pesando 600g - e o 
grande - pesando 1.200g, 
é considerado o maior 
baião da região. 

Em sua apresentação, o 
prato é acompanhado por 
purê e por farofa, servido 
em louça artesanal assi-
nada pela ceramista Lúcia 
Eid, autora do livro Prato 
Feito: Cozinhando com as 
cores, que também assina 
outras louças utilizadas 
na casa e, atualmente, é a 
ceramista mais disputada 
de São Paulo, sendo for-
necedora de louças para o 
programa de culinária Mas-
ter Chef, para restaurantes 
renomados e para a loja de 
decoração Westwing. 

A casa conta, ainda, com 
serviço de almoço executi-
vo, de segunda a sexta-
-feira das 11h30 às 16h, 
e tem como diferencial 
da região nesse período 
o serviço de valet com 
manobrista totalmente 

gratuito, como um “mimo” 
para os clientes do almoço 
da semana. 

A casa funciona de 
segunda-feira a sábado 
das 11h30 às 23h30, aos 
domingos e aos feriados 
até às 17h. O cardápio 
é incrivelmente variado 
e surpreendente, de 
saladas a pratos típicos da 
culinária sertaneja, como 
a Carne-seca, o Baião de 
Dois, a Favada, o Escondi-
dinho, o tradicional Caldo 
de Mocotó e as diversas 
sobremesas como doces 
artesanais, Mousse de 
Cachaça e Dadinhos de 
Tapioca com coco. 

Porções e petiscos 
também são boas opções 
para quem vem conhe-
cer a casa num clima de 
Happy Hour, a qual oferece 

double caipifrutas das 17h 
às 21h de segunda a sexta-
-feira. Para aqueles que 
querem fazer suas próprias 
harmonizações em casa, 
são apreciadores ou som-
meliers de cachaça, tam-
bém podem contar com 
o serviço do empório no 
qual são vendidos todos os 
rótulos disponíveis na carta 
em garrafas fechadas. 

Uma excelente opção 
para consumo ou presente 
é a cachaça Middas, a úni-
ca no mundo com flocos 
de ouro comestível de 23 
quilates.

Serviço:
Mandacaru Cachaçaria
Av. Salgado Filho, 1798 – 
Cidade Maia – Guarulhos
Telefone: (11) 2806-9282
Almoço e Jantar
Delivery – Não
Pratos para viagem – Sim
Valet – R$ 15,00 (com 
manobrista)

Aceita reservas – mas 
os clientes sem reservas 
também são bem-vindos
Ambiente coberto e 
também mesas ao ar livre
Pet Friendly (no espaço ao 
ar livre, com entrada pela 
lateral do restaurante)
Acesso para cadeirantes
Banheiros adaptados para 

cadeirantes
Espaço Kids com piscina 
de bolinhas e brinquedos
Empório: venda de 
garrafas fechadas de 
cachaça
Dispõe de wi-fi
Preço: $$
Aceita todos os cartões e 
vale-refeição
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ESTREIA

EM CARTAZ

Fátima, O Último Mistério
Algumas coincidências 

parecem indicar que as 
misteriosas aparições de 
Nossa Senhora de Fátima 
marcou o rumo da história 
dos últimos 100 anos. Po-

deria a mensagem de Fáti-
ma nos dar pistas sobre o 
nosso futuro? Esta é uma 
das grandes perguntas 
que o fi lme documentário 
tenta revelar. Baseado em 

dados reais e opiniões de 
especialistas, o fi lme reve-
la fatos antes ignorados e 
que agora oferecem uma 
maior explicação das suas 
aparições e segredos.

Acrimônia – Ela Quer Vingança
O fi lme retrata Melin-

da, uma esposa fi el, po-
rém, cansada de fi car 
ao lado de seu marido 
preguiçoso, se divorcia 
depois que descobre 
uma traição quando ele 
faz com que ela perca 
a casa de sua família. 
Meses depois, Melin-
da descobre que seu 
ex-marido fi cou rico 
e está noivo de outra 
mulher. Sentindo que 
ele deve a ela todo o 
tempo e dinheiro que 
ela investiu quando es-
tavam juntos, ela perde 
o controle e vai atrás 
de vingança.
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BANCO 63

GT

SEBASTIÃO
TAPAAÇU

MOLECAAR
REGOTOM
DERADM

PEITODOPE
PRADARIA

TRAMAS
OSANTO
JIMLEAL

PERALTICE
TIRAHO

OSSERTÕES

Atendi-
mento ao

cliente
(sigla)

Nosso, em
inglês

Tira-gosto
de origem
espanhola

Jacaré-(?),
grande

réptil da
Amazônia

Fazer 
(?)-culpa:

admitir 
o erro

O de Pedro,
no trava-
língua, é

preto

Grande pla-
nície com
vegetação
herbácea 

(?)+F4: 
fecha uma
janela no
Windows

(?) Lopes,
sambista
brasileiro

Lubrifi-
cantes de
motores

É com-
plexa nos
filmes de
suspense

O "dia-
fragma"
do olho
(Anat.)

(?) Davis,
criador do
Garfield

(HQ)

Formato
do rodo

do crupiê

Hélio Oiti-
cica, artis-
ta plástico

carioca 
Romance

de
Euclides
da Cunha

Profissional que controla todas
as etapas de trabalho da equipe(?)

Salgado,
famoso

fotógrafo
nascido

em
Aimorés

(MG)

Menina
(bras.)
Molho

(as plantas)

Travessura
de menino

(bras.)
Fita; faixa

Sagrado

(?) alta:
preamar 

Símbolo
da Apple
Sabor de
sorvete

Inflexão da
voz (p. ext.)

Peças de
um carro

Radiano
(símbolo)
Empresa

aérea

Amarrada
Arma de

defesa do
gambá

Leandra
(?), atriz
A pátria

(fig.)

(?) Nastá-
cia: a cozi-
nheira do

"Sítio" (TV)
Embarcação de pesca 

que utiliza arpões
Afeto;

afeição

3/açu — jim — mea — our. 4/íris — tapa. 8/pistache — pradaria. 16/gestor de projetos.

virgem
O astro rei central do 

sistema solar, irá deixar você 
com uma ponta de nervosis-
mo afim de que aja precipi-
tadamente, mas alguém irá 
lhe auxiliar. O seu desejo de 
aliviar a situação irá fazer com 
que coisas ruins possam se 
afastar. 

No decorrer do seu dia irá 
alimentar uma característica 
mais reticente do que o ha-
bitual agora. Fique longe de 
problemas agora para poder 
alimentar-se de uma coisa 
boa no coração. O satélite da 
Lua irá auxiliar você a acordar 
de forma afetuosa.

Você terá grandes proble-
mas para ir em busca de uma 
coisa muito complexa para 
alguns momentos, mas o 
planeta Júpiter pode te ajudar 
agora. Sendo assim haverá 
algumas dificuldades para 
você. Do planeta Vênus virá 
coisas boas para você.

Você se mostrará como uma 
desenvoltura bem acima do 
normal agora, a lealdade será 
algo muito bom para você. O 
planeta Netuno propende a 
ter uma força surpreendente 
agora e por isso encontrará 
um forte aliado. 

As pessoas neste dia terão 
contato apenas com a sua ca-
racterística mais voltada para 
agir de forma inconsistente. 
Esta questão irá vir do planeta 
Saturno diretamente para 
você. Aja com toda a inteli-
gência possível, pois poderá 
ter mais calma agora.

Com uma boa simplicidade 
irá ajudar a fazer algumas 
coisas que estavam em um 
tempo paradas e sem a 
execução correta. O planeta 
Urano será muito amigável 
para com a sua vida agora. As 
coisas podem se mostrar mais 
problemáticas agora.

O termo especial para o seu 
dia será agir diplomaticamente, 
e chegará lá com a ajuda de al-
guém próximo agora. Você irá 
mostrar um grande equilíbrio 
conciliatório, podendo ampliar 
as suas ideias neste momento. 
O planeta Saturno será um 
aliado muito importante.

As coisas ficarão bem neste 
momento, tudo se mostrará 
mais interessante agora para 
a sua relação amorosa. Uma 
vida estável será muito boa e 
importante para você no atual 
período. Os planetas Marte e 
Saturno estarão emitindo uma 
grande energia para você.

A sua vontade maior virá 
em forma de uma determina-
ção fora do comum agora. O 
planeta Plutão por exemplo 
deixará um caminho aberto 
para que você possa explorar 
da melhor forma possível. 
Porém algumas pessoas ten-
tarão enganar você agora.

Irá emitir uma forte e 
reluzente luz para enfrentar 
os grandes problemas que 
rodeiam você neste momen-
to. Tudo indica que terá um 
dia mais natural e poderá 
equilibrar as coisas. O planeta 
Saturno se auxiliará para que 
pense sempre melhor.

A sua habilidade para 
pensar agora estará bem mais 
fortificada agora nesta sua 
vida. O fogo é que trará um 
humor diferenciado para você 
agora. Terá uma facilidade for-
te para que possa transmitir 
energias bem diferenciadas 
agora na sua vida.

Trará para perto de você al-
gumas que valorizam e muito 
as questões que são muito 
importantes para você agora. 
O planeta Netuno irá gerir 
uma situação importante para 
você agora. Algumas pessoas 
demonstrarão mais carinho 
por você.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio aquário peixes

touro gêmeos câncer leão

[ horóscopo ]

[novelas]
Orgulho e Paixão

Aurélio anuncia que Tornado não 
corre mais perigo. Susana e Petúlia 
armam para roubar as provas contra 
Kléber de Olegário. Ofélia avisa às 
filhas que fez uma promessa para 
a recuperação de Tornado e todas 
devem cumprir.

O Tempo Não Para
Betina pede que Emílio seja seu es-

pião na Samvita. Elmo leva Marocas 
a uma hamburgueria e conversa com 
ela sobre Samuca. Agustina experi-
menta a comida da pensão. Samuca 
passeia de helicóptero com Marocas.

Segundo Sol
Luzia implora a Beto que se afaste. 

Karola e Remy fazem amor. Agenor 
conta para Doralice que Ionan será 
pai do filho de Maura. Doralice arma 
um escândalo com o marido. Ionan 
volta para a casa de Naná e Dodô.

Segunda-feira
Malhação - Vidas Brasileiras

A respeito do seu relacionamento 
com Pérola, Márcio fala com o pai, 

Rafael. Paulo e Marli passam a noite 
juntos. Verena e Álvaro mostram 
afinidade. Flora rompe o namoro com 
Tito depois dela pressionar o garoto a 
respeito de rumores sobre ele.

Orgulho e Paixão
Mariana não revela a Cecília a ver-

dade a respeito do seu cabelo curto 
quando a irmã a consola. Rômulo diz 
para o irmão, Edmundo, não beber 
demais quando, seguindo conselho 
de Ernesto o desculpa.

O Tempo Não Para
Na floresta, o helicóptero faz uma 

aterrissagem não planejada. Marocas 
e Samuca dormem na floresta depois 
que ela dá assistência ao rapaz. Ao 
descobrir que ninguém sabe onde 
Samuca está, Carmen fica fora de si.

Segundo Sol
Laureta diz a Karola que o melhor 

a se fazer para ter a confiança de 
Valentim é ficar mais perto de Rosa 
enquanto ela estiver grávida. Cacau 
põe Edgar para fora de casa quando 
conta que descobriu que Roberval 

o chantageou. A Luzia, Manu e Ícaro 
asseguram que ela não será culpada, 
a consolando.

Jesus
Mirian se emociona no casamento 

do filho Youssef. Livona aceita se 
deitar com Caifás. Gabriela pede para 
Pedro não brigar mais com Cornélius 
e eles discutem. Arimatéia avisa que 
Deborah só poderá sair de casa 
acompanhada de Tiago Justo.

Chiquititas
Carmen avisa Cintia que deixou 

Carol presa no sótão e que está com 
o celular dela. Cintia instrui Carmen a 
enviar mensagens do celular de Carol 
para que ninguém sinta sua falta.

As Aventuras de Poliana
Luca tira selfies com um esqueleto 

da escola. Raquel assiste ao vídeo do 
canal de Luca Tuber na internet em que 
o rapaz faz uma lista Top 3 das meninas 
mais bonitas de sua sala de aula.

O resumo dos capítulos de todas 
as novelas é de responsabilidade das 
emissoras.
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Publicações Legais

DJ BONNE DEE

Op de Monitoramento 
Diurno 12X36

Empresa na Vila Galvão 
em expansão, contrata 
Op de Monitoramento 

que tenha exp em 
informática, atendimento 

telefônico, CFTV, 
habilitado.

Paga-se transporte, 
Horas Extras, Seguro 
de Vida. Curriculum: 

rh@ddss.com.br

O PLANO DE SAÚDE DO 
HOSPITAL BOM CLIMA

Planos com condições especiais para 
entidades de classes

* ESTUDANTES
* SERVIDORES PÚBLICOS

* EMPRENDEDORES ( MEI )
* COMERCIANTES E COMERCIÁRIOS

Planos a partir de R$ 98,84
de 0 a 18 anos

 Informações e vendas
Corretor Fábio Bezerra

Tel 4263-0674 / 98774-7274 

Plano empresarial 
a partir de R$ 93,86  

a partir de 2 vidas

  Consulte-nos também 
para planos pessoa física

Cel/WhatsApp   
      1194742-2627

Plano empresarial 

      1194742-2627

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 30 de agosto 2018 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 11 de setembro 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 com força de escritura pública de 30/09/2014, cujos Fiduciantes são FAUSTO TAVARES, 
CPF/MF. 408.259.492-20, e sua mulher ROSILENE DE ARAUJO TAVARES, CPF/MF 287.431.448-02, em PRIMEIRO 
LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 419.383,08 (Quatrocentos e Dezenove Mil 
Trezentos e Oitenta e Três Reais e Oito Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído 
pelo “Apartamento nº 65, 6° andar, Edifício Amour, Torre 1, com área privativa de 65,170m², área total de 96,150m² com 
direito a 01 vaga de garagem do Condomínio Residencial Fatto Passion Vila Augusta, situado na  Rua Santa Izabel, 
nº 475, bairro de Gopoúva, Guarulhos/SP”, melhor descrito na matrícula nº 111.752 do 1º Oficial de Registro de 
Imóveis 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$ 293.559,40 (Duzentos e Noventa e Três Mil Quinhentos e Cinquenta 
e Nove Reais e Quarenta 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 (4391_14 Ol).

ATENÇÃO GUARULHOS
EMPRESA NO SEGMENTO EM 

TERRAPLANAGEM CONTRATA:

 · Operador de Máquinas Retroescavadeira 
com CNH D ou E

· Operador Tratores Esteiras e Rolos 
com CNH D ou E

· Auxiliar de Limpeza
· Ajudante geral

· Auxiliar de Serviços Gerais
· Líder Operacional

 Comparecer dia 20/08/2018 às 10hrs com 
currículo e documentos em mãos, no 

endereço: PAT – Centro Cultural Adamastor 
na Avenida Monteiro Lobato, 734 
Bairro Macedo- Guarulhos/ SP.

Realizar cadastro em nosso site 
www.vallerh.com.br

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

(11)  2408-4200

COMPRA-SE
CRÉDITOS ELETRÔNICOS

11 2447-0846
11 96766-3700

R. Dom Pedro II, 308 – Sala 21
Centro – Guarulhos

(Ao lado da Casas Bahia)

    IMÓVEIS 
  ALUGA-SE 

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

  APTO CIDADE MAIA 
  2 dorms, condomínio c/ lazer 
completo ao lado do Shopping 
Maia. R$1.600,00 + cond e IPTU. 
Direto c/ próp F:94749-9844 

  VD PRÉDIO ALUGADO 
  2 salões c/ 6 kitnets. R$440,000 
Ac permuta. F:98168-7565 

  QUARTOS 
  Para rapazes, Centro de Gua-
rulhos e Jd Pres Dutra. F:9974-
6690/96194-0683 whats  

  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 www.cooper-
terrahabitacional.com.br 

  TERRENO CAIEIRAS 
  150m, 10min das Estações 
Caieiras, F da Rocha e CPTM. 
Fácil acesso ao Rodoanel Rod 
dos Bandeirante e Anhanguera. 
35min das marginais Tiete e Pi-
nheiros, 25min de Jundiaí. R$115 
MIL.. F:(11)98274-6788 

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

  VENDO CASA EM CONDOMÍNIO 
  2 Dorms, sala, área serv.garagem 
2 autos. R$180 Mil. Próx praça 8. 
Tratar (11) 95551-4029 c/ Stéfano 

  VD 2 ÁREAS INSDUTRIAL 
  1.100m² R$250MIL. 2.200m² 
R$500MIL. Próx Aracília F:98168-
7565 

  CASA JD TESTAE 
  2 dorm, 1 wx, 1 sala, 1 cozinha, 
garagem para 2 veic e 1 edicula. 
F: 95838-8218 

  NEGÓCIOS 
  OPORTUNIDADE 

  IMOBILIÁRIAS GANHEM 
  Taxa de até 4,5%. Seja parcei-
ro Econ. Contate Renata Maia 
F:97014-2263 (whats) 

  ATENÇÃO CORRETORES 
  Taxa de até 3%. Corretores auto-
nomos parceiros. Contate Renata 
Maia. F:97014-2263 (whats) 

  COMPRO PRECATORIOS DE GUA-
RULHOS 
  Já com deprecante, qualquer 
valor, pago a vista, não insista se 
não atender esses requisitos F: 11 
97558-9417 

  SERVIÇOS 
  RELAX 

  BELAS GAROTAS 
  Casa no centro de Guarulhos. 
Venha se divertir com a gente! 
Churrasco aos sábados, promo-
ção de cerveja tds as quartas-
-feiras. F:2408-8532  

  SAÚDE 

  CASA DE REPOUSO 
  Viver bem lar para idosos, temos 
vagas ambos sexos, diárias pro-
gramadas. F:2485-4440/9466-
1667/96845-1949   
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