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Luana Piovani terá um
reality show sobre sua
vida no ano que vem
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Corpo de jovem atropelada e 
arrastada na Timóteo Penteado
é enterrado no Vila Rio

Prefeitura de Guarulhos irá 
reconvocar 522 funcionários 
para o Minha Casa Minha Vida
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Projeto de lei regulamenta
serviço de valet na região
central de Guarulhos
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Distribuição gratuita

REALITY SHOW: A atriz Luana Piovani estrelará, em junho de 2019, um programa 
sobre a sua vida no canal pago E! Entertainment; serão dez episódios no ar
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Incêndio no Itapegica destrói 30 barracos; Guti
presta apoio aos mais de 100 desabrigados
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Bienal do Livro 
vai custar 56% a 
menos que o Salão 
do Livro de 2012
A Prefeitura de Guarulhos conseguiu economizar R$ 2,6 milhões aos 
cofres públicos com o evento que acontece entre 30 de novembro e 9 
de dezembro, no Parque Linear Transguarulhense

Edital do Zona Azul será 
publicado em novembro
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

27º

30º

19º

20º

60%

20%

Amanhã

Hoje

01. Nov

31. Out

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

PANCADAS DE
CHUVA

NUBLADO

Joana G. Brito
Um novo Brasil começa 
nesta segunda-feira. Temos 
um presidente e um gover-
nador de São Paulo eleitos. 
Agora vamos torcer para 
que Jair Bolsonaro e João 
Doria façam um governo 
decente, transparente e 
com avanços nas causas 
populares. É tempo de mu-
dança no nosso país e no 
nosso estado.

Daniele Vitorino Campos
Agora é hora de acabar 
com as picuinhas políticas, 
seja no dia a dia como nas 
redes sociais, e aceitar o 
resultado das urnas. Que o 
presidente eleito Jair Bol-
sonaro, que não teve o meu 
voto, não cometa tantas 
barbaridades no país. Que 
ele fale menos e trabalhe 
mais pelo nosso povo. 

Clecius Rocha
O resultado das urnas foi 
um recado do povo brasi-

leiro por mudanças e, prin-
cipalmente, ao PT: não que-
remos mais este partido 
governando nosso povo. 
Sofremos muito nos gover-
nos de Lula e Dilma, agora 
é renovação, é o presiden-
te Bolsonaro.

Sânia Porto de Alencar
Fazia muito tempo que ti-
nha visto tantos fogos de 
artifi cío em São Paulo com 
a eleição de Jair Bolsonaro. 
Nem quando o Corinthians 
foi campeão mundial houve 
tanto alvoroço. Agora vive-
mos um Brasil novo e que 
não tenhamos medo do 
progresso

Dalva Fernandes
Nosso país está de para-
béns pelo alto nível da elei-
ção, não da campanha. Em 
um país não imenso como 
o nosso, o povo soube se 
comportar durante a vota-
ção, as falhas foram míni-
mas e a Justiça Eleitoral é 

quem sai fortalecida deste 
processo. Parabéns a todo 
o povo brasileiro e aos 
candidatos eleitos. A gen-
te sempre tem esperança 
de um Brasil melhor para 
todos.

Denise Dumont Pontes
Infelizmente, o governa-
dor Márcio França não foi 
reeleito, mas a sua vota-
ção em Guarulhos, que es-
magou o adversário João 
Doria, ratifi ca a liderança 
do prefeito Guti na cidade. 
Agora, é torcer para que 
Doria faça um bom gover-
no e veja Guarulhos como 
uma cidade que precisa, e 
muito, do apoio do gover-
no do estado.

João Bittencourt Maia
Só temos a agradecer o 
que o governador Márcio 
França fez por Guarulhos 
em tão poucos meses à 
frente de São Paulo.

Mega Sena
Concurso n° 2092
27/10/2018
11 - 13 - 15 - 17 - 22 - 27

Lotofácil
Concurso n° 1730
29/10/2018 
01 - 07 - 08 - 10 - 12
13 - 14 - 15 - 16 - 18
19 - 22 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1914 
30/10/2018
00 - 02 - 05 - 06 - 14
18 - 19 - 24 - 25 - 30
42 - 47 - 66 - 67 - 73
81 - 89 - 91 - 95 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1859
30/10/2018
Primeiro sorteio 
15 - 36 - 38 - 42 - 43 - 50
Segundo sorteio
02 - 05 - 16 - 27 - 33 - 37

Federal
Extração n° 05331
27/10/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   69635         700.000,00
2º  06668           28.000,00 
3º  65220           26.000,00
4º  15264            22.000,00
5º  09947           20.040,00 

Prefeitura irá reconvocar 522 
funcionários para o Minha 
Casa Minha Vida do Servidor

Nos próximos dias, a 
prefeitura irá publicar 
edital no Diário Ofi cial do 
Município reconvocando 
um total de 522 servidores 
inscritos no empreendi-
mento Minha Casa, Minha 
Vida do Servidor, a fi m de 
que apresentem a docu-
mentação necessária para 
a emissão do contrato. No 
caso de não atendimento 
ao chamado, uma nova 
convocação será feita com 
os próximos candidatos da 
fi la para as vagas remanes-
centes.

De acordo com a Prefei-
tura de Guarulhos, 1.026 
funcionários foram convo-
cados e 381 já entregaram 
os documentos solicitados. 
Os candidatos que não se 
apresentarem irão para o 
fi m da fi la de espera para a 
obtenção do imóvel.

O projeto de moradia 
popular é uma ação 
conjunta das secretarias 

de Habitação, Desenvol-
vimento Urbano, Meio 
Ambiente e Gestão e visa 
atender exclusivamente 
aos servidores municipais 
com renda familiar mínima 
de R$ 1.800 e máxima de 
R$ 4 mil. O empreendi-
mento contempla quatro 
condomínios na região do 
Taboão, com 1.026 apar-
tamentos (280 em cada 
condomínio) em plantas 
de 45 m², infraestrutura 
completa, área de lazer e 
salão de festas.

As obras devem começar 
assim que 60% dos contra-
tos estejam assinados. A 
previsão é que as primei-
ras 250 unidades sejam 
entregues no próximo 
ano. O desconto obtido 
pela Administração junto à 
construtora é de cerca de 
R$ 32 mil no valor fi nal do 
apartamento, avaliado pela 
Caixa Econômica Federal 
em R$ 160 mil.

Divulgação

A atriz Luana Piovani 
estrelará um reality show 
no canal pago E! Enter-
tainment. Luana é de Lua, 
vendido pelo canal como 
um “reality investigativo”, 
contará com 10 episódios 
de meia hora cada, que 
devem estrear em junho 
de 2019.

O programa promete 
trazer a intimidade da atriz 
e de sua família: o marido 
Pedro Scooby e seus fi lhos 
Dom, 6, e Bem e Liz, 3 - 
algo que ela já tem o cos-
tume de mostrar em suas 
redes sociais.

Nomes como Xuxa, Pa-
bllo Vittar, Whindersson 

Nunes, Victor Fasano e Ma-
ria Flor devem aparecer na 
atração como convidados 
especiais de Luana., que 
abordará também temas 
como monogamia, fama, 
autoimagem e assédio.

Luana Piovani estrelará reality 
show sobre sua vida na TV paga
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 Manifestação na Paulista
Manifestantes ligados a diversos movimentos sociais realizaram um protesto contra 
o fascismo na Avenida Paulista, após concentração no vão livre do Museu de Arte 
de São Paulo (Masp), nesta terça-feira, 30. Não houve incidentes, segundo a polícia

Daniel Teixeira/AE
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Teoria da 
Conspiração

Vereadores es-
tão desconfiados 
que o presiden-
te Soltur (PSB) 
estaria pensando 
em reduzir de 15 
para 8 os asses-
sores dos gabi-
netes em sin-
tonia com Guti. 
Assim os parla-
mentares teriam 
de pedir água lá na bica da Casa Branca…

Paquera
O controle político do PSL em Guarulhos de-

penderá do senador eleito Major Olímpio, presi-
dente estadual do partido. Além de integrantes 
do PRTB de olho na legenda, o prefeito Guti 
(PSB) e o casal Fran e Eli Correa (DEM) também 
têm mantido diálogos…

Deixa comigo!
Ao avocar 

as secretarias 
de Esportes e 
Cultura para a 
Casa Branca e 
delegá-las para 
o Governo, o 
prefeito Guti 
(PSB) ficou bem 
mais próximo 
do controle das 
pastas…

Na fila
Dificilmente 

o ex-prefeito 
Elói Pietá 
conseguirá ser 
o candidato a 
prefeito do PT 
em 2020. Elei-
to deputado 
federal, Alen-
car Santana 
tem mais con-
trole sobre o 
partido e ,em 
2016, já queria 
disputar a 
Prefeitura…

Haja lábia!
O líder do Go-

verno, Eduardo 
Carneiro (PSB), 
começou a se 
movimentar 
para tentar se 
eleger presiden-
te da Câmara 
para o próximo 
biênio. A elei-
ção será em 
dezembro. Uma 
das ideias é 
convencer o vereador Jesus (DEM) a desistir de 
ser candidato...

Pegando o boné?
Interlocutores do 

presidente do PSDB, 
o empresário Marco 
Iannoni, andam dizen-
do por aí que ele está 
estressado e pensando 
em abdicar do cargo…

Exemplo
No embalo do presidente eleito Bolsonaro, 

Guti tem sido aconselhado a unificar Secreta-
rias e economizar com aluguéis...

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Com economia de R$ 2,6 mi, Bienal do 
Livro custa 56% a menos do que 2012

A cidade de Guarulhos 
recebe entre os dias 
30 de novembro e 9 de 
dezembro, no Parque 
Linear Transguarulhense, 
no Parque Continental, 
a sua primeira Bienal do 
Livro, que terá como tema 
“Páginas que Conectam”. 
Embora seja o maior 
evento literário já realiza-
do pela Prefeitura, a Bienal 

2018 custará 56% a menos 
do que o Salão do Livro 
de 2012, o que representa 
uma economia de cerca 
de R$ 2,6 milhões aos 
cofres públicos.

Com estrutura modes-
ta, o Salão do Livro de 
2012, realizado no Parque 
Cecap, custou ao municí-
pio R$ 4.551.540,00. Este 
ano, a Prefeitura investiu 

em um evento de grande 
porte, com ampla oferta 
de títulos, nacionais e 
internacionais, cataloga-
dos pelas maiores editoras 
do país. A Bienal contará 
ainda com a presença 
de autores consagrados 
e convidados especiais 
em palestras e rodas de 
conversa.

Além de proporcionar a 
aproximação do público 
com os autores, a Bienal 
do Livro oferecerá literatu-
ra de qualidade a crianças, 
jovens e adultos, imersas 
em palestras, artes cêni-
cas, contação de histórias, 
oficinas e performances 
- um universo cultural que 
favorece a formação de 
leitores e promove o gosto 
pela leitura.

A Bienal contará ainda 
com aproximadamente 

50 estandes, oferecidos 
às editoras, que além de 
lançamentos também 
apresentarão grandes 
obras literárias brasileiras 
e mundiais para o público 
infanto-juvenil e adulto.

Os professores da Rede 
Municipal receberão o 
CrediLivro no valor de R$ 
150,00, ação que incentiva 
a ampliação de acervo 
pessoal. Durante os 10 
dias de evento, cerca de 
20 mil alunos da Rede Mu-
nicipal são esperados.

Para qualificar ainda mais 
o evento, a Bienal do Livro 
de Guarulhos – Páginas 
que Conectam, terá apoio 
da Câmara Brasileira do 
Livro (CBL) e da Academia 
Guarulhense de Letras 
(AGL). O evento é gratuito 
e aberto a pessoas de 
todas as idades.

Ulisses Carvalho 

O corpo da jovem Veroni-
ca Andrade Mota Kaveski, 
21, foi enterrado na tarde 
desta terça-feira (30), às 
16h30, no cemitério da Vila 
Rio Janeiro, mesmo local 
onde ocorreu o velório no 
inicio da tarde. No momen-
to do acidente, a vítima 
estava na companhia do 
ajudante Luís Cláudio 
Gonçalves de Lima, 37, que 
também foi atropelado, 
porém está internado no 
Hospital Geral de Guaru-
lhos (HGG). 

O caso ocorreu por volta 
das 5h40 desta segunda-
-feira (29). Veronica foi 
atropelada por um Renault 
na esquina da avenida 
Doutor Timóteo Penteado 
com a rua Celso, na região 
central. O condutor do veí-
culo era o motorista Bruno 
Armando da Silva, 30, que, 
de acordo com o boletim 
de ocorrência, apresentava 
sinais de embriaguez. Ao 
acesso a rua Celso, perdeu 
o controle do veículo e co-
lidiu o Fiat Palio, arrastando 
o veículo e as duas vítimas 

por alguns metros. 
Veronica e Lima, que é 

proprietário do veículo 
Palio, estavam ao lado do 
carro no momento em que 
houve a batida. O Serviço 
Móvel de Atendimento de 
Urgência (SAMU) socorreu 
as duas vítimas que foram 
encaminhadas para o 
HGG, porém, a jovem não 
resistiu aos ferimentos e 
morreu. 

O motorista passou por 
audiência de custódia na 
manhã desta terça-feira 
(30), e irá permanecer pre-
so. O boletim de ocorrên-
cia foi lavrado no 1° Distrito 
Policial, como homicídio 
culposo na direção de 
veículo automotor. No mo-
mento do acidente, Silva 
estaria indo para a casa, 
após passar em um bar na 
avenida. Durante depoi-
mento, o motorista afirmou 
que teria consumido cinco 
latas de cerveja.

O HOJE entrou em 
contato com os advogados 
do motorista, porém, não 
houve resposta até a con-
clusão desta edição. 

O prefeito Guti (PSB) 
encaminhou à Câmara, 
nesta terça (30), projeto 
de lei para regulamentar 
os “valet services” nas 
ruas da cidade, estabe-
lecendo critérios para a 
prestação de serviços 
de manobra e guarda de 
veículos pertencentes 
a terceiros. O principal 
objetivo é dar seguran-
ça aos usuários quanto 
à guarda e integridade 
de seus veículos, já 
que obrigatoriamente 
deverão ser abrigados 
em estacionamentos e 
contratado seguro para 
cobertura de incêndio, 
furto, roubo e colisão. 
Os estabelecimentos 
serão responsáveis por 
possíveis multas de 
trânsito aplicadas no 
percurso. 

Em sua justificativa, 
Guti ressalta que a lei 

deverá sanar os proble-
mas de obstrução de 
calçadas com os equipa-
mentos montados para o 
serviço de valets. “Além 
de regulamentar este 
serviço, com parâmetros 
a serem seguidos para a 
devida instalação destes 
equipamentos, garante 
também o ir e vir de tran-
seuntes que não se utili-
zam desse serviço, bem 
como os transtornos 
causados por veículos 
formando filas duplas, 
causando congestiona-
mentos”, defende. 

Os estabelecimentos 
deverão obter autori-
zação junto à Secre-
taria de Transportes e 
Mobilidade Urbana para 
o embarque e o desem-
barque de passageiros 
em via pública, bem 
como a correspondente 
sinalização.

Antônio Boaventura

O secretário de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana 
(STMU), Giuliano Locanto, 
garantiu que o edital para 
contratação de uma nova 
empresa que irá gerenciar o 
sistema de estacionamento 
rotativo, conhecido como 
Zona Azul, deve ser publica-
do no Diário Oficial do Muni-
cípio (DOM) até o dia 25 do 
próximo mês. O serviço está 
interrompido desde o final 
do mês de março deste ano. 

Entretanto, a administração 
pública prometeu o retorno 
do serviço para até o dia 16 
de janeiro do próximo ano. 
O sistema irá contar com 
um total de 2.994 vagas. 
Dessas, 199 serão destina-
das a idosos (5%), 128 para 
deficientes (2%) e 128 para 
motocicletas (2%). As demais 
2.539 vagas são para o cha-
mado sistema operacional 
normal que será totalmente 

digitalizado.
De acordo com a STMU, 

o usuário poderá reservar 
sua vaga por 30 minutos 
(tempo mínimo), 1 hora 
(intermediário), ou 2 horas 
(tempo máximo), por meio 
de um aplicativo instalado 
no celular, ou comprando o 
cartão virtual dos monitores 
do sistema, que estarão 
trabalhando nas ruas para 
atender o público.

O percentual de arrecada-

ção destinado à prefeitura 
deve aumentar de 16% para 
25% com o novo padrão de 
cobrança. A mudança faz 
parte das novas diretrizes 
trazidas pela Lei 7.651/2018, 
sancionada em agosto. Os 
parquímetros serão substitu-
ídos por um sistema digital 
de telefonia celular. Quem 
não tem internet também 
poderá adquirir créditos em 
pontos de venda pré-deter-
minados ou direto com os 

monitores do sistema.
Quem passou dos 60 anos 

de idade ou tem mobilidade 
reduzida não vai precisar 
pagar a taxa da Zona Azul. A 
isenção também será conce-
dida para veículos oficiais do 
Executivo e do Legislativo, 
desde que devidamente 
identificados. A permanên-
cia do motorista no interior 
do veículo não desobriga o 
pagamento da tarifa de ocu-
pação do espaço público.

Serviço:
Quando: de 30 de novembro a 9 de dezembro
Horário: de segunda a sexta-feira, das 8 às 22h; 
sábados e domingos, das 10 às 22h
Local: Parque Linear Transguarulhense
Avenida Transguarulhense, 100 – Parque Continental – 
Guarulhos/SP
Entrada Gratuita
Classificação livre

Câmara recebe projeto para 
regulamentar serviço de valet

Corpo de jovem atropelada e 
arrastada na avenida Timóteo 
Penteado é sepultado  

Prefeitura deve publicar edital da Zona Azul até o próximo mês
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CEI que investiga decreto de Almeida 
terá a escolha de presidente nesta 5a

Incêndio deixa mais de 100 desabrigados
no Itapegica; Guti presta apoio às vítimas

Antônio Boaventura

A Comissão Especial de 
Inquérito (CEI) da Câmara que 
irá investigar decreto assina-
do em 2013 pelo ex-prefeito 
petista Sebastião Almeida, 
hoje no PDT, e que teria bene-
fi ciado empresas privadas do 
setor da saúde, começa nesta 
quinta (1º) com a escolha do 
presidente, embora o Regi-
mento Interno com a escolha 
do presidente, muito embora 
o Regimento Interno do Legis-
lativo ressalta que a comissão 
deve ser presidida pelo autor 
da denúncia, neste caso o 
vereador Moreira (PTB). 

“A perspectiva [da comissão] 
é a de levantar todos os orça-
mentos e decretos para saber 
onde houve essa diferença. 
Sabemos que não se pode 
dar isenção por decreto”, 
observou Moreira.

Segundo o vereador, Almei-
da teria assinado o decreto 
como forma de benefi ciar 
determinada cooperativa 
médica da cidade que estaria 

passando por difi culdades 
fi nanceiras. A investigação 
que será realizada pelo Legis-
lativo irá apurar os impactos e 
motivos para a revogação do 
decreto 28.697/2011 por meio 
do decreto 29.306/2011 e o 
restabelecimento pelo novo 
decreto de 2013. 

O parlamentar entende que 
é necessário apurar se houve 
extinção do crédito tributário 
por remissão a partir de 1º de 
janeiro de 2014. Ele pede ain-
da que a CEI esclareça quais 
sociedades cooperativas e 

empresas se benefi ciaram da 
decisão do prefeito, já que 
qualquer decisão que impli-
que renúncia fi scal deveria 
passar pela Câmara. 

Na justifi cativa, lembra 
que “os incentivos fi scais 
concedidos ao setor privado 
de saúde devem ser contro-
lados, pois comprometem os 
recursos que poderiam ser 
dirigidos a áreas vitais, como 
a saúde pública”. Ele também 
não descartou a convocação 
do ex-prefeito para esclareci-
mentos dentro da comissão.

Um incêndio de grandes 
proporções atingiu uma co-
munidade na rua Brasileira, 
no bairro Itapegica, no fi nal 
da tarde desta terça-feira 
(30). Ao menos 30 barracos 
foram destruídos e mais de 
100 pessoas fi caram desa-
brigadas, de acordo com 
informações da Defesa Civil 
de Guarulhos. O prefeito 
Guti esteve no local, logo 
após o início do fogo, para 
prestar solidariedade às 
vítimas. Ele determinou que 
a Secretaria de Assistência 
Social apoiasse as famílias 
que perderam suas casas.

“Junto a voluntários, pude 
acompanhar a solidarieda-
de de integrantes da Igreja 
Universal, que trouxeram 
sopas para as pessoas 
que perderam tudo nesta 
tragédia. Agradeço também 
as pessoas que abriram 
suas casas para que essas 
famílias possam passar esta 
noite. A prefeitura irá fazer 
tudo o que estiver a nosso 

alcance para minimizar a 
dor destes guarulhenses”, 
disse o prefeito.

O Corpo de Bombeiros 
enviou 15 viaturas ao local. 

A corporação recebeu o 
chamado para atender a 
ocorrência às 16h43, atrás 
do Internacional Shopping 
Guarulhos.
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wetnwild.com.br•(11) 4496.8000

cyclone
emeteorUrgente:

DUAS NOVAS

ATRACÕES

FREE-FALL COM CÁPSULAO MAIS ALTO TOBOGÃ

DO MUNDO

•  22 metros de altura

•  Looping de 360º na horizontal

•  Alta velocidade

•  40 metros de altura

•  Inclinação de 70o

•  Queda livre na vertical

•  + 100 km/h
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A partir desta segunda-
-feira, dia 29, até quarta-
-feira (31), a prefeitura recebe 
inscrições de jovens entre 16 
e 24 anos interessados em 
participar do curso gratuito 
“Os primeiros passos para 
o sucesso – Atendimento 
em Vendas”. As inscrições 
podem ser feitas no Restau-
rante Escola Praça Gourmet 
(praça Getúlio Vargas, s/nº 
- no antigo prédio da Câmara 
Municipal), das 8h30 às 16 
horas. As vagas são limitadas 
a 50 alunos por turma e 

será oferecido certifi cado de 
conclusão.

As aulas acontecerão no 
período de 5 a 9 de novem-
bro, no Restaurante Escola 
Praça Gourmet, para duas 
turmas: das 8 às 12 horas 
e das 13 às 17 horas. Entre 
os temas abordados estão: 
elaboração de currículo, 
comportamento adequado 
em entrevista, atendimento 
ao cliente, possibilidades 
de mercado para o primeiro 
emprego e exigências do 
mercado para emprego.

Neste domingo (4), a partir 
das 10h, o Teatro do CEU 
Ponte Alta apresenta mais 
uma edição do Café com 
Viola. Vera Bianca e Guaru, 
organizadores do evento, 
recebem o público com um 
saboroso café caipira, bolo 
de fubá e música sertaneja 
da melhor qualidade. O 
evento tem entrada gratuita 
e classifi cação livre.

O Café com Viola é sem-
pre realizado no primeiro 

domingo de cada mês. Os 
participantes e as pessoas 
apaixonadas por música 
caipira encontram um 
ambiente acolhedor, no 
qual o objetivo é estreitar 
laços entre o público e 
os violeiros. O encontro 
também fortalece a luta 
pela preservação da cultura 
musical sertaneja, uma 
iniciativa que ajuda na con-
solidação e perpetuação 
desse legado. 

Prefeitura abre inscrições para curso 
Atendimento em Vendas para jovens

Teatro do CEU Ponte Alta apresenta 
Café com Viola neste  domingo

Secretaria promove ‘Café com os 
pais’ do Programa Jovem Trabalhador

O setor pedagógico da 
Secretaria do Trabalho 
realizou, na manhã desta 
segunda (29), um encontro 
com os responsáveis pelos 
alunos participantes do Pro-
grama Jovem Trabalhador. 
O evento, que aconteceu no 
Adamastor Centro, reuniu 
cerca de 60 pessoas a fi m 
de discutir a importância 
do apoio e incentivo dos 
pais e responsáveis no 
caminho dos adolescentes 
e considerações sobre os 
cursos, além das mudanças 
comportamentais notadas 

nos alunos.
Os pais tiveram a oportuni-

dade de dialogar com Rildo 
Francisco Rocha, psicólogo 
do Centro de Incluso Digital 
e Aprendizagem Profi ssional 
(CIDAP) e com Mércia Cristi-
na Gonçalves, coordenadora 
pedagógica do programa, 
sobre a evolução dos 
alunos, responsabilidades, 
estrutura do curso, entre 
outros assuntos. Rocha lem-
brou aos pais a importância 
de estar presente e oferecer 
apoio aos adolescentes nes-
ta fase de crescimento.

O Bosque Maia foi o palco 
na última sexta (26) da festa 
em comemoração ao Dia do 
Servidor, celebrado em 28 
de outubro. Esta foi a 14ª Se-
mana do Servidor, promovida 
pela Secretaria de Gestão em 
parceria com diversas pastas 
da Prefeitura de Guarulhos. 
Por meio dessa realização, 
os funcionários públicos 
puderam participar de 
diversas palestras, ofi cinas, 
passeios culturais e corpora-
tivos, apresentações teatrais, 
torneios esportivos e festival 
de talentos

O prefeito Guti participou 

do evento e lembrou a impor-
tância de todos os servidores. 
“Esta é a festa da família dos 
servidores. Prefeito, governa-
dor, presidente, todos estes 
cargos são temporários. Nós 
vamos embora e os servi-
dores fi cam. É um trabalho 
muito honrado. Aqui eu 
reconheço vários rostos de 
pessoas que estão há mais 
de 25 anos trabalhando pelo 
município, e eu agradeço vo-
cês na condição de morador. 
Obrigado por todo o esforço 
e dedicação que vocês tem 
por Guarulhos, a cidade que 
eu amo de coração” afi rmou.

Semana do Servidor termina com 
grande festa no Bosque Maia

Circo em Concerto leva grande 
público ao Adamastor Centro

No último sábado (27), 
mais de 600 pessoas lota-
ram o Teatro do Adamastor 
Centro para prestigiar o 
Circo em Concerto, espe-
táculo da Orquestra Jovem 
Municipal de Guarulhos, 
que em parceria com a 
Arena Circus trouxe graça 
e magia para a apresenta-
ção. Ao longo de mais de 
uma hora de espetáculo, a 
emoção tomou conta das 
famílias, com destaque 
especial para as crianças, 
que mantiveram a atenção 

nos artistas e suas peripé-
cias.

Além da perfeita sin-
tonia dos malabaristas, 
trapezistas, equilibristas e 
palhaços com o repertó-
rio da Orquestra Jovem, 
composto em sua maioria 
por obras de Tchaikovsky, 
Saint Saens, Ginastera, Kor-
sakov, Shostakovich, entre 
outras, os artistas garanti-
ram perfeita interação com 
o público, com sketches 
engraçadas, que arranca-
ram risos e aplausos.

[ artigo ]

José Pereira dos Santos
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos e Região e secretário nacional de 
Formação da Força Sindical
E-mail: pereira@metalurgico.org.br
Facebook: www.facebook.com/PereiraMeta-
lurgico
Blog: www.pereirametalurgico.blogspot.com.br

Respeitar a urna 
e seguir atento

Terminadas as eleições, a vida segue. E com ela seguem 
as nossas tarefas, sejam pessoais, familiares, profi ssio-
nais, sindicais ou políticas. No que diz respeito à política, 
o ambiente piorou muito, com o avanço da direita e do 
extremismo do campo direitista.

Mas os escolhidos foram eleitos com o voto do povo. E 
resultado nascido das urnas não se questiona, a não ser 
mediante indícios claros de fraude. Cabe, portanto, em 
primeiro lugar, acatar o resultado. Em seguida, é dever 
de todos manter vigilância para que a Constituição seja 
respeitada e cumprida.

Vamos dar aos eleitos o voto de confi ança, esperando 
que as promessas não sejam traídas. A meu ver, o povo 
precisa estar mais atento ao comportamento dos políti-
cos. É o caso, por exemplo, de João Doria, que foi eleito 
prefeito de São Paulo, fi cou menos de um ano e meio no 
cargo, não fez uma única obra importante e, ainda assim, 
venceu a eleição para o Estado. Que credenciais ele tem, 
pergunto?

Sobre Bolsonaro, há duas preocupações mais objetivas. 
A primeira é quanto ao autoritarismo que possa aplicar 
aos opositores, incluindo a própria imprensa, da qual ele 
parece não aceitar críticas. A segunda é sua contrariedade 
em relação a políticas sociais, cuja suspensão virá agravar 
as condições de vida dos mais pobres.

O sindicalismo está atento. Não aceitaremos que o 
governo piore ainda mais as relações capital-trabalho, 
imponha a reforma neoliberal da Previdência, estimule 
a precarização de direitos e crie embaraços ao trabalho 
decente defendido pela Organização Internacional do 
Trabalho - OIT.

A história não anda em linha reta e a democracia é um 
modelo de governo que está sempre em transformação. 
Entre todos os regimes, o democrático é o melhor para 
os povos, pois ele possibilita correções de rota, fi scaliza-
ção dos governantes, combate a abusos e denúncias de 
eventual corrupção e descumprimento de compromissos 
dos eleitos.

Os setores mais conservadores do bolsonarismo pregam 
a volta do ensino de moral e cívica nas escolas. Isso 
funcionou parcialmente na época da ditadura, quando a 
escola tinha partido e era o partido do poder. Aquela ma-
téria era chapa-branca e reprovada pela imensa maioria 
dos alunos.

Entendo que, mais importante, é ter aulas de civismo. 
Aulas que não só informem, mas formem o aluno pra ser 
um cidadão consciente de seu papel social, do valor de 
seus direitos e da diferença, na sua vida, entre ser ou não 
ser politizado.

O baixo grau de politização no País não é causa de todos 
os nossos atrasos, mas é responsável por grande parte 
deles e muitos erros coletivos. Erro, por exemplo, de con-
sagrar pelo voto candidatos que desprezam a democracia, 
pregam o banimento de adversários e, por incrível que 
pareça, propõem até o fuzilamento de desafetos.

A vida segue. Não será fácil pra ninguém. E eu me consi-
dero no dever de falar sobre isso e deixar o público alerta.

Divulgação

Divulgação

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:
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ACE-Guarulhos entrega certificados de 
filiação a novos e antigos associados

Novos e antigos asso-
ciados da ACE-Guarulhos 
receberam os certifi cados 
de fi liação. O presidente 
William Paneque diz que 
a relação entre entidade e 
associados é uma via de 
mão dupla. “A ACE entrega 
valor ao seu associado, ofe-

recendo um amplo pacote 
de serviços pensado para 
viabilizar o dia a dia do em-
presariado. E a ACE, por sua 
vez, se fortalece mais com a 
adesão de novas empresas. 
Adesão essa que é livre, 
não há contribuição compul-
sória na ACE”, conclui.

EVENTO: Cerimônia aconteceu durante reunião de diretoria, na sede da entidade, no Bom Clima

“A ACE facilita a comunicação com o empresariado local, a fi m 
de estreitar o relacionamento comercial e, ainda, oferece ótimos 

benefícios”, diz Charles Castelhano, da MLP.

“A ACE tem o papel fundamental de amparar e direcionar seus 
associados, auxiliando de forma congruente nas tomadas de decisão e 
posicionamento no mercado”, reforça Tadeu Júnior, do Alameda Real.

“Ser associado é bom porque a ACE ajuda a divulgar a loja, além 
de ampliar nosso networking, trazendo novos clientes”, afi rma 

Graziela Zacharias, da CVC Internacional Shopping.

“Ser associado é bom porque facilita a análise de crédito de cleintes 
atuais e também futuros”, projeta Ylich Peter Schmitt, da Wieland.
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Flores de Aço

Um Tira da Pesada II

Globo, 15h07 Steel Mag-
nolias. EUA, 2012. Dra-
ma. Direção: Kenny Leon. 
Com Queen Latifah, Jill 
Scott. A história narra a 
amizade de seis admirá-
veis mulheres do sul dos 
Estados Unidos, que sem-
pre estão juntas para en-
frentar os triunfos e tragé-
dias da vida.

Band, 22h30 Be-
verly Hills Cop II. 
EUA, 1987. Direção: 
Tony Scott. Com 
Eddie Murphy, Judge 
Reinhold. O policial 
Axel Foley interrom-
pe a investigação de 
um esquema de car-
tões de crédito fal-
sos ao saber, pelo 
noticiário da televi-

são, que um deteti-
ve com quem traba-
lhou foi baleado. Na 
nova missão, ele aju-
da dois amigos po-
licial a solucionar o 
mistério por trás de 
uma onda de assal-
tos bem planejados, 
que está sendo co-
nhecida como “cri-
mes do alfabeto”.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 66

EOZ
ES

QUECIMENTO
UMNOVEZERO

TEATRALGAL
MRENEGADO
AKAITAUG
DAVIERETO
ERADOOO
CARICATURA

BONLICORV
RCIDSECA
REMOERTAL

PUNINOMEI
PEITURUA
ÇIMAGOAD

NÃ
OVIOLENCIA

Um dos
efeitos co-
laterais do
tarja preta

(?) Ribeiro,
autora de

"O Profeta"
(TV)

Telefone
da Polícia

Militar

Diz-se do
gesto pre-
viamente
estudado

Poema
lírico

de tema
bucólico

Gaivota
(bras.)

Modo
como nada
o cavalo-
marinho

Saara (?),
território
do norte
da África

Canal que
liga o rim
à bexiga
(Anat.)

Que
passou por
uma prova
(a aluna)

Código do
Canadá na

internet

(?) Jovi,
banda de
rock de

"Always"

Baton (?),
capital da
Louisiana

(EUA)

Interjeição
própria

de Minas
Gerais

No olho 
da (?):

despedido

Forma
definitiva
do inseto

Cientista que 
estuda os animais

O profissional traidor,
segundo os italianos

Fritada
de ovos
Afirma 
que não

Tornar 
irrealizável

Núcleo,
em inglês

Situação criminosa comum na
política brasileira

A primeira
hora

Matou Go-
lias (Bíb.)

Abrevia-
tura em

inglês de
"também
conhecido

como"

A arte dos
irmãos
Caruso

Diz-se de
boi gordo,

pronto
para o
corte

Ao (?) da
letra: lite-
ralmente
Atitude
pregada
por paci-
fistas em
passeatas

Apóstata
(Rel.)

Guilherme
(?), ator

Musa da
Tropicália
Sucesso
de Leoni 

El (?),
herói (Lit.)
Nome da
letra "N"

Kummel
ou anisete
901, em
romanos

Identifica-
ção na laje

tumular
O âmago

Município
paulista
2, em

romanos
Anúncio,
em inglês
"Central",
em CIA

Tipo de
pele

Seme-
lhante

Pensar
muito em

(algo)
Castiguei

3/aka — bon — cid. 4/core. 5/imago — karan — rouge.

[ novelas ] 

Malhação -
Vidas Brasileiras

Álvaro é rude 
com Hugo. Vinícius 
mostra a Lia fotos 
e documentos 
sobre a expedição 
de Rafael com os 
índios. Álvaro reve-
la a Verena o que 
está acontecendo. 
Leonor e Marcelo 
criticam Tânia por 
ter exposto o filho 
nas redes sociais. 

Espelho da Vida
Cris tem um novo 

sonho. Alain revela 
sobre seu encontro 
com André e Cris 
se irrita. Lenita dis-
cute com Marcelo. 
Alain repreende 
Priscila, que fica 
furiosa. Isabel tira 
satisfações com 
Alain, se insinua 
para ele e Josi 
flagra os dois.

O Tempo 
Não Para

Marocas, Miss 
Celine, Cesária e 
Menelau viajam 
para o Rio de Janei-
ro. Zelda percebe 
que Betina precisa 
de ajuda e convoca 
Helen. Betina aceita 
ser internada. Dom 
Sabino e Gabiru se 
hospedam na pen-
são de Coronela, 
que também recebe 

Igor e Zelda. Dom 
Sabino deixa Agus-
tina emocionada 
ao abrir mão de 
sua fortuna em prol 
da ex-esposa e da 
família. 

Segundo Sol
Remy agride Beto. 

Karola defende 
Beto, e Remy foge. 
Valentim rompe 
com Karola. Remy 
volta para a casa de 
Dulce. Beto revela 
à família que Remy 
está vivo. Cleidinha 
ajuda Agenor a 
conseguir um ates-
tado médico falso 
para impressionar 
Nice. Maura e Ionan 
se mudam para a 
casa de Selma. 

Jesus
Satanás se 

aproxima de Anti-
pas. Herodíade o 
provoca. Ele ordena 
que Heitor traga 
a cabeça de João 
Batista em uma 
bandeja. Barrabás 
tenta despistar Goy. 
Talita consegue 
falar e comer sozi-
nha. Jairo agradece 
a Jesus e diz que 
jamais abandonará 
a família. João Batis-
ta se emociona ao 
lembrar de Jesus. 
Maria Madalena e 
Susana desistem 
de sacrificar algum 

animal no templo.
   

As Aventuras 
de Poliana

Guilherme fala 
para Mirela que o 
vídeo esta bom-
bando nas redes 
sociais. Marcelo 
fala para Débora 
que vai procurar os 
pais de João. Muito 
triste por causa do 
João, Poliana não 
vai para a esco-
la. Roger chama 
todos os funcioná-
rios da 0110 para 
uma dinâmica em 
grupo. Sara volta 
a funcionar e fica 
feliz porque ganhou 
braços.    

Chiquititas
Na escola, co-

meça o torneio de 
futebol. Lucia passa 
por Ernestina, que 
dorme na sala, e 
vai pro quarto das 
meninas. A peque-
na mexe em tudo. 
Ernestina entra no 
quarto e pergunta 
quem é a pequeni-
na. Lucia foge. Er-
nestina conta para 
Chico que viu uma 
menina diferente 
no orfanato. 

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.

virgem

Este dia vem sob o 
signo da família e dos 
grupos. Essa é a melhor 
maneira de recarregar 
as baterias. Seu estado 
emocional está dirigindo 
sua vitalidade mais do 
que o habitual. Olhe 
para os outros e tente 
se comunicar.

Você vai encontrar 
ums coisa, até então 
insuspeita, em comum 
com alguém próximo a 
você. O seu julgamento 
foi rápido demais. Você 
é muito duro consigo 
mesmo. Certos sinais 
são evidência de cansa-
ço, que você não deve 
negar mais.

Você terá, naturalmen-
te, maneiras de evitar 
problemas e de estabe-
lecer seus limites. Seus 
níveis de energia estão 
melhorando, mas tenha 
muito cuidado para 
não causar a si mesmo 
estresse mental por se 
envolver em discussões 
acaloradas.

Você sente uma 
necessidade de 
aproveitar a vida e 
isso é exatamente o 
que você precisa para 
recarregar suas bate-
rias de hoje. Seu bom 
humor é contagiante 
e você levará pessoas 
a sua volta junto com 
você.

O bom humor vai 
estar em todos os luga-
res e você vai ser mais 
compreensivo com as 
pessoas que o rodeiam. 
Descanse um pouco, 
você não está seguran-
do bem as coisas. 

Se você conseguir 
superar a sua impetuo-
sidade e controlar seus 
impulsos frenéticos, tudo 
vai correr bem. Você 
está inatamente mais 
forte do que pensa, mas 
as dúvidas sem funda-
mento não deixam você 
seguir adiante.

Você vai estar muito 
autoconfiante, talvez até 
demais. Evite discus-
sões aprofundadas e se 
concentre na ação. Se-
ria muito bom se você 
praticasse um esporte 
ao ar livre. Você precisa 
de uma mudança de 
ares, tanto moral como 
fisica.

Você colocou a bar-
reira muito alta. Você 
deve confiar em si 
mesmo só para atingir 
seu objetivo e você 
deve virar a página. 
Sua dieta tem lhe 
causado problemas 
digestivos e agora 
você precisa corrigir 
esta situação.

As coisas vão ficar 
muito agitadas com as 
pessoas ao seu redor e 
você vai ser bombar-
deado com todos os 
tipos de solicitações. 
Não diga sim a todas. 
Sua energia vai voltar 
para iniciar um projeto, 
o que significa muito 
para você.

O ambiente estará ale-
gre e harmonioso. Você 
não ficará decepciona-
do com aqueles que o 
rodeiam e festividades 
estão próximas. Você 
está cada vez mais em 
forma e ficará satisfeito 
com seus esforços.

Você está pronto para 
perdoar e esquecer o 
passado, faça isso sem 
arrependimentos! Sua 
disposição meditativa 
está pedindo que 
você, com razão, tire 
um tempo para relaxar 
enquanto persegue os 
seus pensamentos.

Nada vai estragar o 
seu bom humor hoje! 
Os céus estão sorrindo 
para você e o sentimen-
to será recíproco. Suas 
dúvidas não afetam as 
suas perspectivas ou as 
suas relações com os 
outros, o que faz uma 
existência perfeita - ou 
quase.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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de linhaClassifi cados

Publicações Legais

Para anunciar 

nos classifi cados 

ligue: 

2823-0828

2823-0829

 2823-0830

2823-0836

2823-0837

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 MECÂNICO DE AR CONDICIO-
NADO 
 C/ exp chiller, self, vrf e fancoil. 
C/ cnh e disp de horário. Salá-
rio a combinar + aj de custo p/ 
refeição. Curriculum: rh@santiar.
com.br 

 CORRETORES(AS) 
 Ofer treinamento, veículo, comis-
sionamento, ótimo local de traba-
lho. Tratar na Av. Otávio Braga de 
Mesquita nº1559. 

 SERVENTE DE OBRA 
 C/ exp e disponibilidade p/ viajar. 
Salário R$1.441,00. Enviar currícu-
lo p/ rh.terramova@gmail.com 

 EMPREGADA DOMÉSTICA 
 P/ trab c/ família brasileira fora do 
Brasil. Imprescindível que tenha 
passaport. Interessados: camar-
golins@yahoo.com.br 

 CORRETOR(A) 
 C/ carro p/ locação/ven-
da. Aj de custo + comissão
.F:2600-2254/94005-9242 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 QUARTOS 
 Para rapazes, Centro de Guaru-
lhos e Jd Pres Dutra. F:99741-
6690/96194-0683 whats  

 CASA STA EMILIA 
 2 Comodods R$ 450,00 prox ao 
atacadão sta Emilia  F:2468-9271/ 
99976-9738 

 SALÃO 152 METROS 
 Proximo a praça 8, taboão R$ 
1.500,00 F:2468-9271/ 99976-
9738  

 JARDIM PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 2 
dorms, R$ 600,00 F:2468-9271 / 
99976-9738 

 VENDE-SE 

 TERRENOS GUARULHOS 
 Ótimo localização há apenas 2 
km da praça 8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 650,00 Úl-
timas unid. não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.cooper-
terrahabitacional.com.br 

 PLANTA APROVADA 
 Terreno c/ esc registrada em Pin-
damonhangaba 140 MIL Tr c/ Sté-
fano F:95551-4029 

 PRÓX PRAÇA 8 
 Casa c/ 2 dorms, sl, coz, gar 
2 autos. 190 MIL. Tr c/ Stéfano 
F:95551-4029 

 SOBRADO COND. FECHADO 
 90mts², 3dorms. 1 suíte, 1wc, 1 la-
vabo, gar 2 autos, pisc, área lazer 
completa, port. 24hrs. R$380mil. 
Cocaia  F:96205-4173    

 CARAGUÁ/PRAINHA 
 Urgente! Sobrado em cond fe-
chado. 100m da praia. Só 160 mil. 
F:(12)3882-2020/99774-8971 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 AGREGA-SE KOMBI E VANS 
 Ano a partir de 2010. Paga-se 
bem. F:2409-0019. Início Ime-
diato  

 ALUGO MÁQUINAS 
 Retroescavadeiras, escavadei-
ras/esteira, rolo CA15, caminhão 
Basc, rolo pequeno, dinaparc 
caçamba, estacionaria. F2486-
8586/97138-8449/97495-2574 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 FORTES RITUAIS 
 Seu amor na palma da mão. Pgto 
após resultado. Trab honesto, ga-
rantido. F:95969-0925 

 RELAX 

 CAMILA COROA 
 Com local. R$100,00 a sessão. 
Whats: 96656-5939 

     

   

VENDO 
CONFEITARIA 

montada em 
Guarulhos com 

carteira de 
clientes.

     94602-8554 
    2414 1318    2414 1318

     94602-8554 

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

REGISTRO CIVIL 1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS - Rua Dr. Gastão Vidigal, 166

Bairro: Jd. Guarulhos - Sidney Pellicci Monteiro 
Faço saber que pretendem se casar e apresen-
taram os documentos exigidos pelo art. 1525 

do Código Civil Brasileiro: Caio Gabriel Olivei-
ra Silva, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de expedição, nascido em São Paulo (Reg. 1º 
Subdistrito de Guarulhos), SP no dia dez de maio 
de mil novecentos e noventa e seis (10/05/1996), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Eraldo Barboza da Silva 
e de Maria Edineide Bringel de Oliveira Silva. 
Fernanda Moreira da Conceição, estado civil 
solteira, profissão cirurgiã dentista, nascida em 
Guarulhos, SP no dia oito de junho de mil nove-
centos e noventa e seis (08/06/1996), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Cicero da Conceição e de Maria Veralú-
cia Moreira da Conceição. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afixado no Serviço de 
Registro Civil e publicado na imprensa local.

VF ROSSETTI FRAQUE-
ADORA E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA, anterior-
mente  estabelecida a 
Av. Monteiro Lobato No. 
2297 - Vila Miriam - Gua-
rulhos - SP - CEP 01820-
000, inscrita no CNPJ/MF 
sob No. 26.811.183/0001-
19 e CCM No. 291586 
comunica o extravio do 
Livro mod. 57 No. 01

EDITAL

Precisamos de modelos 
para Esmaltação em Gel

Inscrições: 55 9999-55907

Formação intensiva de 
educadores em Manicura 

Russa Staleks Brasil.
Aguardamos sua inscrição.

Datas disponíveis: 
7/11, 8/11, 9/11 e 10/11

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 14 de novembro 2018 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 27 de novembro 2018 às 14h30min *.

*(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 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 28/04/2017, cujo Fiduciante é ARCENIO DE SOUZA, CPF/MF nº 219.012.838-28, em 
PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 331.513,50 (Trezentos e Trinta e Um 
Mil Quinhentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído 
por “Apartamento nº 128, da Torre “B”, possui área privativa de 59,3500m² e área total de 116,19298m²,  com direito ao 
uso de 01 (uma) vaga de garagem indeterminada, do “RESIDENCIAL CONQUISTA GUARULHOS”, situado na Rua Júlio 
Fernandes, 80, esquina com a Rua Cônego Ezequias, na Vila Rosália, Guarulhos/SP, melhor descrito na matrícula  
nº 149.985 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 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$ 269.187,36 (Duzentos e 
Sessenta e Nove Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Seis 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 (4476_22 Ml).

Ligue e 
anuncie

nos
classifi cados
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