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Kaysar Dadour, 
passa em teste para 
novela da Globo
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Polícia Civil realiza ação 
contra o tráfi co de drogas 
em bairros da cidade
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ESCALADO: Kaysar Dadour, que participou da 18º edição do BBB, passou no 
teste para compor o elenco da novela “Órfãos da Terra”, trama da Rede Globo
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Aeroporto não tem 
AVCB do terminal 2 
e CEI da Câmara vai 
pedir explicações 
Ausência de documento do Corpo de Bombeiros foi confi rmada por 
funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Urbano no Legislativo
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Vereadores da CEI deverão questionar
o aeroporto sobre a falta do documento

Cidade registra alta de
100% nos casos de
tiroteios desde março,
mostra aplicativo

Terminal Pimentas, Lago 
dos Patos e Bosque 
Maia serão decorados 
para o período de Natal

Guarulhos participa de 
evento na Europa  em 
busca de investimentos e 
parcerias  para projetos
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O secretário Rodrigo Barros está
representando o prefeito Guti
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Diógenes de L. Santos
O presidente eleito Jair Bol-
sonaro acertou ao convidar 
o juiz federal Sergio Moro 
para compor o seu minis-
tério. Agora, como ministro 
da Justiça, Moro, com toda 
sua inteligência e sobrieda-
de, vai ter acessos a dados 
que, antes, não tinha como 
magistrado e tentará dimi-
nuir os casos de corrupção 
que tanto maltrata o nosso 
país.

Carlos Alberto de Melo
Não foi uma boa ideia do 
juiz Sergio Moro aceitar o 
cargo de ministro da Justi-
ça, no futuro governo Jair 
Bolsonaro, a partir de janei-
ro. A impressão que passa 
é que tudo foi orquestrado 
e dá margens para que o 
PT o critique e se mobili-
ze contra sua indicação. 
Agora, o mais sensato era 
Moro assumir uma vaga no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), o que seria de gran-

de valia para o nosso país. 

Carolina de Assis
Será que Bolsonaro não irá 
nomear nenhuma mulher 
para o seu futuro ministé-
rio? Se a nomeação não 
ocorrer, não é de se ad-
mirar, pois ele sempre se 
mostrou misógeno, precon-
ceituoso e machista. Vamos 
esperar para ver o que vai 
acontecer nos próximos 
dias.

Edmilson B. Santos
Quem diria: o futuro gover-
nador João Doria indicou o 
réu e ex-ministro de Dilma 
Rousseff, do PT, para o seu 
governo no estado de São 
Paulo. Doria que dizia ser 
contra o Partido dos Tra-
balhadores, mostrou um 
pouco de como será o seu 
governo.

Dilma Borges
A nossa Constituição Fe-
deral está completando 30 

anos, com grandes avan-
ços para a socidade brasi-
leira. Portanto, é necessário 
ficarmos atentos para que 
no governo Jair Bolsonaro 
esses avanços não seja jo-
gados no lixo.

Sandra Sá de Carvalho
Não votei no Bolsonaro 
mas, ainda assim, torço 
muito para que ele faça um 
bom governo, com base na 
nossa Carta Magna, que 
está completando três dé-
cadas de avanços para o 
país. Se ele seguir à risca a 
Constituição, com certeza, 
não irá errar no dia a dia 
como presidente da Repú-
blica.

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

Mega Sena
Concurso n° 2093
31/10/2018
08 - 14 - 27 - 34 - 52 - 54

Lotofácil
Concurso n° 1731
31/10/2018 
01 - 03 - 05 - 07 - 08
09 - 10 - 13 - 14 - 17
19 - 20 - 22 - 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° 05332
31/10/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   64900         350.000,00
2º  37093            18.000,00 
3º  12373             15.000,00
4º  84008            12.000,00
5º  49491             10.023,00 

 

Motoristas aprovam 
mudanças em trecho crítico 
da avenida Emílio Ribas

O trecho de 45 metros 
muito crítico para o trânsito da 
avenida Emílio Ribas, entre as 
ruas Doutor José Maurício de 
Oliveira e Cônego Valadão, 
no bairro do Gopoúva, que se 
transformou em mão única no 
sentido Centro, foi aprovado 
pela maioria dos motoristas 
e também pelos técnicos do 
Departamento de Engenharia 
de Trânsito da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU). Com isso, 
após uma semana de testes, 
a alteração vai ser implantada 
de forma definitiva a partir 
desta terça-feira (6). A sinali-
zação final já começou a ser 
implantada nesta segunda-fei-
ra (5) e os agentes de trânsito 
ainda deverão permanecer 
no local, por mais alguns dias, 

para continuar a orientar os 
motoristas.

Para Pedro Alcântara de 
Munhoz, 33 anos, técnico em 
manutenção de máquinas de 
metalurgia, a situação melho-
rou muito: “Rodo por aqui faz 
um bom tempo. Uns cinco 
anos, pelo menos, e nunca 
vi o trânsito fluindo tão bem. 
Realmente está aprovado”, 
afirmou.

A opinião é compartilhada 
pela médica Dulce de Castro, 
35 anos, que elogiou a mo-
dificação. “Sempre uso esse 
trecho para levar minha filha 
à escola. Até mesmo no Anel 
Viário, sentido bairro de Vila 
Galvão, que cruza a avenida 
Emílio Ribas, melhorou muito. 
O trânsito parou de ficar con-
gestionado”, disse.

Fabio Nunes Teixeira

Kaysar Dadour, que parti-
cipou da 18º edição do Big 
Brother Brasil, passou num 
teste para compor o elenco 
da novela “Órfãos da Terra”, 
trama da Rede Globo que 
substituirá “Espelho da Vida” 
em março de 2019. “Ele fez 
o teste e superou as expec-
tativas. Kaysar terá papel 
fixo e irá interpretar o árabe 
Sauze”, afirmou uma das 
criadoras da novela, Thelma 
Guedes, em entrevista con-
cedida ao UOL.

O ex-BBB vai encenar um 
sírio que encontra refúgio 
no Brasil durante a guerra 
em seu país. A história se 
assemelha à realidade de 
Kaysar Dadour, uma vez que 
ele também passou por essa 
situação. “Ele fez o teste e 
superou as expectativas. 
Kaysar terá papel fixo e irá 
interpretar o árabe Sauze”, 

afirmou uma das criadoras 
da novela, Thelma Guedes, 
em entrevista ao UOL.

Há oito anos, Kaysar saiu 
da Síria, em guerra civil, e 
fugiu para o Líbano. Na pri-
meira oportunidade, veio 
para o Brasil. Após participar 
do reality show da TV Glo-
bo, Kaysar conseguiu trazer 
os familiares para viver com 
ele. Internautas e fãs do ex-
-BBB chegaram a fazer uma 
vaquinha na internet para 
ajudá-lo a custear a viagem. 

Dadour ganha papel de refugiado 
sírio na próxima novela da Globo

 ‘Barraco’ no Miss Bumbum
A candidata a miss Bumbum 2018 pelo Rio Grande do Sul Aline Uva não aceitou a 
vencedora Ellen Santana, do estado de Rondônia, como a vencedora do concurso 
e retirou, à força, a sua faixa de campeã de Ellen. A final do concurso aconteceu na 
zona oeste da capital paulista, na noite desta segunda (5) e promete ser o último.
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Cidade registra crescimento de 100% 
nos casos de tiroteios desde março

Polícia Civil realiza operação contra 
o tráfico de drogas em Guarulhos 

Antônio Boaventura

Em atividade no 
estado de São Paulo 
desde março deste ano, 
o aplicativo Onde Tem 
Tiro (OTT) registrou na 
cidade de Guarulhos um 
crescimento de 100% de 
tiroteios no município a 
partir da incorporação 
de dados de São Paulo 
até o mês anterior. O 
app foi criado em 2016 
no Rio de Janeiro com 
o propósito de informar 
com precisão os locais 
inseguros daquela 
região.

“Desde o início no Rio 
de Janeiro, nossa idéia 
é a de expandir para o 
Brasil em qualquer lugar 
onde se faça neces-
sário. E São Paulo por 
ser mais próximo foi o 
escolhido. Tirar o maior 
número possível de 
pessoas das rotas de 
balas perdidas. Dar uma 
oportunidade para que 
possam tomar um novo 

caminho ou esperar os 
confrontos acabarem”, 
disse Henrique Caa-
maño, um dos idealiza-
dores da ferramenta. 

Neste período de 
funcionamento no 
estado de São Paulo, o 
aplicativo recebeu 23 
denúncias de tiroteios e 
outras três de arrastões 
na cidade. Entre março 
e outubro deste ano, o 
crescimento dos casos 
de tiroteio foi de 100%. 

O maior índice foi 
apontado no mês an-
terior, quando houve o 
registro de 6 tiroteios 
contra outros 3 do mês 
de setembro. Guarulhos 
é o segundo município, 
de acordo com a admi-
nistração desta tecnolo-
gia, com maior registro 
de tiroteios no estado.

O Jardim Tranquilida-
de (foto), Vila Augusta e 
imediações do Cemi-
tério Paraíso 2 foram 
os locais com maior 

incidência de tiroteios 
nos últimos 7 meses. 

A avenida Tiradentes, 
rodovias Fernão Dias 
e Presidente Dutra, 
rua Aracajú, no Jardim 
Leblom, Centro, Gopoú-
va e rua Ronaldo, no 
Jardim Santa Mena são 
outras localidades com 
registros de atos violen-
tos pelo aplicativo. 

O conceito SP 4.0 e 
Segurança Pública 4.0, 

que norteia a nossa di-
nâmica desse trabalho, 
se baseia na segurança 
feita do cidadão para 
o cidadão (C2C), uma 
espécie de segurança 
“Smart”, onde cada 
cidadão atualiza em 
tempo real a segurança 
em seu entorno, ajudan-
do a ele e a todos os 
outros participantes de 
nossa rede dinâmica de 
informações.

Ulisses Carvalho 

A Polícia Civil realizou 
na manhã desta terça-
-feira (6), a Operação La-
martine, contra o tráfico 
de drogas em Guarulhos. 
A ação foi realizada por 
policiais civis da Divisão 
de Investigação sobre 
Entorpecentes (Dise), da 
cidade de Santo André, 
no ABC paulista. Os 
principais alvos seriam 
pessoas envolvidas 
com o abastecimento, 
distribuição e venda de 
drogas. 

Além de Guarulhos, os 
policiais cumpriram seis 
mandados de prisão e 
oito de busca e apreen-
são em São Paulo e ABC 
paulista. A investigação 
mira uma quadrilha 
especializada no tráfico 
de drogas, e a primeira 
operação ocorreu na 
quinta-feira (1º), quando 
os policiais prende-
ram dois indivíduos e 
apreenderam 30 kg de 
drogas, entre maconha e 
cocaína. 

A Polícia Civil de Santo 

André não afirmou em 
quais regiões foram efe-
tuadas as prisões, porém 
destacou que houve seis 
mandados de prisões 
temporárias, restando 
dois foragidos. “Foram 
apreendidos um veículo, 
oito aparelhos celulares, 
dinheiro, além de aproxi-
madamente R$ 600 reais 
em notas falsas, entor-
pecentes, embalagens e 
apetrechos para embalar 
drogas”, destacou em 
nota a polícia.

As investigações 
tiveram inicio do mês 
de agosto deste ano, 
após a medida cautelar 
expedida pela 3º Vara 
Criminal de Santo André. 
Essa é a segunda fase 
da operação em menos 
de uma semana, já que 
a primeira foi realizada 
apenas na região do 
ABC paulista, culmi-
nando com a prisão de 
dois indivíduos, além de 
cocaína apreendida com 
a foto do ex-traficante 
colombiano Pablo Emílio 
Escobar Gaviria. 
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Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos 
funciona sem o laudo dos bombeiros 

Decoração de Natal será 
realizada no Maia, Lago dos 
Patos e Terminal Pimentas 

Metamorfose

O vereador Jesus 
foi expulso do DEM. 
Mas não deverá per-
der o mandato. Faz 
parte do processo 
para eventualmente 
ser eleito presidente 
da Câmara…

Sob nova direção?

Jesus está cotado para se 
filiar ao PPS do supersecre-
tário Peterson (Fazenda). 
Hummm...

Apurando

No Diário Oficial ontem, a Controladoria instaurou 
mais três sindicâncias na Prefeitura. Será que dá direito 
a música no “Fantástico”?...

Estranho

Pessoas que eram 
ligadas ao presidente 
Soltur (PSB) - e foram 
demitidas “por enga-
no” na quinta-feira 
- não foram recondu-
zidas ontem…

Só observo!

O prefeito Guti (PSB) e o presidente da Câmara, 
andam trocando críticas discretas com interlocutores. 
Pelas que eu ouvi, ambos estão certos…

Sai de perto!

A disputa pela OAB guaru esquenta. Integrantes que 
comandam a entidade e têm parentes comissionados 
na Prefeitura deverão ser revelados em breve aos 
colegas…

Haja paciência!

O deputado estadual 
eleito Márcio Nakashima 
(PDT) e o prefeito Guti 
andaram conversando. 
Mas nenhum entendi-
mento. Nakashima só 
tomará posse em 15 de 
março de 2019. Sim, 
uma eternidade…

Qualquer nota!

Médico, o vereador Eduardo Carneiro (PSB) deveria 
dar exemplos e cuidar melhor da sua alimentação. 
Ontem, antes de começar a sessão, ele foi flagrado 
engolindo um sanduba do McDonald’s...

Alguma 
sugestão?

Com o deputado 
federal eleito Alencar 
dominando o PT,o ex-
-prefeito petista Pietá 
poderá tentar migrar 
para algum outro parti-
do de esquerda... 

Antônio Boaventura 

A decoração natalina deste 
ano em Guarulhos será rea-
lizada em quatro pontos da 
cidade e terá apoio de quatro 
empresas. Os pontos são 
Bosque Maia e avenida Paulo 
Faccini, além do canteiro cen-
tral da avenida Bartholomeu 
de Carlos, o Lago dos Patos, 
na região da Vila Galvão e o 
Terminal Pimentas. 

As empresas responsáveis 
pela decoração de acordo 
com a prefeitura são a Bau-
ducco Alimentos Ltda, que 
realizará o enfeite natalino 
na avenida Paulo Faccini 
e Bosque Maia, além do 
Condomínio Civil Voluntário 
do “Parque Shopping Maia”, 
que será responsável pela 
decoração no canteiro central 
da avenida Bartholomeu de 
Carlos. Já a Associação Gua-
rulhos Food Truck e Similares 
irá realizar o enfeite no Lago 
dos Patos, e a MRV Engenha-
ria e participações S/A, no 
Terminal Pimentas. 

As empresas devem come-
çar a instalação da decoração 

no dia 19 (segunda-feira). A 
inauguração será realizada 
no aniversário de 458 de 
Guarulhos, no dia 8 de de-
zembro. Já a desmontagem 
acontecerá no período de 6 
de janeiro até o dia 13. O cha-
mamento público (n°1/2018 
SDCETI), para a realização 
da decoração natalina foi 
publicado no Diário Ofi cial no 
dia 24 de agosto, e o prazo 
para a entrega de propostas 
fi cou aberto até o dia 22 do 
mês passado, com apenas 
essas quatro empresas se 
manifestando. 

Na decoração realizada 
durante o ano passado, 
o destaque fi cou para a 
árvore de natal montada no 
Bosque Maia, com 21 metros 
de altura e 7,5 metros de 
diâmetro. A decoração na 
ocasião foi realizada tam-
bém pela empresa Bauduc-
co, que atua desde 1962 na 
cidade. Não haverá nenhum 
gasto público com os 
enfeites natalinos deste ano, 
apenas das empresas que 
manifestaram o interesse. 

Reticências...

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

Concluído em 1993, o 
terminal 2 do Aeroporto 
Internacional de São Paulo 
– Guarulhos, em Cumbica, 
funciona sem o laudo do 
Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros (AVCB). E 
sem a obtenção deste 
documento por parte do 
GRU Airport, concessio-
nária responsável pelo 
aeroporto, a área poderá 
ser interditada por falta de 
segurança contra incên-
dios. A informação foi 
confirmada por represen-
tantes da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
(SDU). 

Diante desta situação, 
existe a possibilidade da 
Comissão Especial de 
Inquérito (CEI) da Câmara 
Municipal, que investi-
ga a postura e conduta 
da concessionária com 
a legislação municipal, 
convocar representantes 
da gestora para esclareci-
mento dos fatos. 

O aeroporto recebe 

anualmente cerca de 30 
milhões de passageiros 
em todos os seus ter-
minais de embarque e 
desembarque.

“Os estabelecimentos 
comerciais não tinham 
alvará de funcionamento 
e com o trabalho da CEI, 
eles passaram a adquirir 
as licenças de funcio-
namento, e, além disso, 
chamou á atenção o fato 
da SDU revelar que não 
há laudo do Bombeiro na 
Asa 2 do Aeroporto”, ob-
servou o presidente das 
CEI, o vereador Marcelo 
Seminaldo (PT). 

O AVCB é um certificado 
que garante instalações 
adaptadas contra incêndio 
e pânico. O estabele-
cimento deve ter equi-
pamentos de proteção 
como alarmes, extintores, 
hidrantes e saídas de 
emergência. O documento 
é obrigatório. A ausência 
de renovação, após o 
vencimento, pode gerar 
multas, provocar o fecha-

mento do imóvel e inva-
lidar apólices de seguro. 
Enquanto o laudo não sai 
do papel, o aeroporto de 
Guarulhos segue irregular, 
sem fiscalização.

No terminal 2, de acordo 
com informações do site 
oficial do GRU Airport, 
encontram-se os portões 
de embarque de 201 a 
246; check-in B, C, D 
e E, além das compa-
nhias aéreas Aerolíneas 
Argentinas, Aeroméxico, 

Air Europa, Austral Líneas 
Aéreas, Avianca, Boliviana 
de Aviación, Copa Airli-
nes, Cubana de Aviación, 
Delta Air Lines, Ethiopian 
Airlines, Gol, LATAM (voos 
domésticos), Royal Air 
Maroc, Sky Airline, TAAG, 
TACA e TAME.

O HOJE procurou o GRU 
Airport, por meio de sua 
assessoria de imprensa, 
mas não obteve qualquer 
esclarecimentos até a 
conclusão desta edição.
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REFORMAS PREDIAIS
RESIDÊNCIAIS
EMPRESARIAL
E CONSTRUÇÕES

(11) 3042 7761
(11) 9 9735 2357

RUA SETE DE SETEMBRO, 235 - SALA 75 
CENTRO - GUARULHOS - 07011-020 

A Prefeitura de Guaru-
lhos, representada pelo 
secretário de Desen-
volvimento Científico 
Econômico, Tecnológico 
e de Inovação (SDCETI), 
Rodrigo Barros, participa 
entre os dias 5 e 15 de 
novembro de uma missão 

internacional que percor-
rerá Portugal, França e 
Espanha.  

O objetivo é viabilizar o 
financiamento para pro-
jetos desenvolvidos no 
município, atrair investi-
mentos e inserir a cidade 
no cenário internacional 

do qual fazem parte as 
principais metrópoles do 
mundo.

Barros atende a con-
vites da Federação das 
Câmaras Portuguesas no 
Brasil, Agência Francesa 
de Investimentos, Con-
sulado Francês e Frente 
Nacional dos Prefeitos.  A 
viagem não utiliza recur-
sos públicos. 

Durante a agenda inter-
nacional, que envolve os 
encontros Web Sum-
mit, em Lisboa, Missão 
França, em Paris e Lyon 
e Smart City Expo World 
Congress, na cidade de 
Barcelona, os participan-
tes terão contato com 
cases de sucesso em Ino-
vação, Parcerias Público 
Privadas (PPPs) e Cidades 
Inteligentes.

“É uma oportunidade 
para entendermos como 
as cidades europeias 
estão aplicando novos 
modelos de gestão e 
novas tecnologias. Nos-
so desafio é revelar o 
potencial de Guarulhos, 
conquistar investimentos 
e oferecer soluções que 
proporcionem melhorias 
na gestão pública e mais 
qualidade de vida para a 
população da nossa cida-
de”, comenta o secretário 
Rodrigo Barros.

O primeiro compromis-
so, entre os dias 5 e 7 
de novembro, é com a 
Web Summit, em Lisboa. 
“Trata-se da maior e 
mais importante con-
ferência de tecnologia, 
inovação e empreende-
dorismo do mundo. O 
evento deve reunir mi-
lhares de investidores”, 
explica o secretário.

Na sequência, entre os 
dias 8 a 10 do mesmo 
mês, na Missão França, 
a pauta prevê estudo 
sobre a legislação e 
mecanismos para a 
implementação das cha-
madas Parcerias Públi-

co-Privadas (PPPs) que 
dão suporte às cidades 
francesas na gestão de 
serviços urbanos, como 
água e esgoto, resíduos 
sólidos, mobilidade e 
iluminação pública.

Já no Smart City Expo 
World Congress, em 
Barcelona, entre 13 e 15 
de novembro, estarão 
reunidos mais de 17 mil 
especialistas represen-
tando as 650 cidades 
mais modernas do mun-
do, em um ambiente 
de partilha de conheci-
mento e experiências 
bem sucedidas que 
podem servir à cidade 

de Guarulhos. O evento 
também propicia a 
realização de negócios 
e parcerias.

 “Uma das marcas do 
governo Guti é que a 
gestão não se contenta 
em permanecer numa 
posição de conforto, es-
perando que as coisas 
aconteçam. Estamos 
levando Guarulhos 
para o mundo, onde 
estão os recursos que 
podem ser investidos 
na cidade, em projetos 
que modernizem o mu-
nicípio, tornando a vida 
da população melhor”, 
declara Barros.

Guarulhos participa de 
evento na Europa em
busca de investimentos

Compromissos levam a cidade para o mundo
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A Prefeitura promove 
neste sábado (10), das 
11h às 16h, a 3ª edição da 
Feira da Boa Vizinhança 
no Residencial Salinas, 
localizado nos Pimen-
tas. O empreendimento 
habitacional, viabilizado 
por meio do programa 
Minha Casa, Minha Vida, 
foi entregue em agosto 
de 2017 para 158 famílias 
vindas da Cidade Satélite 
de Cumbica (CIS Cumbica). 
A ação da Secretaria de 
Habitação tem por objetivo 
integrar os moradores e 
disponibilizar serviços da 
administração municipal e 
de parceiros.

A mobilização dos mais 

de 520 moradores está a 
cargo do Departamento de 
Ação Comunitária (DAC), 
da Habitação, que organi-
zará um local para que os 
moradores exponham tra-
balhos que confeccionam. 
A Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência 
Social disponibilizará os 
serviços oferecidos pelo 
Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) 
Nova Cidade e a de 
Trabalho emitirá Carteira 
do Trabalho aos interes-
sados. Haverá distribuição 
de mudas de plantas e a 
realização de ofi cinas co-
mandadas pela Secretaria 
de Meio Ambiente.

Até o dia 30 de novem-
bro, alunos das escolas da 
Prefeitura de Guarulhos Pe-
rácio Grilli, Mário Quintana, 
Jorge Amado, Edson Nunes 
Malecka e Tom Jobim se 
transformam em verdadei-
ros agentes de mudança 
social. Eles participam do 
“Heróis em Ação”, um de-
safi o do projeto Brincando 
com Pipas, uma iniciativa da 
EDP e o Instituto Evoluir, em 
parceria com a Secretaria 
de Educação.

Na primeira fase do 
projeto, os alunos elegeram 
soluções a serem implan-
tadas nas escolas e, agora, 
desenvolverão as ativida-
des práticas defi nidas no 
planejamento, tudo sob 
supervisão de seus profes-
sores. Essa etapa “mão na 
massa” da iniciativa tem 
como objetivo engajar os 
alunos a cuidar e realizar 
mudanças positivas nos 
espaços onde vivem ou 
estudam.

O aniversário de Guaru-
lhos, no próximo dia 8 de 
dezembro, será marcado 
por uma série de comemo-
rações. Entre elas, o início 
do Campeonato Municipal 
de Futebol Amador, com a 
estreia das divisões ouro e 
prata. Já a divisão bronze 
fará sua apresentação no 
dia 27 de janeiro de 2019. 
As datas das partidas 
foram sorteadas na última 
quinta-feira (1), em ceri-

mônia realizada no Paço 
Municipal, no Bom Clima.

Ao todo serão 114 times 
de Guarulhos disputando a 
competição, sendo 20 na 
série ouro, 24 na prata e 
70 na bronze. As partidas 
vão acontecer aos domin-
gos, em rodadas simultâ-
neas nos Estádios Cícero 
Miranda, na Vila Galvão, 
Oswaldo De Carlos, na 
Vila Fátima, e em outros 
campos da cidade.

Residencial Salinas recebe Feira 
da Boa Vizinhança neste sábado

Projeto Heróis em Ação transforma 
escolas da rede municipal de ensino

Campeonato Municipal de Futebol 
Amador estreia dia 8 de dezembro

Educação para romper desigualdades 
é tema de palestra na Justiça

A Secretaria Municipal 
de Justiça realizou na ma-
nhã desta segunda-feira 
(5), a palestra Zumbi dos 
Palmares: Educação como 
ferramenta para romper as 
desigualdades. A ativida-
de, que abriu a programa-
ção do Novembro Negro, 
contou com a presença de 
advogados e estudantes 
de direito da cidade.

“Precisamos tratar o ci-
dadão brasileiro de forma 

uniforme, combatendo as 
desigualdades, sejam elas 
geradas por cor, raça ou 
gênero. Dados alarmantes 
mostram que numa faixa 
de 10% da população 
que está à margem da 
sociedade, cerca de 70% 
são negros, pessoas que 
dependem de ações pú-
blicas, do nosso trabalho. 
A desigualdade é muito 
grande”, comentou o pre-
feito Guti.

Procon promove palestra sobre 
orientação financeira em 2 dias

O Procon Guarulhos 
realiza nos próximos dias 
26, às 14h, e 27, às 10h, 
palestra sobre orientação 
fi nanceira. O evento será 
realizado no auditório 
da unidade, no Centro, 
e tem entrada gratuita. 
A atividade foi proposta 
após a identifi cação, por 
meio do Disque Denúncia 
(151), de que grande parte 
das reclamações dos 
consumidores se refere 
ao endividamento com 
os bancos e instituições 
fi nanceiras.

Os principais motivos 
das reclamações são o 
superendividamento, em 
que o consumidor busca 

a formalização de acordo 
amigável; problemas na 
restituição fi nanceira 
decorrente de cobrança 
indevida; empréstimo 
consignado decorrente 
de fraude, tendo em 
vista que o consumidor 
não fi rmou contrato com 
a instituição fi nanceira; 
falta de cobertura do 
seguro contratado; altas 
taxas de juros; falta de 
reconhecimento de paga-
mento; fraude decorrente 
de compras indevidas por 
internet e pessoalmente, 
por meio de clonagem; o 
envio de cartão sem soli-
citação e o encerramento 
de conta sem o pedido.

[ artigo ]

orientação financeira em 2 dias
Divulgação

Divulgação
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

Enfrentar o tempo mau
Dia 11, a lei trabalhista completa um ano. A 

promessa principal de Temer era de que ela 
destravaria as relações de trabalho, a economia 
reagiria e milhares de empregos seriam criados. 
Por quê? Porque haveria segurança jurídica 
para os negócios, o que estimularia investimen-
tos.

Não aconteceu. Segundo a Folha de S.Paulo, 
do dia 2, a informalidade só cresceu. “Informais 
já são 43% dos ocupados, um recorde”, dizia a 
manchete. Esses 43% representam 39,7 milhões 
de brasileiros. Ou seja, a reforma trabalhis-
ta, além de desmontar a CLT, aos poucos vai 
criando uma enorme legião de brasileiros sem 
Carteira de Trabalho assinada.

O que está ruim com Temer, pode ficar pior 
ainda com Bolsonaro. Em seu enxuto Plano de 
Governo destinado ao mercado de trabalho 
(tem só 113 palavras), o então candidato propôs 
uma “carteira verde e amarela”, a fim de regis-
trar os precários. Tal trabalhador só teria os di-
reitos constitucionais. Ficariam, portanto, abaixo 
do que estabelecem as Convenções Coletivas. 
Seria um trabalhador de segunda classe.

A situação do informal é sempre ruim. Ele não 
tem um contrato que lhe dê segurança traba-
lhista, ele fica sem Fundo de Garantia, Previ-
dência e outros benefícios. O informal, por não 
poder comprovar renda efetiva, também acaba 
impedido de comprar a prazo ou ter acesso a 
financiamentos.

Mas a temporada de más notícias não fica só 
na questão do emprego. Bolsonaro diz que gos-
taria de ver a reforma da Previdência aprovada 
ainda na atual legislatura. Tal reforma, cabe lem-
brar, é a mesma que obriga a pessoa a trabalhar 
por até 49 anos e impõe idade mínima de 65 
anos. Ocorre que, em certas regiões brasileiras, 
a média de vida sequer atinge os 65 anos.

A última notícia ruim fala de eventual fusão 
entre as Pastas do Trabalho, da Indústria e Co-
mércio, seguindo o modelo da Argentina, que 
fundiu cinco setores no Ministério da Produção. 
De pronto, a Força Sindical emitiu nota contra a 
ideia da fusão apresentada por empresários.

É compreensível que no regime de livre pro-
priedade, garantido na Constituição, o capital 
queira impor seus interesses. Mas, numa de-
mocracia, as forças sociais e produtivas preci-
sam buscar uma relação equilibrada. Assim, é 
fundamental que preservemos os espaços junto 
ao Estado obtidos pelo empresariado e também 
as instituições ligadas aos trabalhadores, como 
o Ministério do Trabalho.

O povo brasileiro fez sua escolha eleitoral, 
que respeitamos. Mas os trabalhadores pre-
cisam se acautelar, com união e redobrado 
espírito de resistência. Se não, o que está ruim 
acabará piorando ainda mais.
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“Via ACE, vamos fortalecer o relacionamento com os empresários para apresentar 
soluções em marketing digital”, Daniela Ghidini, Marketing Rocket

“Eu acredito que a Associação Comercial vai contribuir com a potencialização da 
empresa na região”, Daniel Souza, Ambiente Educacional e Eventos

“A parceria com a ACE fortalece a cada dia a confiança e a credibilidade da empresa 
junto aos clientes”, Claudinei Costa, Mondial Imóveis

“O bom de ser associado é o networking que fazemos, pois possibilita a geração de 
negócios”, Marisa Fumanti, Escola Natasha Franco Vieira

“O que nos fez procurar a ACE foi a confiança e o atendimento. Sempre fomos muito 
bem atendidos. Indico a todos”, Hulda Oliveira Rodrigues, Rodmatec

“A ACE agrega valor e conhecimento para meu aprimoramento. Já percebo na minha 
rotina de trabalho”, Roberto Santa Maria, Santa Maria Contabilidade

“O espaço da ACE é maravilhoso. Já utilizei. E acho que aqui na ACE vamos 
fazer um ótimo networking”, Edson Vieira, Padaria Barão Cecap

“Certamente a parceria com a ACE será muito proveitosa, porque ambos temos 
muito a contribuir com o crescimento da cidade”, Alcides Neto, Truckvan

Associada recebe 
registro de marcas 
após trâmite 
conduzido pela 
ACE-Guarulhos

SOLENIDADE: Na mesma cerimônia, que aconteceu na sede da entidade no Bom Clima, antigos e novos associados foram homenageados com certificados de filiação

Nesta terça-feira, dia 6, 
durante reunião de direto-
ria, a empresa Rodmatec 
recebeu registro de marcas 
das mãos do presidente 
da ACE-Guarulhos, William 
Paneque. Todo o processo 
foi conduzido pela entidade. 
A Rodmatec é a segunda 
empresa do grupo Prote-
master a ter o documento. 

“Registrar a marca é dar se-
gurança ao patrimônio, que 
é a empresa. O processo é 
demorado, mas vale muito 
a pena porque dá tranquili-
dade ao empresário”, afirma 
Paneque.

Além do registro de marca, 
a Rodmatec também rece-
beu certificado de filiação ao 
lado de sete empresas.
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[ horóscopo ]

Capitão América 2: O Soldado Invernal

Um Amor Verdadeiro

Globo, 22h15 Capitão América 2. 
Aventura - Direção Anthony Russo, 
Joe Russo. Com Chris Evans, Frank 
Grillo, Samuel L Jackson, Scarlett Jo-
hansson. Dois anos após os aconteci-
mentos em Nova York, Steve Rogers 
continua seu dedicado trabalho com 
a agência S.H.I.E.L.D. Em parceria com 
Natasha Romanoff, também conheci-
da como Viúva Negra, ele é obrigado 
a enfrentar um poderoso e misterioso 
inimigo chamado Soldado Invernal.

Globo, 15h05 
Um Amor Verda-
deiro. Comédia - 
Direção Terry In-
gram. Com Erika 
Christensen, Je-
remy Guilbaut. 
Emily Holmes, 
Jesse Hutch, 
Tyron Leitso, Teryl 
Rothery.

 Bailey não tem 

muita sorte no 
amor. Apaixona-
da por animais, 
a professora her-
dou os cachorros 
dos seus últimos 
namorados. Ela 
só não imaginava 
que os cachorros 
revelariam o ca-
minho para o seu 
grande amor.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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TESESBT
COROCOCAU

NURNASIR
PIORVIOLA

OBARENAJ
PARDALBOA
ENRECGUP

DBIZARRO
FERRORN

RUNIDADE
AXAELAS

ESCALONADA

Exame gi-
necológico
preventivo
do câncer

Ator es-
panhol de 

"A Máscara
do Zorro"

Pequeno
cais das
marinas

Red (?)
Chili

Peppers,
banda

Engloba o
mangá, o
anime e o
karaokê

Caráter 
da notícia
televisada

ao vivo

O segun-
do lado do

antigo
elepê

Planta
mascada
por povos
andinos

Título
honorífico
de Paul 

McCartney

Professor
(?), per-
sonagem
de Disney

(?) do
Grêmio,
estádio
gaúcho

"Empty
(?)", su-
cesso de 

Elton John
Parte

mais dura
do tronco 

de árvores

(?) sorte,
recado no

fim de
provas

Metal
sensível à
oxidação

Insólito;
esquisito

(pop.)

Letra-
símbolo
do sono

(HQ)

Divindade 
louvada na
mesquita

Papai, 
em inglês

"Louco 
por (?)",
série da
TV Globo

Monograma
de "Rita" 

Cláusula
(?): prevê
a media-
ção como
solução

de conflito

Conjunto
vocal

Inferior 
a outros

Erva-doce
Trabalhos
de douto-
randos

A vitamina
dos frutos

cítricos

(?) federa-
tiva, divi-

são territo-
rial oficial
do Brasil

A flor da
pureza
Nosso, 

em inglês

Utensílio
eleitoral
Forma da
pulseira

Paulinho da
(?), cantor

Lógico;
inteligente

Capital e maior
cidade afegã

Entidade que testa
advogados (sigla)

Praga que destruiu
plantações de cacau
na Bahia (anos 90)
Cobra com guizo

Autores
(abrev.)
Feitio do
ancinho

3/dad — our. 5/cerne. 6/garden. 8/racional. 10/escalonada. 15/vassoura de bruxa.

[ novelas ] 

Malhação -
Vidas Brasileiras

Simone e Jorge 
apoiam Talíssia, 
que teme perder a 
guarda de Va-
lentina. Dandara 
conversa com 
Hugo sobre seus 
posicionamentos. 
Úrsula sente falta 
de Enzo. Talíssia 
pede que Vinícius 
a ajude a conseguir 
um emprego.

Espelho da Vida
Edméia/ Grace se 

anima ao saber que 
Isabel está envol-
vida com Marcelo. 
Américo engana 
Sérgio, e consegue 
dinheiro empresta-
do com ele. Michele 
incentiva Pat a 
surpreender Mauro 
César. Flor sente 
falta de Priscila. 
Emiliano invade o 
quarto de Solange, 
que se enfurece. 

O Tempo 
Não Para

Emílio afirma a 
Samuca que irá 
destruí-lo. Coro-
nela pede ajuda 
a Florêncio para 
falsificar o exame 
de DNA do filho de 
Waleska. Vanda diz 
a Samuca que eles 
terão de demi-
tir funcionários. 

Waleska mostra o 
resultado do exame 
de DNA para Samu-
ca, sem saber que 
foi falsificado por 
Coronela.

Segundo Sol
Karola chama Lau-

reta de “mamãezi-
nha” e a cafetina se 
faz de desentendi-
da. Karola coloca 
Laureta contra a 
parede sobre ma-
ternidade. Roberval 
revela para Beto 
que Karola é filha 
de Laureta com 
Severo. Laureta 
assume que é mãe 
de Karola.

Jesus
Joana explica o 

motivo da morte de 
João Batista para 
Jesus. Maria tenta 
apoiar e consolar 
Tiago Justo, mas 
ele pede para 
ficar sozinho nesse 
momento. Caifás 
explica porque 
comprou a serva 
Temina: para usá-
-la como espiã no 
palácio de Pilatos 
(Nicola Siri). Jesus 
navega sozinho. 
Pilatos reclama que 
Deborah está de-
morando no palá-
cio, envergonhando 
a jovem. Petronius 
e Maria Madalena 
se beijam.   

As Aventuras 
de Poliana

Roger quesiona 
Sérgio se ele já tem 
a ideia de um novo 
jogo para apresen-
tar para Otto. Para 
animar Kessya, 
Poliana quer fazer 
uma festa. Guilher-
me tenta convencer 
Raquel que foi 
Brenda quem o bei-
jou. Kessya conta 
para Jeferson (Vitor 
Brito) que Débora 
disse que ela nunca 
será uma bailarina. 

Chiquititas
Pata mostra pra 

Vivi que MC Gui lhe 
adicionou na rede 
social. Vivi diz para 
a amiga que con-
tará pra Duda que 
o MC Gui está afim 
da Pata. Helena 
conhece Ernestina 
no orfanato. Simão 
leva uma cartilha 
com letras do 
alfabeto para que 
Valentina consiga 
se comunicar com 
ele na clínica. A 
mulher pisca os 
olhos conforme a 
letra da palavra que 
ela quer formar.

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

virgem

Você terá que fazer 
um esforço para ser 
aberto com os outros. 
Você foi avisado, relaxe. 
Você estará melhor 
equipado para lidar com 
os problemas que estão 
segurando você. Seu 
estado de ânimo está 
melhor.

Você está pronto para 
fazer as pazes com as 
pessoas certas. Você 
estará em boa compa-
nhia para a autorreali-
zação. Tenha cuidado 
antes de mergulhar na 
atividade física. Você 
poderia se ferir.

Hoje, você vai ter que 
fazer algumas reava-
liações importantes. 
Mantenha a calma e re-
troceda. Você vai sentir 
uma queda de energia. 
Você está pensando 
muito, mas o que precisa 
é de total relaxamento.

Você vai ser capaz de 
agir de acordo com seus 
interesses com compos-
tura e eficiência. É hora 
de entrar em contato 
com o seu banco. Você 
vai precisar de paz e 
tranquilidade para recar-
regar suas baterias. Não 
se entregue a muitas 
tentações culinárias.

Seus argumentos 
estão se tornando 
mais claros e pertinen-
tes. Agora é a hora 
de falar sobre o que 
você tem em mente. 
Uma massagem seria 
ideal hoje. Suas dores 
são um reflexo de sua 
tensão interior.

Sua atitude contraditó-
ria está criando descon-
fiança em torno de você. 
Aproveite este dia para 
descartar hábitos que se 
relacionam com outros 
tempos e estão prejudi-
cando a sua produção 
de energia.

Sua casa ou questões 
ligadas ao lugar onde 
mora serão essenciais 
hoje. Tome cuidado 
para não exagerar fisi-
camente. Você precisa 
relaxar para ser capaz 
de redirecionar o foco 
para seus objetivos 
básicos.

As escolhas que fizer 
hoje serão mais impor-
tantes do que nunca. 
Olhe para o futuro e sua 
construção. Você terá 
tudo a ganhar desenvol-
vendo a sua resistência. 
Felizmente a sua moral 
é muito boa e compen-
sa suas fraquezas.

Você está sobrecar-
regado por todos os 
tipos de projetos. Uma 
escolha parece ser 
difícil, tome seu tempo 
antes de chegar a uma 
decisão. O estresse 
está lhe dando vários 
problemas gástricos. 
Procure ficar tranquilio 
acima de tudo.

Uma tendência a vi-
ver no passado poderia 
lhe trazer amagura, não 
se perca em arrepen-
dimentos antigos. Sua 
sede de vida vai lhe 
dar asas. Não estrague 
tudo por ser ganancio-
so e tente comer de 
forma sensata.

Hoje é um bom dia 
para discussões familia-
res. Você vai ser capaz 
de alcançar grande 
satisfação se não ficar 
isolado. Você não será 
capaz de manter seu rit-
mo de forma constante; 
precisará descansar. 

Uma tendência a viver 
no passado poderia lhe 
trazer amagura, não 
se perca em arrepen-
dimentos antigos. Sua 
sede de vida vai lhe 
dar asas. Não estrague 
tudo por ser ganancio-
so e tente comer de 
forma sensata.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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de linhaClassifi cados

EDITAIS LEGAIS
E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS

2823-0800

Ligue e 
anuncie

nos
classifi cados

EDITAL

O Segundo Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no § 4º, do Artigo 
26, da Lei 9.514/97, em atendimento ao requerimento prenotado sob nº 409.098, de CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, credora fi duciária, nos termos do registro número 08, da 
matrícula 124.617, relativa ao Imóvel situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1451, 
Apartamento 12 – Tipo 03, Edifício Atlanta (B1), integrante do Condomínio Residencial 
Fatto Sport, bairro do Cocaia, Guarulhos / SP, serve-se do presente para promover a 
Intimação por Edital dos devedores fi duciantes GENILDO THOMAZ DA COSTA, CPF 
160.937.418-50 e MARIA DAS VITORIAS BATISTA DA COSTA, CPF 257.588.148-06, para 
fi ns de cumprimento das obrigações contratuais, decorrente das prestações e encargos 
em atraso, tendo em vista que os devedores fi duciantes GENILDO THOMAZ DA COSTA e 
MARIA DAS VITORIAS BATISTA DA COSTA encontram-se em local incerto ou não sabido.  

O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 15/10/2018, corresponde a R$ 
139.824,70 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta centavos), 
conforme demonstrativo de débito apresentado pela credora, disponível para conhecimento, 
estando o valor sujeito a atualização monetária, juros convencionais e demais encargos 
contratuais até a data do efetivo pagamento, além das demais prestações que se vencerem 
neste período, mais emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$ 
2.238,90. O pagamento deverá ser efetuado preferencialmente em cheque administrativo, 
nominal ao Segundo Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 
14.677.911/0001-62.

Assim, procede-se à Intimação por Edital de Vossas Senhorias, para que se dirijam ao 
Registro de Imóveis, situado na Rua Guaíra, 91, Jardim Barbosa, Guarulhos/SP, de 
Segunda a Sexta-feira das 09h00min às 16h00min, onde deverão efetuar o pagamento 
atualizado do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
da data da terceira publicação.

Por oportuno, fi cam Vossas Senhorias cientes de que o não pagamento do débito no prazo 
estipulado garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste 
Município, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1451, Apartamento 12 – Tipo 03, Edifício 
Atlanta (B1), integrante do Condomínio Residencial Fatto Sport, bairro do Cocaia, 
Guarulhos / SP, em favor da credora fi duciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, nos 
termos do § 7º, do artigo 26, da Lei n.° 9.514/97.  
 

Guarulhos, 07 de novembro de 2018.
Segunda Publicação                          

Eu, Cléa Rezende, 
informo a perda de 
uma Certidão de 
Tempo de Contribui-
ção (CTC), expedi-
da pela Secretaria 
da Fazenda. BO nº 
5877/2018 - Emitido 
em 31/10/2018.

COMUNICADO DE 
PERDA DE DOCUMENTO

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 Mon-
teiro Faço saber que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Código Civil Brasileiro: 
Israel Bruno da Silva, estado civil sol-
teiro, profissão balconista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia três de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e três 
(03/02/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Joel Antonio da Silva e de Ma-
ria Aparecida dos Santos Silva
Morgana Lariza Pereira Mendes, es-
tado civil solteira, profissão bancária, 
nascida em Araripina (Reg. Trinda-
de), PE no dia primeiro de dezembro 
de mil novecentos e noventa e três 
(01/12/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Givaldo Mendes de Sousa e 
de Maria das Neves Pereira.

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@vilagalvao.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Defi ciência)

Vagas:
AUXILIAR DE 

MONITORAMENTO

COBRADOR

VENDEDOR INTERNO
Experiência em vendas para trabalhar 

na região central de Guarulhos
Salário R$ 1.260,00 + Comissão, VT, VR, 

Assistência médica e Odontológica.
 

Encaminhar currículo para:
renata.lima@centraldeconcursos.com.br

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 AGILE LTZ/ 12 
 Compl. c/ manual, troco/ fi n., 
2464-0144/ 9-9686-6382.  

 JAC J6/ 12 
 Mec., compl. couro, troco/ fi n., 
2464-0144/ 9-9686-6382 

 C3 EXCLUSIVE/ 11 
 Aut., compl. teto, troco/ fi n., 
2464-0144/ 9-9686-6382 

 MERIVA EXPRESSION/ 11 
 Compl., 1.8, troco/ fi n., 2464-
0144/ 9-9686-6382 

 PUNTO ELX/ 10 
 Compl., mec., couro, troco/ fi n., 
2464-0144/ 9-9686-6382 

 EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

 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 

 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 

 VAGA URGENTE 
 Auxiliar de manutenção c/ expe-
riência compravada, e que tenha 
conhecimento em hidráulica e 
elétrica. F:2600-9705 Thalita 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 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 

 SOBRADO/COCAIA 
 3 qrts, 2wc, sala, coz, a.s. e uma 
vaga. F:3456-5355/99210-7310 

 KITNET 
 R$600,00 c/ depósito. Bairro Co-
caia. F:3456-5355/99210-7310 

 APTO/RENATO MAIA 
 2qrts sendo 1 suíte, sala, coz, a.s., 
1vaga e lazer completo. F:3456-
5355/99210-7310 

 APTO PROX AO BONSUCESSO 
 2 qrts, 1 vaga lazer completo R$ 
950,00 pacote. F: 96321-4984 / 
2718-8258 

 SALA COMERCIAL 
 Salas 18 à 30 m2, região central, 
2422-5666/ 9-9939-0246 

 CASA COMERCIAL 
 11 salas, 2 wcs, coz., 4 vagas, 
2422-5666/ 9-9939-0246 

 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 

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

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

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

 VENDE-SE PIZZARIA 
 11 Anos no mercado 20 mil 
para vender logo proxi ao saae 
do bela vista F: 961017380 / 
957461536 whats 

 COTA CONTEMPLADA 
 300 mil p/ compra de imóvel e 
capital de giro. Quero R$33 mil e 
transfi ro o saldo devevor particu-
lar. F:96059-8575 

 PASSO O PONTO 
 Restaurante o caldeirão 18 
anos de funcionamento F:2431-
2860/98697-0806 

 TERRENO P/ CHÁCARA 
 Nazaré pta/igarata. 500m² pla-
no, doc ok. Próx asfalto, co-
mércio, escola e pesqueiros. 
R$15.900,00. F:(11)97434-5460 
whats 

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

 SALÃO TÉRREO JOIA 
 150m², p.d 6m, 2 wc, escritório, 
coz, 2 vagas. Valor R$56 mil. Av. 
Emilio Ribas nº2602. F:2422-
4005 

 ÓTIMO IMÓVEL COMERCIAL 
 Av. Suplicy (R. Roberto 14) 10 sa-
las, 4 wc, ampla recepção e co-
zinha. Frente 10m. C/ 4 vagas. 
R$56 mil. F:2422-4005 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 PARE DE SOFRER 
 Atendimento religioso. Dona 
Janaína, traz seu amor de 
volta na alta magia. Wha
ts:(11)98292-5682/98471-0187. 

 RELAX 

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

 BELAS GAROTAS 
 Casa no centro de Guarulhos. Ve-
nha se divertir com a gente! Chur-
rasco aos sábados, promoção 
de cerveja tds as quartas-feiras. 
F:2408-8532  
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