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Martinho da Vila 
fala sobre o show 
em SP e os seus
80 anos de idade

GH  Pág. 16

D
iv

u
lg

a
çã

o





Sexta-feira, 7 de dezembro de 2018 - Ano 11 - Nº 2610

Distribuição gratuitawww.guarulhoshoje.com.br
GH  Pág. 11

Praça Getúlio Vargas terá 
maquiagem gratuita, das 
13h às 16h30, desta sexta
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Guarulhos celebra aniversário com bolo, inaugurações e música
GH  Pág. 6

OCTAGENÁRIO: O sambista Martinho da Vila fala sobre o show na capital paulista, 
no qual lança um novo álbum e, também, comemora seus 80 anos de vida

Mais Médicos ainda 
tem 64% das vagas
abertas na cidade  

GH  Pág. 3

Prefeitura assina TAC 
para concluir obras 
da UTI do HMU

GH  Pág. 7

Legislativo encerra 
sessão por falta de 
pareceres a projetos

GH  Pág. 6

A Câmara Municipal de Guarulhos estuda preparar um aplicativo para receber denúncias de crimes contra mulheres, que serão
encaminhadas à Procuradoria Especial da Mulher da Casa de Leis; o anúncio foi feito pela vereadora Janete Pietá (PT)

Vítimas de feminicídio vão ter
app da Câmara para denunciar

GH  Pág. 47

GH  Pág. 15

Feira noturna do Cecap retorna 
nesta sexta com produtos e lazer

GH  Pág. 11
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje? Arte na Rua

O projeto Arte na Rua de Natal, nesta quinta-feira (6), realizou apresentações artísticas nas 
estações de metrô de São Paulo e região metropolitana, como programação de preparati-
vos para o Natal. Serão mais de 30 apresentações com vários ritmos da música brasileira.

xxxxxxxx

Adélia Cristina da Silva
A Prefeitura de Guarulhos 
deveria, urgentemente, re-
ativar a ciclovia da cidade. 
Ela está fazendo muita falta 
aos domingos. Não temos 
onde pedalar com nossos 
filhos e amigos. O que hou-
ve para ela ser desativada?

João Jorge de Melo
A cilclovia de lazer em Gua-
rulhos era uma opção a 
mais na cidade nos finais 
de semana. Há bastante 
tempo não a temos mais e 
o prefeito Guti não fala os 
motivos de tê-la desativa-
do.

Ibrahin Couto
Cada vez que o presiden-
te eleito Jair Bolsonaro 
anuncia um ministro, mais 
tenho a certeza de que 
ele não está formando um 
governo civil, mas uma 
junta militar. Lamentável a 
nosso situação no próximo 
governo. Quem voltou em 

Bolsonaro, voltou na volta 
da ditadura militar.

Edivânia P. Peixoto
Os pancadões ocorrem nas 
periferias de Guarulhos to-
dos os finais de semana e 
as cenas de violência são 
constantes. Agora, com 
uma tragédia deste porte, é 
necessário mais rigor na fis-
calização e uma ação mais 
pontual da polícia. Basta 
acompanhar as redes so-
ciais que todos verão onde 
acontecerá o próximo baile 
funk.

Débora Silmara Duarte
Em Guarulhos, temos um 
viaduto (ou seria ponte?). 
Então é importante que a 
administração municipal 
vistorie a obra na cidade, 
pois não dá para corrermos 
o risco de acontecer por 
aqui o que houve na capital 
paulista.

Juciara Melo Carvalho

O ex-presidente Lula, defi-
nitivamente, se deu mal ao 
querer tribudiar, com toda a 
sua arrogância, em cima da 
juíza federal Gabriela Hardt. 
De forma educada, mas se-
gura e determinada, ela o 
colocou na posição de pre-
sidiário que estava sendo 
interrogado.

Ricarte Gouveia
A gente acompanha sem-
pre pela TV a queda de via-
dutos em várias partes do 
mundo. O último, no Brasil, 
ocorreu em Brasília, e sem-
pre me perguntava como 
estava a manutenção dos 
nossos, na capital paulista. 
Por sorte, não aconteceu 
uma tragédia. Depois do 
acidente, é comum o poder 
público dizer que realiza 
manutenção nessas pon-
tes, mas creio que se essas 
manutenções preventivas 
fossem feitas, não havia 
ocorrido o fato do final de 
semana.

Mega Sena
Concurso n° 2103
04/12/2018
03 - 13 - 40 - 44 - 46 - 50

Lotofácil
Concurso n° 1745
03/12/2018 
02 - 03 - 04 - 06 - 07
08 - 09 - 10 - 11 - 16
18 - 20 - 21 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1924 
04/12/2018
01 - 10 - 12 - 21 - 27
28 - 29 - 38 - 42 - 49
64 - 65 - 66 - 67 - 68
71 - 72 - 73 - 88 - 93

Dupla Sena
Concurso n° 1873
04/12/2018
Primeiro sorteio 
04 - 11 - 12 - 28 - 39 - 50
Segundo sorteio
15 - 17 - 22 - 28 - 49 - 50

Federal
Extração n° 05341
01/12/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   69341           700.000,00
2º  24081             28.000,00 
3º  27869             26.000,00
4º  61933              22.000,00
5º  29407             20.040,00

Mais cara, licitação do 
ônibus é relançada e 
tira 132 linhas de SP

Após contestações do Tri-
bunal de Contas do Município 
(TCM), a gestão Bruno Covas 
(PSDB) relançou, na quinta-
-feira, a licitação para conce-
der o sistema de transporte 
público de São Paulo pelos 
próximos 20 anos. A nova 
concorrência prevê um corte 
menor de linhas de ônibus na 
capital, mas é mais cara do 
que a versão anterior. 

Em abril, a prefeitura havia 
publicado a concorrência in-
ternacional para reestruturar 
o sistema da cidade. Entre 
as medidas, estabelecia a 
redução de 146 linhas de co-
letivos, com custo de R$ 68,1 
bilhões na soma dos contra-
tos previstos.

O edital publicado na quin-
ta-feira, 6, também estabele-
ce corte, mas em escala me-
nor. Comparada ao anterior, 
serão acrescidas 21 linhas e 
retiradas outras sete - ou seja, 
um saldo de 14 linhas - em 
suma, 132 a menos. Já o valor 
da concessão aumentou para 
R$ 71,14 bilhões.

Uma novidade do modelo 
lançado é o sistema distribui-
dor, com coletivos que farão 
o transporte entre bairros. Ele 
deve exercer função interme-
diária para os sistemas que já 
existem hoje: o estrutural, que 
liga os bairros ao centro, e o 
regional, que faz percursos 
curtos.

No edital anterior, a previ-
são era que o sistema distri-
buidor ficasse mais concen-
trado na zona norte. Nesta 
versão, a zona leste, a mais 
populosa de São Paulo, rece-
berá o maior volume de veícu-
los do sistema criado.

A entrega dos envelopes 
com propostas de empresas 
interessadas está agendada 
para o dia 23 de janeiro. As 
empresas vencedoras terão 
até 120 dias para iniciar a ope-
ração, a partir da assinatura 
dos contratos. A concessão 
só poderá ser prorrogada por, 
no máximo, um ano. A idade 
média da frota deve ser de 5 
anos e ônibus com mais de 10 
anos não poderão circular. 

Governador eleito de SP anuncia 
quinto ministro de Michel  Temer

O governador elei-
to, João Doria (PSDB), 
anunciou nesta quinta-
-feira, 6, o quinto minis-
tro do governo Michel 
Temer (PMDB) que vai 
fazer parte de seu se-
cretariado. O ministro 
do Turismo, Vinicius 
Lummertz, será o se-
cretário estadual da 
mesma área. 

O tucano já havia 
anunciado o ministro 
das Cidades, Alexandre 
Baldy, para a Secretaria 

dos Transportes Metro-
politanos; o ministro da 
Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunica-
ções, Gilberto Kassab, 
para a Casa Civil; Sér-
gio Sá Leitão (Cultura) 
para a Secretaria da 
Cultura; e Rossieli So-
ares (Educação) para 
a secretaria da mes-
ma área. O ex-ministro 
da Fazenda de Temer 
Henrique Meirelles é 
cotado para assumir a 
pasta da Fazenda.



www.guarulhoshoje.com.br 3sexta-feira, 7 de dezembro de 2018

Guarulhos - (11) 2461-8080

Av. Salgado Filho, 1.883 - Centro

portobelloshop.com.br

*Consulte condições e produtos participantes em loja!

A PARTIR DE

Azul Boquira Natural

m2R$59,90
Porcelanato 60X120

*

*Consulte condições e produtos participantes em loja!

A PARTIR DE

Azul Boquira Natural

m2R$59,90
Porcelanato 60X120

*

Guarulhos - (11) 2461-8080

Av. Salgado Filho, 1.883 - Centro

portobelloshop.com.br

Antônio Boaventura

Com a reformulação 
proposta pelo governo 
federal para o programa 
Mais Médicos, a cidade de 
Guarulhos precisou substituir 
os 28 médicos cubanos que 
atendiam pacientes na rede 
municipal de Saúde. Entre-
tanto, menos de 50% dos 
profissionais selecionados 
para ocupação destas vagas 
entregaram a documentação, 
até o momento, para atuação 
nas unidades da cidade. 

Segundo a prefeitura, 16 
médicos se apresentaram 
para a prestação de serviço. 
No entanto, apenas 10 
entregaram a documentação 
necessária para garantia da 
vaga. Ou seja, 64% ainda 
precisam ser ocupadas. A 
pasta também revelou que 
Guarulhos conta com uma 
médica russa na condição 

de estrangeiro na rede 
municipal.

Dos profissionais que 
conseguiram efetivar a sua 
contratação, por meio, do 
programa federal, apenas 
um já iniciou suas atividades. 
Este faz desde a última terça-
-feira (4) do quadro de fun-
cionários da Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do bairro 
Haroldo Veloso. Existe tam-
bém a previsão de que outro 
médico deva começar seus 
trabalhos na próxima semana 
na UBS Marcos Freire. 

Em Guarulhos, as Unida-
des Básicas de Saúde com 
prioridade para receber os 
novos profissionais são: 
UBS Seródio, UBS Santa 
Paula, UBS Ponte Alta, UBS 
Santos Dumont, UBS Jardim 
Cumbica 1, UBS Cumbica 
2, UBS Fortaleza, UBS So-
berana, UBS Marcos Freire, 

UBS Bambi, UBS Dinamarca, 
UBS Haroldo Veloso e UBS 
Nova Bonsucesso, UBS Jacy, 
além de outras como UBS 
Primavera, UBS Acácio, UBS 
Jovaia, UBS Recreio São Jor-
ge, UBS Nova Cidade, UBS 
Vila Fátima e UBS Cidade 
Martins.

O edital do programa Mais 
Médicos é uma seleção para 
a ocupação de vagas de mé-

dicos nos municípios. Assim, 
como todo processo seletivo, 
os participantes possuem 
autonomia em assumir ou 
não a vaga selecionada. Os 
profissionais têm até o dia 14 
para apresentação nos muni-
cípios. Em caso de necessi-
dade, o Ministério da Saúde 
irá realizar novas chamadas 
até que complete o quadro 
de vagas do programa.

Menos de 50% dos novos 
profissionais do Mais Médicos 
entregaram a documentação
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Guarulhos abre 25 
vagas para contratação 
emergencial de médicos

O Diário Oficial desta 
sexta-feira (7) vai publicar 
quatro editais da Secretaria 
de Saúde, três deles para 
abertura de contratação 
emergencial de médicos 
patologistas, socorristas 
pediatras e ginecologistas, 
além de outro prorrogando 
o período de inscrições 
para o processo seletivo de 
geriatra. Ao todo, são 25 
vagas com salários de R$ 
6.070,13 a R$ 7.284,16 para 
jornadas que variam de 
20 a 24 horas semanais, e 
possibilidade de concessão 
de gratificações.

Das 25 vagas, 15 são 
para ginecologistas, cinco 
para patologistas, quatro 
para socorristas pediatras 
e um para geriatra. Para 
todas as especialidades, 
o período de inscrições 
começa nesta sexta-feira 
(7) e se estende até o pró-
ximo dia 16. Os candidatos 
interessados devem se 

inscrever por e-mail: ( janai-
nagiampauli@guarulhos.
sp.gov.br e alineduarte@
guarulhos.sp.gov.br) ou 
pessoalmente, das 9h às 
16h, na sala 9, da Secre-
taria de Saúde (rua Íris 
n.º320 - Gopoúva). Os 
telefones de contato são: 
2472-5049 e 2472-5103.

O profissional interes-
sado tem de atender os 
seguintes requisitos: ser 
brasileiro, cidadão portu-
guês a quem for deferida a 
igualdade, ou ainda estran-
geiro com situação regula-
rizada na forma da lei, bem 
como possuir inscrição no 
Cadastro de Pessoa Física 
(CPF). Os documentos ne-
cessários para se inscrever 
são: currículo resumido 
(uma folha), cédula de 
identidade, comprovante 
de residência, cadastro 
no CRM-SP, diploma de 
Medicina e comprovação 
da especialidade.
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“conquiste agora 
o futuro de 
sua família”
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São tantos benefícios que nem parece Minha Casa Minha Vida.
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Alvará de construção A-498/2016 emitido em 15/02/2017 pelo Município de Guarulhos. Registro de Incorporação na matrícula: 149.282 em 30/11/2018 no 2˚ Oficial Registro de Imóveis de Guarulhos- SP . Incorporação Cesena Incorporadora Ltda - CNPJ 10.594.115/0001-05. 
Comercialização: MBigucci Comércio e Empreendimentos Imobiliários Ltda - CNPJ 46.665.303/0001-24 - CRECI 19682-J. Plazza Realty Brasil – CNPJ : 19.483.043/0001-01 - CRECI: 025547-J. LPS São Paulo Consultoria de Imóveis Ltda - CNPJ 15.673.605/0003-82 - CRECI 
24073-J. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros gráficos ou de digitação. Todas as imagens, fotos, plantas e vegetação são meramente ilustrativas e possuem sugestão de decoração. Os móveis e utensílios são de dimensões comerciais e não fazem parte do 
contrato. O empreendimento será construído e entregue por fases, significa que algumas partes e equipamentos das áreas comuns do empreendimento serão construídas e entregues em períodos distintos. O prazo previsto para entrega das fases complementares está 
mencionado no contrato. Impresso Dezembro/2018. Tabela vigente Dezembro/2018.
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Tenho os prints
O ex-secretário 

de Gestão Edu-
ardo Kamei (PSB) 
surpreendeu ao 
compartilhar críti-
cas (e endossá-las) 
no Facebook ao 
governador Márcio 
França (PSB). Gu-
tista, Kamei foi um 
dos generais da 
campanha do PSB 
em Guarulhos...

Homologado
Soltur estava de bom humor ontem porque o recur-

so do MP - contra decisão do ministro Barroso, que 
o considerou ficha limpa - foi indeferido pelo STF. 
Assim os direitos políticos dele ficam confirmados…

Cachimbo da paz
O presidente da Câmara, Eduardo Soltur (PSB), e 

a vereadora Genilda (PT) selaram a paz ontem. Na 
sessão de terça-feira, Soltur, estressado, havia dado 
resposta atravessada para a petista…

Fora do jogo
Marcelinho Carioca foi visto circulando com o pre-

feito Guti (PSB). Foi o suficiente para surgirem espe-
culações que o ídolo corintiano estaria cotado para 
secretário de Esportes. Embora ele já tenha sido em 
Ubatuba, não deverá ser em Guarulhos…

Vai que cola
Quem está de olho na Secretaria de Esportes é 

o assessor Kiko Monteagudo. Com apoio da APAS 
(Associação Paulista de Supermercados) em Guaru-

lhos, aposta em patrocínios para bancar eventos e 
reformas nas praças esportivas...

Transição
A base da GCM em 

Gopouva, na praça 
Antonio Nader, terá de 
ser fechada para refor-
ma, porque há várias 
infi ltrações e rachadu-
ras. O secretário Gilvan 
Passos (Segurança) e 
comerciantes da região 
estão se mobilizando 
para disponibilizar 
uma casa emprestada 
durante o período…

Retaguarda
O líder do Governo, 

Eduardo Carneiro 
(PSB), e o secretá-
rio Rodrigo Barros 
(Desenvolvimento), 
já declararam apoio 
ao secretário Airton 
Trevisan (Justiça) para 
ser o vice de Guti em 
2020…

Reticências...

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

Gopouva, na praça 
Antonio Nader, terá de 
ser fechada para refor-
ma, porque há várias 
infi ltrações e rachadu-
ras. O secretário Gilvan 
Passos (Segurança) e 
comerciantes da região 
estão se mobilizando 
para disponibilizar 
uma casa emprestada 
durante o período…

Antônio Boaventura

A Câmara Municipal 
realizou, até o momento, 70 
sessões parlamentares e 
precisou convocar outras 43 
de forma extraordinária. No 
entanto, apesar da urgência 
na votação de determina-
dos projetos enviados pela 
Prefeitura de Guarulhos e 
a proximidade do recesso 
parlamentar, os traba-
lhos desta quinta-feira (6) 
tiveram de ser encerrados 
por falta de parecer técnico 
nas propostas, em especial, 
enviadas pelo prefeito Guti 
(PSB) ao Legislativo.

Entre elas estavam à 
revogação de uma lei apro-

vada no ano de 2013 que 
autorizava a Levian Parti-
cipações a utilizar área de 
propriedade municipal, além 
da regularização do serviço 
de Valet Servive, utilizado em 
estabelecimentos comerciais 
e casas de show da cidade. 
E outro em que o município 
pretende estabelecer crité-
rios, através da Procuradoria 
Geral do Município (PGM), 
para ajuizar ou executar 
ações fi scais. 

“É preciso perguntar aos 
presidentes das comissões 
o que houve. Isso não pode 
fi car a disposição de um 
presidente, de um membro, 
de um relator com 34 vere-

adores aqui [no plenário]”, 
observou o presidente da 
Câmara, vereador Eduardo 
Soltur (PSB).

Irritado com o fato do 
encerramento da sessão 
antes do previsto, Soltur 
entende que as comissões 
precisam ter maior agilidade 
no processo de análise dos 
projetos que constam em 
pauta para não prejudicar, 
dessa forma, o andamento 
dos trabalhos legislativos.

“Prejudica sim. Somos 34 
vereadores e cada comissão 
tem um presidente, relator e 
membros.Acho que a minha 
parte como presidente estou 
fazendo, agora as comissões 

tem que fazer a parte delas 
também”, explicou.

O HOJE apurou que todos 
os projetos de lei necessitam 
da avaliação da Comissão 
de Constituição, Justiça e Le-

gislação Participativa (CJLP), 
que tem como integrantes os 
vereadores Marcelo Seminal-
do (PT), Carol Ribeiro (MDB) 
e Paulo Roberto Cecchinato 
(PP). Entretanto, em caso de 

aprovação as mesmas pre-
cisam constar o respectivo 
parecer no sistema interno 
daquela Casa de Leis, fato 
este que não foi possível 
visualizar naquele momento.

Legislativo encerra a sessão por falta 
de parecer para projetos do Executivo
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Guarulhos celebra 458 anos neste sábado com bolo, inaugurações e música
Guarulhos celebra seu 

458º aniversário neste 
sábado (8) com uma progra-
mação bem diversifi cada, 
incluindo um bolo de 150 
quilos, que será cortado às 
10h30, logo após a missa da 
padroeira (8h45), em frente à 
Catedral Nossa Senhora da 
Conceição, no Centro, onde 

está localizado o Marco Zero 
da cidade. A missa será do 
bispo Dom Edmilson Ama-
dor Caetano e os festejos 
prosseguem ao longo do dia 
e em diferentes regiões.

Às 11h, o prefeito Guti fará 
a reinauguração da piscina 
semi-olímpica do Centro 
Social Esportivo João do 

Pulo, no Jardim Divinolândia. 
Nessa ocasião será entregue 
uma das quadras do comple-
xo e um Pet Park, espaço de 
lazer voltado para cães.

A cidade também ganhará 
o Centro POP – Centro de 
Referência Especializado 
para a População em Situ-
ação de Rua (rua Salvador 

Gorgone, nº 4, Gopoúva).
O município recebe às 15h, 

no Paço Municipal, o Selo 
Amigo do Idoso. A cerimônia 
contará com a presença do 
secretário estadual de De-
senvolvimento e Assistência 
Social, Gilberto Nascimento 
Júnior. Na oportunidade 
serão entregues um furgão 

para o Banco de Alimentos 
da cidade e uma viatura para 
o Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa.

Já o Bosque Maia (avenida 
Paulo Faccini, s/nº, Centro) 
sediará um ato ecumênico, 
às 14h, e às 19h30, uma 
Cantata de Natal iniciará a 
solenidade de inauguração 

da Decoração Natalina do 
parque, que conta com 
uma árvore iluminada de 20 
metros de altura, patrocinada 
empresa Bauducco, instala-
da na cidade há 56 anos.

A programação completa 
pode ser conferida pelo 
http://turismo.guarulhos.
sp.gov.br/aniversario.
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EDITAL

O Se undo Ofi cial de e is ro de Im eis, Tí ulos e ocumen os e Ci il de Pessoa urídica da 
Comarca de Guarulhos, Es ado de S o Paulo, considerando o dispos o no  4 , do Ar i o 2 , da 
Lei .514 7, em a endimen o ao re uerimen o preno ado so  426 .6 85 , de BANCO INTER S/ A, 
CNPJ  nº  00.416 .9 6 8/ 0001- 01, credor fi duci rio, nos ermos do re is ro n mero , da ma rícula 
141.325 , rela i a ao Im el si uado na Aveni da Bart h ol omeu  de Carl os , nº  230, ( ent rada p el a 
Ru a Dona Tecl a, nº  230), Ap art ament o 6 8, Torre 04, Parq u e Gu aru l h os  –  Su bcondomí ni o 
Res i denci al  “ Parq u e Res i dence” , Bai rro Pi canço, Gu aru l h os  –  SP, ser e-se do presen e 
para promo er a In ima o por Edi al da de edora fi ducian e GISLAINE MARIA DA GLÓRIA 
SILVA, CPF 125.587. 15-87, para fi ns de cumprimen o das o ri a es con ra uais, decorren e 
das pres a es e encar os em a raso, endo em is a ue a de edora fi ducian e GISLAINE 
MARIA DA GLÓRIA SILVA encon ra-se em local incer o ou n o sa ido.    
 
O alor das pres a es e encar os em a raso, a uali ado a  21/ 11/ 2018, corresponde a R$  
6 2.141,05  sessen a e dois mil, cen o e uaren a e um reais e cinco cen a os , con orme 
demons ra i o de d i o apresen ado pelo credor, disponí el para conhecimen o, es ando o 
alor su ei o a a uali a o mone ria, uros con encionais e demais encar os con ra uais a  a 

da a do e e i o pa amen o, al m das demais pres a es ue se encerem nes e período, mais 
emolumen os e despesas de co ran a e de in ima o no alor de R$  2.276 ,15 . O pa amen o 
de er  ser e e uado pre erencialmen e em che ue adminis ra i o, nominal ao Se undo e is ro 
de Im eis e Ane os da Comarca de Guarulhos  SP, CNP  14. 77. 11 1- 2.

Assim, procede-se  Int i mação p or Edi t al  de Vossa Senhoria, para ue se diri a ao Reg i s t ro 
de Imó vei s , s i t u ado na Ru a Gu aí ra, nº  9 1, J ardi m Barbos a, Gu aru l h os  -  SP, de Seg u nda 
a Sex t a- fei ra das  09 h 00mi n à s  16 h 00mi n, onde de era e e uar o pa amen o a uali ado do 
d i o acima discriminado, no pra o improrro el de 15 uin e  dias, con ados da da a da 
erceira pu lica o.

Por opor uno, fi ca Vossa Senhoria cien e de ue o n o pa amen o do d i o no pra o 
es ipulado aran e o direi o de consolida o da propriedade plena do im el, si uado nes e 
Município, na Aveni da Bart h ol omeu  de Carl os , nº  230, ( ent rada p el a Ru a Dona Tecl a, nº  
230) Ap art ament o 6 8, Torre 04, Parq u e Gu aru l h os  –  Su bcondomí ni o Res i denci al  “ Parq u e 
Residence”, Bairro Picanço, Guarulhos – SP, em favor do credor fi duciário BANCO INTER 
S/ A, nos ermos do  7 , do ar i o 2 , da Lei n.  .514 7.   

Guarulhos, 7 de de em ro de 2 18.
Tercei ra Pu bl i cação          

Câmara deve lançar app 
para receber denúncias de 
crimes contra mulheres
Antônio Boaventura

Ainda sem data definida, 
a Câmara Municipal deve 
lançar aplicativo para receber 
denúncias de crimes contra 
mulheres. A plataforma de 
comunicação será disponibi-
lizada no portal do Legislativo 
e as denúncias serão encami-
nhadas à Procuradoria Espe-
cial da Mulher, daquela Casa 
de Leis. A Câmara garante o 
sigilo dos denunciantes. 

“A Câmara está valorizando 
a Procuradoria [Especial da 
Mulher] e oferecendo à popu-
lação um ambiente sigiloso 
para expor qualquer assunto, 
permitindo a nós nos conectar 
e interagir com as pessoas, 
principalmente aquelas que 
tenham sofrido alguma violên-
cia”, procuradora e vereadora 
Janete Pietá (PT) - foto.

De acordo com Ubiratan 
Campos, diretor de Tecnolo-
gia da Informação da Câmara, 
a ferramenta especialmente 
elaborada para atender o 
público externo será de 
fácil acesso aos usuários. No 
entanto, o Legislativo trabalha 
a construção de uma no-
menclatura para o aplicativo, 

e dessa forma fazer o seu 
lançamento. 

“Somente as vereado-
ras [Janete Pietá, Genilda 
Bernardes (PT), Carol Ribeiro 
(MDB) e Sandra Gileno (PSL)] 
que integram a Procuradoria, 
terão acesso [às informações 
registradas]. No site da Câma-
ra haverá um link direcionado 
a uma webpage, na qual o 
usuário poderá acessar o 
site da Procuradoria e fazer, 
por exemplo, uma denúncia”, 
explicou Campos. 

Além da plataforma de inte-
ração, a Procuradoria também 
propõe a modificação da 
lei que trata do Casamento 
Comunitário. Janete entende 
que o número de participan-

tes precisa ser revisto e que 
possa atender um número 
maior em diferentes datas. No 
último realizado em novem-
bro passado, participaram da 
cerimônia coletiva cerca de 
30 casais.

“A Procuradoria Especial 
da Mulher vai rever a lei, 
de tal forma que não seja 
tão engessada a questão 
do número de casamentos 
comunitários. O ideal é que 
o número total de inscritos 
seja atendido. Isso aqui é 
um sonho, e eu acho que 
nós, mulheres, não podemos 
ficar só no tratamento da 
violência, da mulher na polí-
tica, mas também de realizar 
sonhos”, observou.

Ivanildo Porto

Prefeitura assina TAC com empresa 
que irá concluir obras da UTI do HMU

Um Termo de Ajuste de 
Conduta (TAC), firmado nes-
ta quinta (6), pela prefeitura 
com a Micropar, perante o 
Ministério Público, determina 
que a empresa irá concluir 
as obras de reforma da Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital Municipal 
de Urgências (HMU), cujos 
custos estão estimados em 
R$ 937.293,07. A medida 
servirá como compensação 
ambiental pelos danos cau-
sados pela antiga Microlite 
em área que ocupou duran-
te décadas na região da Vila 
Augusta. A empresa tem o 
prazo de seis meses para 
concluir as obras e entregar 
a UTI do HMU ao município.

O acordo depende 
apenas da homologação 
do Conselho Superior do 
Ministério Público, já que 

se trata da repactuação 
de outro TAC, firmado em 
2016, que previa a doação 
de um aparelho de Raio X 
pela empresa ao Cemeg.  
No entanto, o acordo não 
foi cumprido, segundo o 
MP, por causas alheias à 
vontade da Micropar, já que 
o Município não teria repas-
sado informações importan-
tes, como as especificações 
do equipamento para 
atender às necessidades da 
saúde municipal.

Com a celebração do 
novo TAC, a prefeitura irá 
- ao entregar a nova UTI - 
concluir a terceira fase de 
obras do HMU, iniciadas em 
2017 pela nova administra-
ção municipal. A primeira 
incluiu ampla e moderna 
recepção humanizada, sala 
de exames com tomografia 

computadorizada e raio-X, 
além da inclusão da moda-
lidade da Ouvidoria Ativa 
com funcionamento 24 
horas. Na segunda etapa, 
houve a readequação e 
reestruturação de diversos 
setores do Pronto Socorro, 
incluindo a sala de observa-
ção e de medicação.

A Micropar, além do TAC 
estabelecido junto à prefei-
tura, atua na recuperação 
da área danificada na Vila 
Augusta durante os anos 
em que a antiga Microlite 
manteve uma indústria de 
pilhas no local.

Participaram da assinatura 
do novo TAC o prefeito de 
Guarulhos, Guti; o promo-
tor de Justiça, Leandro 
Henrique Ferreira Leme; e o 
representante da Micropar, 
Celso Cezar Amici Junior.
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Após 19 dias de vota-
ção on-line pelo Face-
book, foi divulgado o 
resultado do concurso 
para escolha do mas-
cote do Zoológico de 
Guarulhos. O grande 
vencedor da disputa, 
com um total de 1.838 
votos, é o tucano do 
bico verde, desenho de 
Isabel Romero Mamani, 
aluna da EPG Peracio 
Grilli. Como prêmio, a 
estudante ganha meda-
lha e um notebook, e a 
escola, dois computa-
dores.

Os demais finalistas, 
sagui, de Stheffane 
Vitória Oliveira Nicácio, 

aluna da EPG Amador 
Bueno; gato do mato, 
de Sarah Bento Ber-
nardes, da EPG Cora 
Coralina, ficaram em 
segundo (1.576 votos) 
e terceiro lugar (1.253), 
respectivamente. Tam-
bém nessa ordem, os 
prêmios foram medalha, 
tablet e um computa-
dor para a escola, e 
medalha, vale-livro e 
um computador para es-
cola. Todos os prêmios 
serão entregues no 
próximo dia 10, às 10h, 
no Zoológico, que fica 
na rua Dona Glória Pag-
noncelli, 344, no Jardim 
Rosa de França.

A Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade 
Urbana, por meio do 
Departamento de Trân-
sito, realizou uma blitz 
educativa e abordou 
mais de 120 motociclis-
tas em frente ao Bosque 
Maia. A ação, feita em 
parceria com a Yamaha, 
teve objetivo de fazer 
uma revisão geral nas 
motos, verificando todos 
os equipamentos de 

segurança.
Todos os participantes 

realizaram a inspeção 
voluntariamente e rece-
beram ainda orientação 
de um instrutor especia-
lizado sobre a posição 
segura da motocicleta 
na via, a fim de evitar 
pontos cegos em relação 
a outros veículos e, por 
consequência, acidentes. 
No final, receberam um 
vale troca de óleo grátis.

Alunos do Projeto Mini 
Vôlei da EPG Cerqueira 
César, localizada na avenida 
Domingos Fanganiello, 171,  
Ponte Grande, em parceria 
com a Secretaria de Esporte, 
participaram de um festival 
comemorativo para encerrar 
o ano com chave de ouro 
nesta semana. O evento 
contou com a participação 
de cerca de 250 alunos 
divididos nos períodos da 
manhã e tarde. Durante a 
competição, os alunos se 
dividiram em times com 

quatro integrantes, em jogos 
amistosos por pontuação. 

A equipe que atingisse 
quinze pontos primeiro ven-
cia. Ao fi nal do evento, todos 
os alunos foram premiados 
pela participação. O Projeto 
Mini Vôlei foi idealizado para 
aproximar os alunos à mo-
dalidade. Durante as aulas, 
a quadra ofi cial é dividida 
formando três minis quadras, 
possibilitando que os alunos 
tenham mais oportunidade 
de participar e vivenciar as 
regras do voleibol.

Tucano do bico verde é o novo 
mascote do Zoo de Guarulhos

Blitz educativa no Bosque Maia 
orienta mais de 120 motociclistas

Projeto Mini Vôlei encerra ano 
com festival na Ponte Grande

Subsecretaria de Políticas para 
o Idoso apresenta relatório

A Subsecretaria de Políti-
cas para o Idoso (SPI), vincu-
lada à Secretaria de Direitos 
Humanos, apresentou nesta 
quarta-feira (5), no auditório 
da Secretaria de Educação, 
o Relatório de Gestão 2018. 
A ação teve como objetivo 
informar à população sobre 
as realizações e as deman-
das concluídas pela SPI 
nesse um ano e meio de 
existência da Pasta e apre-
sentar os projetos futuros.

 Como parte das metas, a 

Subsecretaria abriu espaço 
para um debate entre os 
presentes, para recolher 
informações sobre as 
reivindicações dos idosos, 
seja com relação à saúde, 
educação, lazer, moradia 
e transporte, e buscar 
junto ao Governo formas 
de sanar esses problemas 
e melhorar a qualidade de 
vida, não só da população 
acima de 60 anos, como 
de todos os moradores do 
município.

Prefeitura e Cummins realiza o 
plantio de 100 árvores nativas

Na manhã desta quarta-fei-
ra (5), a Secretaria de Meio 
Ambiente, em parceria com 
a Cummins do Brasil, reali-
zou o plantio de 100 mudas 
de árvores nativas da Mata 
Atlântica no Bosque Vila 
Nova Artigas, na região do 
Parque Cecap. Essa parceria 
da Sema com a Cummins do 
Brasil acontece desde 2009.

A ação foi realizada em 
comemoração a semana 
de aniversário de Guaru-

lhos e ao Dia do Interna-
cional do Voluntariado, 
comemorado neste dia 
5 de dezembro, data 
instituída pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
em 1985. Participaram do 
plantio 35 voluntários, que 
são funcionários Cummins 
do Brasil. Foram plantadas 
no local 100 mudas, dentre 
elas: de pau-brasil, jerivá, 
ipê roxo, quaresmeira, ace-
rola, cereja e uvaia.

DivulgaçãoDivulgação

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Tiago Ortaet
É arte/educador, artista e ativista social, atual-
mente está professor universitário e diretor de 
cultura da cidade de Guarulhos
www.tiagoortaet.com

Cultura cura 
o retrocesso

Recentemente o governo Temer editou a medida 
provisória 841/2018 que destinava verbas das lote-
rias federais para a segurança pública, muitos po-
deriam pensar “poxa, muito boa a iniciativa, afinal o 
país vive uma fase de muita insegurança” seria uma 
medida positiva se essa verba não fosse retirada da 
cultura e do esporte, sim meus caros, originalmente 
essa verba seria destinada para as pastas da cultura 
e do esporte e a mudança causou indignação em 
diferentes setores artísticos, esportivos e culturais 
em todo o país. 

Coletivos artísticos das periferias do país, artis-
tas em começo de carreira e projetos culturais de 
inclusão social são atores sociais que carecem de 
incentivo governamental para ampliar suas ações, 
esses massificamente não se sentem representados 
por posturas como as que tem se perpetrado país 
afora. 

Não demorou muito e o governo federal recuou, 
mantendo as verbas para onde tinham sido combi-
nadas inicialmente. O papel preponderante das ma-
nifestações por todo o país deu a tônica dos passos 
do governo. Nosso papel de cidadania efetiva nos 
garante livre participação política, independente-
mente de partidos políticos, nas decisões dos rumos 
do nosso país. 

Em pleno século XXI ainda é preciso explicar o 
óbvio de que cultura e esporte trazem desenvolvi-
mento humano, social e econômico para uma nação 
que se proponha a ser um país desenvolvido. Os 
benefícios de projetos sócio-culturais e sócio-espor-
tivos são grandiosos principalmente entre crian-
ças e jovens, projetos que ampliam os horizontes, 
apontam novos caminhos, oferecem oportunidades 
novas, construção de identidade, formação cultural 
e de cidadania, inclusive no combate ao crime e a 
violência nas grandes periferias do país.

Para o filósofo e antropólogo francês Edgar Morrin 
“é preciso ensinar a compreensão humana” e ne-
nhuma plataforma é mais dialógica do que a cultura 
para esse desafio atual. Diante da sabedoria e aná-
lise oportuna de suas palavras “... para uma melhor 
compreensão da realidade, para entender quem 
somos, que você é um ser complexo, que eu sou um 
ser complexo, não podemos estar reduzidos a um 
único aspecto da personalidade, para saber que a 
sociedade é complexa, para entender a globaliza-
ção. Acredito que é sim necessário um pensamento 
assim, senão temos um pensamento mutilado, o 
que é muito grave, porque um pensamento mutilado 
leva a decisões erradas ou ilusórias.” portanto para 
afloramento de novas ideias, novos pensadores que 
reflitam com ainda mais apreço o mundo em que vi-
vemos havemos de oferecer mais cultura a todas as 
gerações que estão por vir; pela cultura de paz, ela 
é capaz de ser um antídoto contra a violência. 

[ artigo ]
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Feira noturna do Parque Cecap retorna
com produtos de qualidade nesta sexta

Nesta sexta-feira dia 7, será 
realizada a nova edição da 
feira noturna gastronômica 
no varejão do Parque Cecap. 
O evento será realizado toda 
sexta-feira, a partir das 17h. A 
ação inicial da feira noturna 
gastronômica visa oferecer 
atendimento diferenciado, co-
midas com qualidade e preço 
acessível. Ao todo são mais 
de 30 expositores, com pra-
tos de diversas variedades. 

Dentre as opções que 
podem ser encontradas 
no local estão hambúrguer 
artesanal, comida mexicana, 
crepes, gastronomia árabe, 
pizza, Lanches, hot dog, 
batata frita, queijos, bolos, 

pães artesanais, bebidas, 
chope artesanal, yakissoba, 
tempurá, tapioca, milho e 
seus derivados, doces e tradi-
cionais barracas de hortifruti, 
pastéis, caldo de cana, frutas, 
verduras, legumes, ovos e 
condimentos (temperos).

Os preços são acessíveis à 
população. E deixar os par-
ticipantes em clima de lazer, 
música ao vivo, entretenimen-
to, brinquedos para crianças 
e muito mais. A expectativa 
dos organizadores com a am-
pliação da feira é oferecer um 
ambiente sociável e opção de 
lazer aos jovens e famílias às 
sextas-feiras à noite. 

A feira também infl ui na 

economia da cidade e é uma 
opção de renda extra aos 
expositores e na geração de 
novos empregos. O público 
do evento é diversifi cado, 
como adolescentes e casais 
jovens, com faixa etária dife-
rentes e famílias inteiras. 

Serviço:
• Feira noturna Gastro-

nômica Guarulhos
• Todas às sextas-feiras, 

das a partir das 17h.
• Avenida Pres. Tan-

credo de Almeida 
Neves, 2440 - Vare-
jão do Cecap.

Prefeitura oferece maquiagem gratuita 
na praça Getúlio Vargas a partir das 13h

Como parte da progra-
mação dos 458 anos de 
Guarulhos, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento e 
Assistência Social, dispo-
nibiliza maquiagem à po-
pulação nesta sexta-feira 
(7), das 13h às 16h30. O 
serviço é gratuito e é 

oferecido por alunos e 
professores dos cursos 
da Secretaria em parce-
ria com o Fundo Social 
de Solidariedade no 
Restaurante Escola Praça 
Gourmet, localizado no 
antigo prédio da Câmara 
Municipal, na praça Ge-
túlio Vargas (Centro). É 

necessária a retirada de 
senha no local.

Desde o dia 3, a Pasta 
está oferecendo serviços 
de beleza como ca-
beleireiro, manicure e 
depilação às pessoas in-
teressadas. Nesta quinta-
-feira (6), a população 
contou com cabeleireiro 
e ofi cinas de pequenos 
reparos de costura, do-
bradura e artesanato no 
mesmo espaço.

Serviço:
• Maquiagem gratuita 

Dia 7/12 – das 13h às 
16h30

• Local – Restaurante 
Escola Praça Gourmet 
(praça Getúlio Vargas, 
s/nº, Centro)
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com produtos de qualidade nesta sexta
Nícollas Ornelas

EDITAL

O Se undo Ofi cial de e is ro de Im eis, Tí ulos e ocumen os e Ci il de Pessoa urídica da 
Comarca de Guarulhos, Es ado de S o Paulo, considerando o dispos o no  4 , do Ar i o 2 , da 
Lei .514 7, em a endimen o ao re uerimen o preno ado so  n  429 .889 , de ITAÚ  UNIBANCO 
S/ A, CNPJ  nº  6 0.701.19 0/ 0001- 04, credor fi duci rio, nos ermos do re is ro n mero 07, da 
ma rícula 116 .5 6 5 , rela i a ao Im el si uado na Aveni da Benj ami n H arri s  H anni cu t , nº  46 0 
( ant i g o nº  200), Ap art ament o 83, Bl oco 5 , Condomí ni o Res i denci al  Vi da Pl ena Gu aru l h os , 
Bai rro Vi l a Ri o de J anei ro, Gu aru l h os  –  SP, ser e-se do presen e para promo er a Int i mação 
p or Edi t al  dos de edores fi ducian es MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DOS SANTOS, CPF 

1.1 4.3 5-15, e OLIVALDO J USTINO NICACIO, CPF 23 .38 . 15-34, para fi ns de 
cumprimen o das o ri a es con ra uais, decorren e das pres a es e encar os em a raso, 
endo em is a ue os de edores fi ducian es MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DOS SANTOS e 
OLIVALDO J USTINO NICACIO encon ram-se em local incer o ou n o sa ido. 

O alor das pres a es e encar os em a raso, a uali ado a  13/ 11/ 2018, corresponde a R$  
19 .839 ,5 5  de eno e mil, oi ocen os e rin a e no e reais e cin uen a e cinco cen a os , con orme 
demons ra i o de d i o apresen ado pelo credor, disponí el para conhecimen o, es ando o 
alor su ei o a a uali a o mone ria, uros con encionais e demais encar os con ra uais a  a 

da a do e e i o pa amen o, al m das demais pres a es ue se encerem nes e período, mais 
emolumen os e despesas de co ran a e de in ima o no alor de R$  3.124,19 . O pa amen o 
de er  ser e e uado pre erencialmen e em che ue adminis ra i o, nominal ao Se undo e is ro 
de Im eis e Ane os da Comarca de Guarulhos  SP, CNP  14. 77. 11 1- 2.

Assim, procede-se  Int i mação p or Edi t al  de Vossas Senhorias, para ue se diri am ao 
Reg i s t ro de Imó vei s , s i t u ado na Ru a Gu aí ra, 9 1, J ardi m Barbos a, Gu aru l h os / SP, de 
Seg u nda a Sex t a- fei ra das  09 h 00mi n à s  16 h 00mi n, onde de er o e e uar o pa amen o 
a uali ado do d i o acima discriminado, no pra o improrro el de 15 uin e  dias, con ados 
da da a da erceira pu lica o.

Por opor uno, fi cam Vossas Senhorias cien es de ue o n o pa amen o do d i o no pra o 
es ipulado aran e o direi o de consolida o da propriedade plena do im el, si uado nes e 
Município, na Aveni da Benj ami n H arri s  H anni cu t , nº  46 0 ( ant i g o nº  200), Ap art ament o 
83, Bl oco 5 , Condomí ni o Res i denci al  Vi da Pl ena Gu aru l h os , Bai rro Vi l a Ri o de J anei ro, 
Gu aru l h os  –  SP, em a or do credor fi duci rio, nos ermos do  7 , do ar i o 2 , da Lei n.  
.514 7. 

Guarulhos, 7 de de em ro de 2 18.
Tercei ra Pu bl i cação          
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Damares Alves confirmada no Ministério 
da Mulher, Família e Direitos Humanos

A advogada e assessora 
do senador Magno Malta, 
Damares Alves, foi anun-
ciada nesta quinta-feira, 6, 
como chefe do Ministério 
da Mulher, Família e Direitos 
Humanos. Damares, que 
é advogada, educadora 
e pastora evangélica, é a 
segunda mulher anunciada 
para compor o governo 
do presidente eleito Jair 
Bolsonaro, que já conta com 
21 ministérios. 

O anúncio foi feito pelo 
ministro extraordinário de 
transição Onyx Lorenzoni 
no Centro Cultural Banco 
do Brasil (CCBB), sede do 
governo de transição. A 

futura ministra disse que vai 
trazer para o protagonismo 
mulheres que ainda não 
foram atingidas por políticas 
públicas e que vai fazer um 
amplo pacto pela infância, já 
que a Secretaria da Infância 
também vai integrar a Pasta. 

“Infância vai ser prioridade 
nesse governo, é intenção 
do presidente”, disse Da-
mares após ser anunciada 
como ministra. Sem citar o 
aborto, Damares disse que 
o primeiro direito a ser pro-
tegido será o direito à vida. 
“Entendemos que o maior 
e o primeiro direito a ser 
protegido é o direito à vida, 
nós vamos trabalhar nessa 

linha”, declarou. 
Damares garantiu ainda 

que “nenhum homem vai 
ganhar mais que mulher 
desenvolvendo a mesma 
função”.

A futura ministra é 
funcionária do senador 
Magno Malta (PR-ES), figura 
importante na campanha 
de Jair Bolsonaro, mas 
que não foi indicado para 
nenhum cargo no governo. 
“Senador Magno Malta até 
este momento ainda é meu 
chefe, sabe do convite, está 
feliz e entende que eu fui 
convidada por causa do 
meu trabalho ao longo de 
anos”, disse.

Indicado para chefiar 
o Ministério da Ciência 
e Tecnologia, o enge-
nheiro Marcos Pontes 
afirmou, nesta quinta-
-feira, 6, que o ensino 
superior permanecerá 
no Ministério da Educa-
ção. O presidente eleito, 
Jair Bolsonaro, cogitou 
transferir a responsabi-
lidade para a pasta que 
será comandada por 
Pontes.

“O Ensino Superior 

permanece com o minis-
tério da Educação e essa 
relação com a ciência e 
tecnologia é primordial”, 
declarou Pontes durante 
coletiva de imprensa no 
Centro Cultural Banco 
do Brasil, em Brasília.

Segundo o futuro 
ministro, a “colaboração 
com a educação é im-
portante e tem andado 
muito bem”. Ele listou 
quatro pilares para a 
cooperação entre os 

ministérios que seriam 
o ensino de ciência e 
tecnologia no ensino 
fundamental; a importân-
cia da pesquisa básica; 
incentivo à inovação; e 
cooperações internacio-
nais.

Ao longo do dia, Pon-
tes organiza um encon-
tro com representantes 
da comunidade científica 
no CCBB. Bolsonaro fez 
uma rápida aparição na 
reunião, pela manhã.

A Justiça Federal de 
São Paulo suspendeu 
qualquer decisão do Con-
selho de Embraer que 
permita a segregação e 
transferência da parte 
comercial da empresa 
para a norte-americana 
Boeing. O negócio criaria 
uma joint venture avalia-
da em US$ 4,8 bilhões, 
em que 80% das ações 
seriam da Boeing e 20% 
com a Embraer. A decisão 
foi tomada na quarta-fei-
ra, 5, mas a Advocacia-
-Geral da União (AGU) 
informou que ainda não 
foi notificada.

A decisão é do juiz 
Victorio Giuzio Neto, da 
24ª Vara Cível Federal de 
São Paulo, em uma ação 

movida pelos deputados 
federais do PT Paulo Pi-
menta (RS), Carlos Zaratti-
ni (SP), Nelson Pellegrino 
(BA) e Vicente Cândido 
(SP) contra a Embraer. No 

despacho, o juiz men-
ciona a proximidade do 
recesso do Judiciário, 
a posse do presidente 
eleito Jair Bolsonaro e de 
sua nova equipe, além da 

renovação do Congres-
so como motivos para 
justificar o deferimento 
da liminar.

O juiz destaca que 
haveria a possibilidade 
de que o Conselho da 
Embraer efetivasse a 
segregação no período 
de transição entre o 
governo do presidente 
Michel Temer e o futuro 
governo Bolsonaro. Se-
gundo ele, o Conselho 
poderia criar uma “situ-
ação fática de difícil ou 
de impossível reversão” 
nesse período. Apesar 
disso, ele ressalta que 
não impôs nenhum obs-
táculo à continuidade 
das negociações entre 
as duas empresas.

Dida Sampaio/AE

Ensino superior permanecerá com 
Ministério da Educação, diz Pontes

Juiz federal de SP suspende a 
fusão entre Boeing e Embraer

Segurança suspeito de matar 
cão afirma estar arrependido

O segurança acusa-
do de ter agredido e 
causado a morte de um 
cachorro, em uma loja do 
Carrefour, em Osasco, 
confessou ter golpeado 
o animal e se disse arre-
pendido, em depoimento 
prestado nesta quarta-
-feira (5) na Delegacia do 

Meio Ambiente local.
Ele afirmou que, após 

ter acertado o cachorro 
com uma barra metáli-
ca, não percebeu que o 
havia ferido e só se deu 
conta disso quando viu o 
sangue no chão. O segu-
rança disse que buscou 
ajuda e ligou para o 

Centro de Zoonoses com 
seu celular pessoal

O homem relatou que 
está muito assustado 
com a repercussão do 
caso e vai responder em 
liberdade por maus-
-tratos, com pena de 3 
meses a 1 ano de deten-
ção e multa.
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O negócio criaria uma
joint venture avaliada
em US$ 4,8 bilhões, 

em que 80% das ações
seriam da Boeing e 
20% com a Embraer
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Os pedidos de falência 
estão recuando 14,7% 
no acumulado do ano 
( janeiro a novembro 
de 2018 comparado ao 
mesmo período de 2017), 
segundo dados com 
abrangência nacional 
da Boa Vista, empresa 
parceira da ACE-Guaru-
lhos. Mantida a base de 
comparação, as falências 
decretadas registraram 
alta de 11,6%, assim 
como os pedidos de re-
cuperação judicial (5,1%) 
e recuperações judiciais 

deferidas (0,6%).
Na comparação mensal 

os pedidos de falência 
caíram 23,4% em relação 
a outubro, assim como 
as falências decretadas 
(-18,0%). No sentido 
contrário, registraram 
crescimento os pedidos 
de recuperação judicial 
(40,9%) e recupera-
ções judiciais deferidas 
(82,4%).

De acordo com os 
resultados acumulados 
do ano, os pedidos 
de falência continuam 

recuando. O movimento 
de queda está atrelado 
a melhora nas condições 
econômicas desde o ano 
passado, que permitiu às 
empresas apresentarem 
sinais mais sólidos nos 
indicadores de solvên-
cia. “Os números positi-
vos, porém, dependem 
de uma retomada mais 
acelerada da atividade 
econômica nos próximos 
períodos para terem 
continuidade”, observa o 
presidente da ACE-Gua-
rulhos, William Paneque.

O indicador de falên-
cias e recuperações ju-
diciais é construído com 
base na apuração dos 
dados mensais registra-
dos na base do SCPC, 
oriundos dos fóruns, 
varas de falências e dos 
Diários Oficiais e da Jus-
tiça dos estados. A série 
histórica deste indicador 
se inicia em 2006 e está 
disponível em http://
www.boavistaservicos.
com.br/economia/falen-
cias-e-recuperacoes-
-judiciais/.

Empresa parceira da ACE aponta queda de 
14,7% dos pedidos de falência em 2018

PESQUISA: Já para os pedidos de recuperação judicial houve alta de 5,1%, indica pesquisa da Boa Vista, divulgada nesta semana
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GANHA 25% DE DESCONTO

A PRINCIPAL

COVER LEGIÃO

DO BRASIL

URBANA
LEGIÃO

COVER SP

BANDA

LMartinho da Vila fala sobre o show 
em SP, no qual comemora 80 anos

O cantor e compositor 
Martinho da Vila esteve na 
redação do jornal O Esta-
do de S. Paulo para falar 
sobre o show ‘Martinho 

8.0 Bandeira da Fé’, em 
que lança o álbum ‘Ban-
deira da Fé’ e também 
comemora seus 80 anos. 

ONDE: Teatro Bradesco 

(1.457 lug). R. Palestra 
Itália, 500, Perdizes, 3670-
4100. QUANDO: Dom. (9), 
20h. QUANTO: R$ 80/R$ 
160 Cc.: todos. Cd.: todos.

‘Ela que escolheria a forma de vir ao 
mundo’, diz Sabrina Sato sobre Zoe
Sabrina Sato compartilhou 
com seus seguidores um 
relato sobre sua prepara-
ção para um parto normal 
e como foi ele ter mudado 
para uma cesariana.
A apresentadora contou 
que fazer a cirurgia não 
estava em seus planos, 
mas após de 20 horas de 
trabalho de parto, ela deu 
à luz por meio de uma 
cesariana humanizada, o 
que, segundo ela, foi um 
aprendizado.
“Eu me preparei, estudei, 
assisti a vídeos, li livros, 
fi quei cinco meses da 
gestação fazendo exercí-
cios pélvicos para poder 
fazer o parto mais natural 

possível. Me recolhi, 
deixei de ir em festas de 
amigos e me dediquei 
total a esse grande sonho 
de gerar uma fi lha”, escre-
veu a apresentadora. Ela 
afi rma que tinha certeza 
de que Zoe nasceria de 
parto natural, uma vez 
que tinha se preparado 
para isso e não pensou 
em um plano B.
“E depois de 41 semanas 
e mais de 24 horas de 
bolsa rompida, 20 horas 
de trabalho de parto, 
ainda não tinha minha 
fi lha nos meus braços. Foi 
através de uma cesariana, 
que tinha medo, receio 
e não estava nos meus 

planos, porque a aneste-
sia, corte, cicatriz e tempo 
de repouso não saíam da 
minha cabeça, que che-
gou o maior presente da 
minha vida. Foi emocio-
nante”, relatou.
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em SP, no qual comemora 80 anos
Marcos Ermínio

Você disse que não 
iria gravar mais discos. 
O que o motivou a 
fazer mais um? 

Foi a própria gravado-
ra (risos). O presidente 
(da Sony) falou que eu 
tinha que fazer um disco 
comemorativo dos 80 
anos. Falei: “É uma boa 
ideia.” Pretendo que 
seja o derradeiro, mas 
nunca se sabe. Isso é 
que nem quando falo 
que não vou desfi lar na 
Vila Isabel e depois es-
tou lá na avenida (risos).

Cada um dos seus 
discos têm um conceito. 
Qual é o conceito de 
‘Bandeira da Fé’? 

Queria fazer um álbum 
livre, falar um pouco de 
mim e de coisas de que eu 
gosto. Quis pegar coisas 
(composições dele) que eu 
nunca gravei: ‘Bandeira da 
Fé’, ‘A Tal Brisa da Manhã’. 
Acabou fi cando um disco 
atual.

Como você vai montar 
o repertório do show?

Vou tentar que o show 
passe a mesma ideia do 

disco e intercalar com 
músicas mais conheci-
das que têm a ver com a 
temática. Meu problema 
agora é selecionar o que 
vou colocar.

Aos 80 anos, o que 
você faz para manter 
essa energia toda?

Eu não faço nada não, 
sabe? Eu vivo normal-
mente. O importante é 
você fazer coisas, criar, 
trabalhar. Eu ainda tenho 
uns 15 ou 20 anos pra 
fazer confusão.
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[ horóscopo ]

Roubo Nas Alturas

Motoqueiro Fantasma

Globo, 15h06 Tower 
Heist. EUA. Comédia. Di-
reção: Brett Ratner. Com: 
Casey A�eck; Alan 
Alda; Eddie Murphy; Ben 
Stiller.Josh Kovacs era 
um funcionário exem-
plar de um dos prédios 
mais badalados de Nova 
York, conhecido como A 
Torre. Lá, ele é uma es-

pécie de chefe de uma 
equipe de profissionais 
“mais ou menos” qua-
lificados, como Lester, 
Cole Howard, Odessa e 
Rick, entre outros. A vida 
de todos vira de cabeça 
para baixo quando Ar-
thur Shaw, o bilionário 
ocupante da cobertura, 
é preso pelo FBI.

Globo, 2h54 
Ghost Rider. EUA/
Austrália. Aventura. 
Direção: Mark Ste-
ven Johnson. Com 
Nicolas Cage, Eva 
Mendes, Wes Ben-
tley. Para salvar a 
vida do pai, o mo-
tociclista Johnny 
Blaze faz um pacto 
com o diabo e aca-
ba virando justicei-
ro das trevas. To-

das as noites, ele 
vaga pelas ruas 
como o Motoqueiro 
Fantasma, caçando 
almas condenadas 
e levando-as para o 
inferno. Mas o des-
tino lhe traz de vol-
ta seu grande amor, 
e ele decide lutar 
contra as forças de-
moníacas para ga-
nhar de volta a li-
berdade.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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5, em
algarismos
romanos

Parente
da marta,

ataca
ratazanas

Dança dos
sete (?),

bailado de
Salomé

Embarca-
ção da
frota de
Cabral

Número
inteiro

indeter-
minado

Idioma
mais

falado na
China

"(?) de
Carnaval",

canção 
da MPB

"Sailor (?)",
animação
japonesa

Divisão
de uma

superfície
(Geom.)

Rio que
corta a ci-
dade de

São Paulo

Antônio
Olinto,
escritor
mineiro

Condição
de quem
tem Q.I. 
de 180

Paleozoica,
Mesozoica
e Cenozoi-
ca (Geol.)

Ajustar a
um outro
ambiente

Hot (?):
cachorro-
quente, 

em inglês

"The (?)",
tabloide
britânico

Indústria
(abrev.)

Roentgen
(símbolo)

Diz-se da
Linha do
Equador

Tira a a-
tenção de

Saia
daqui!

Chefe do
007  (Cin.)

Gaivota
(bras.)

Incógnita
mate-
mática

Denúncia
(?): ex-

pulsão do
inquilino
após o

fim da vi-
gência do
contrato

Sufixo de
"metanol"
Compa-
nheira

Por 
meio de

Loja de (?),
estabele-
cimento

em postos
de

gasolina

Designei
para cargo

Aversão

Metal que confere
maior dureza ao aço
Tina Turner, cantora
pop norte-americana 

Alimento
apícola
O "eu"

instintivo

Confusão; bagunça

O filtro urinário

Angstrom (símbolo)
Peça de Millôr

Fernandes sobre 
a vida conjugal

Informação fornecida
durante a previsão
meteorológica nos

noticiários

Bordado
com fios
contados

Reage à
piada en-
graçada

Prosas
ficcionais

Interpretou o Sebas-
tião Carvalho na te-
lenovela "Babilônia",
seu último trabalho 
na TV

Capacete
medieval

(?) da
prova,

obrigação
do

acusador
(jur.)

3/ati — dog — sun. 4/moon. 7/vanádio. 10/narrativas.

[ novelas ] 

virgem

Sua honestidade será 
explosiva, mas vai fazer 
você se aproximar das 
pessoas mais sinceras 
que conhece. Não tente 
desesperadamente 
descobrir detalhes sem 
importância. Você está 
nervoso porque está 
cansado, descanse!

Você vai enfrentar as 
tarefas que esperam 
por você hoje. Não se 
deixe ser indevidamente 
influenciado por coisas 
que você ouve, tenha 
a sua própria opinião. 
Fazer o contrário pode 
gastar sua energia.

Você não será 
capaz de parar de dizer 
exatamente o que você 
pensa, mesmo que crie 
alvoroço. Você está em 
boa forma, mas seus 
olhos são maiores do 
que o seu estôma-
go. Cuidado com os 
excessos.

Você vai ver clara-
mente quais são as 
intenções de algumas 
pessoas. Você vai ter 
que descobrir quais são 
as suas, mas não se 
esqueça de mostrá-
-las. Você está tendo 
problemas para manter 
o ritmo. 

Seu humor mais gene-
roso irá lhe permitir ver 
as coisas por um ângulo 
mais otimista. Não tente 
se empurrar demais 
ou exagerar. Mantenha 
um senso de equilíbrio, 
sem se esquecer de 
reservar um tempo para 
si mesmo.

A sorte estará com 
você em seus passos 
hoje - é hora de consi-
derar um investimento 
financeiro e repensar 
o seu orçamento. Seus 
exageros podem gastar 
suas reservas de ener-
gia. Tente compensar 
isso com uma dieta 
equilibrada.

Você vai surpreender 
as pessoas que o ro-
deiam com a determina-
ção que está mostrando 
para alcançar seus 
objetivos. Você precisa 
de relaxamento mental 
e físico. Tente imergir em 
uma atividade artística 
para recarregar suas 
baterias.

Você sabe como criar 
uma atmosfera positiva 
em torno de você. Você 
é bom para surpresas. 
Você não poderia estar 
em melhor forma psi-
cológica e será capaz 
de resolver questões 
difíceis.

Hoje o dia será muito 
animado. Os encontros 
serão agradáveis e re-
forçarão sua confiança. 
Você precisa encontrar 
um equilíbrio entre a 
reflexão e a ação, entre 
a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o 
seu corpo.

Você está alegre 
e otimista, indo na 
direção perfeita. Agora 
é a hora de defender 
a sua causa. Você está 
encontrando dificulda-
des para acompanhar o 
ritmo. Recarregue suas 
baterias ao ar livre. Não 
há necessidade de se 
alarmar por enquanto.

Seu estado de espírito 
permite que você fique 
acima dos problemas e 
esse distanciamento vai 
ajudar você a encontrar 
soluções. O impulso de 
energia que aguarda por 
você vai encontrar uma 
expressão para iniciar 
um projeto importante.

Você está aprendendo 
a acreditar em si mesmo. 
Algumas verdades de al-
guém de seu círculo se-
rão reveladas. Você está 
se sentindo fisicamente 
cansado e precisa de 
descanso e de uma 
mudança de ares, mas, 
enquanto isso, encontre 
algo relaxante para fazer.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Soninha e Vagner 
pensam em como 
ficar juntos, apesar 
das divergências 
de suas famílias. 
Flora insiste para 
que Paulo se apre-
sente com ela no 
Sapiência. Talíssia, 
Dandara, Garoto e 
Érico conversam 
com Jade sobre 
racismo.

Espelho da Vida
Cris tenta en-

contrar a cabana 
de Danilo. Isabel 
procura por Priscila 
na fazenda. Josi 
descobre que Pris-
cila é filha de Alain. 
Mauro César tenta 
se reaproximar de 
Mariane. Jorge se 
insinua para Neusa. 
Cris encontra as 
ruínas da cabana 
de Danilo. Priscila 
se perde na mata.     

O Tempo 
Não Para

Menelau diz a Ma-
rocas que não quer 
mais ser modelo 
da Kikinico. Livaldo 
rouba o chaveiro de 
Carmen. Helen ava-
lia os exames de 
Marocas e afirma 
que alguém está 
tentando enve-
nená-la. Herberto 

alerta a Lúcio que 
detectaram a subs-
tância no exame de 
Marocas. Samuca 
deduz que Agnese 
é responsável pelo 
envenenamento de 
Marocas.

O Sétimo Guardião
Júnior conta a 

Geandro que um 
homem misterioso 
tirou a arma de sua 
mão. Gabriel acre-
dita que Sampaio 
seja o responsável 
pelo disparo. Peça-
nha alerta Machado 
sobre o estampido. 
Machado descobre 
que Rita destruiu 
suas lingeries. 
Júnior manipula 
Geandro para que 
o irmão o ajude a 
esconder sua culpa. 

Jesus
Jesus fica satisfei-

to com o posicio-
namento de Pedro. 
Zebedeu estranha 
a presença do cen-
turião na casa de 
Sara. Pilatos recebe 
uma mensagem 
do imperador de 
Roma. Adela tenta 
amolecer o coração 
de Barrabás. Os 
apóstolos escutam 
as palavras de 
Jesus. O centu-
rião deixa a casa 
de Sara. Lázaro 
fala sobre Susana 

com suas irmãs. 
Shabaka aconselha 
a filha. Pilatos diz 
que será obrigado 
a devolver o corbã 
dos judeus.   

   

As Aventuras 
de Poliana

Joana e Sérgio 
tentam se descul-
par com Sr. Pend-
leton e Roger. João 
e Poliana ensaiam 
a apresentação 
para o concurso de 
talentos. Guilherme 
procura Raquel 
para conversar no 
trabalho.     

Chiquititas
Samuca diz que 

decifrou parte do 
enigma “O-M-T-E”, 
que quer dizer “O 
Maior Tesouro É”. 
Samuca revela que 
precisa descobrir a 
relação das pedras 
com a finalização 
da frase. Maria 
Cecília pede para 
guardarem segredo 
sobre a gravidez. 
A família de Tobias 
também vai ao 
apartamento dar os 
parabéns para ela.

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

ANUNCIE

Publicações Legais

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

 MECÂNICO DE AUTOS 
 R. Francisco Zanzini, 192, Vila En-
dres. Próx. Shopp. Internacional 
F: 2422-5899/96113-8508. 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 APTO CENTRO MOB. 
 2dorms, c/ sacada e 1 garagem  
F: 2455-5833/99762-2777 whats 
c/ propr. 

 GALPÃO/DEPOSITO 
 Próx. Pç 8 Gru +/- 800m² R$ 
9.500,00 ideal p/ Igreja, Ofi cina 
Mêc, Mercado. 98372-1224/2414-
1096

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

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

 APTO GUARUJA 
 Natal e fds de semana, c/ 
garagem, 3dorms, F:2443-
2538/96310-8031 

 VENDE-SE 

 CASA PRÓX PRAÇA 8 
 2 dorms, garagem, 2 vagas, sala, 
coz, 2wc, área serviço. R$120MIL 
F:(12)98252-8315 c/ Márcio 

 APTO LAVRAS 
 2dorms. sala, coz, a.s, 1vg. 50 
MIL, 52m². Financ Minha casa, 
minha vida. F:99488-4012 

 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 

 PASSO PONTO PIZZARIA 
 Pizzaria compl, funcionando prox 
ao internacional shop, com op-
ção para restaurante, delivery e 
espaço interno. F:98749-3562 

 AGUAS DE LINDÓIA 
 Apto. 3 dorms., 3 wcs., mobiliado, 
reformado, ideal p/ 6 pessoas (11)  
F: 2440-9505  

 LOJA AUTO ELÉTRICO E ACES-
SÓRIOS 
 20 anos no mercado, ac. autos F: 
11- 4386-4279  

 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    

 SITIOS E CHÁCARAS 

 REPRESA NAZARÉ PTA. 
 Terreno 1000m² entrada R$ 15 mil 
+ 50x R$ 900,00 e 700m² fundo 
p/ agua. Preço a combinar F: 
2231-0777/99935-6619 

 NAZARÉ PAULISTA/PRÓX RE-
PRESA 
 Terreno 1000m entr 20mil + 40x 
de R$500,00. Ac carro. F:94375-
2778/96268-9932 

 LITORAL 

 CASA MONGAGUÁ 
 Bl Agenor de Campos. Na-
tal e fi ns de semana. F:2402-
1593/2402-9505 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 TRABALHO ESPIRITUAL 
 Mais de 100 tipos de magia, bú-
zios, amarração.Trab a distancia 
F: 94570-0107 / (88)99813-0817 

 MASSAGEM 

 GÊ COIFFEURS 
 Promoção Dez/2018, 4 seção 
de massoterapia integrativa e  
refl exologia, apenas R$320,00. 
R:Luiza Balzani, 48 - Vl Moreira. 
F:2408-7419/94703-8713 

 RELAX 

 BIA MORENA 
 Compl liberal, molhadinha, orl e 
anl com ctz, realizamos fantasias. 
F:3820-1277 

 DIVERSOS 
 DESEJO UM NAMORADO 
 Ana Cristina, formada em direito, 
bonita, 40 anos. F:97223-6393 

     

   

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

Vende-se sobrado
3 dorms, 1 suíte, sala 

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

empregada, garagem, área 
total construída 280m2

R$ 595.000.00 
99975-3528 / 97560-1771

Convocação

   G uarulh os/ S P ,  0 7  de D eze mb ro de 2 0 1 8 .
Ref.: EDITAL DE CONVOCAÇÃO

P reza dos A ssociados:

     S irvo- me do p resente p ara convocar todos os M emb ros e A ssociados á  
p articip arem da A ssemb leia G eral E xtraordiná ria,  a realiza r- se no p ró ximo dia,  17 
de Dezembro de 2018, nas depend ncias da Federa o das Escolas Profissionais 
de Cab elereiros e S imilares do E stado de S ã o P aulo,  situado á  R ua B enedito 
R odrig ues de F reitas,  nº  3 5  –  S ala 0 9  –  V ila R ach id G uarulh os/ S P  CE P  0 7 0 1 2 -
1 0 0 ,  à s 0 9 h 0 0 min,  em p rimeira convocaçã o,  contando com a maioria ab soluta dos 
associados,  ou à s 0 9 h 3 0 min,  em seg unda convocaçã o,  no mesmo dia e local com 
q ualq uer nú mero de associados,  delib erando p ela maioria simp les dos votos dos 
p resentes,  p ara delib erarem sob re a seg uinte O R D E M  D O  D I A :

1) ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E MUNICIPIO DA SEDE DA FEDERAÇÃO;
2) APROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DO REGISTRO SINDICAL;
3) ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA REFERENTE INCLUSÃO DA ATIVIDADE DE 
ATUAÇÃO DA FEDERAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A NÍVEL 
FEDERAL E TAMBÉM NO EXTERIOR PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
PROFISSIONAL;
4) ASSUNTOS GERAIS.

OBSERVAÇÕES:

*  É  lí cito aos senh ores memb ros e associados se f az erem rep resentar na A ssemb leia 
ora con ocada por procuradores, munidos com procura es específicas
*  A  ausê ncia dos senh ores memb ros e associados nã o os desob rig am de aceitarem 
como tá cita concordâ ncia aos assuntos q ue f orem tratados e delib erados.

G uarulh os,  0 7  de deze mb ro de 2 0 1 8 .

Cordialmente,

P residente:  JO R G E  P O M P Ê O  G A S S I  
FEPCSSP - Federa o das Escolas Profissionais de Ca elereiros e Similares do 
E stado de S ã o P aulo.

ADVOCACIA, COBRANÇAS, 
PERÍCIAS, ARBITRAGEM

www.grupomonfardini.com.br

   Rua Jorge Street, Nº102 
Centro - Guarulhos/SP 

CEP 07080-020
2447-2445  

99988-0047
   marcospaulomonfardini

@gmail.com

COMUNICADO DE 
EXTRAVIO

 
Comunicamos o extravio do livro 
fiscal modelo 57 do C.F.M.133831 
do Município de Guarulhos em 
nome de NILTON GONÇALVES, 
CPF 132.481.518-38.

 EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 19 de dezembro 2018 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 26 de dezembro 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 23/03/2016, cuja Fiduciante é SIRLENE DA COSTA FERREIRA, CPF/MF 
074.402.698-96, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 459.419,45 
(Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil Quatrocentos e Dezenove Reais e Quarenta e Cinco Centavos - atualizado 
conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 86, Torre 7, Parque Guarulhos, com a 
área privativa de 77,0600m², e a área total de 147,8489m², 2 vagas de garagem, do Residencial Parque Residence, 
situado na Avenida Bartholomeu de Carlos n° 230, Bairro Picanço, Guarulhos/SP”, melhor descrito na matrícula  
nº 141.786 do 2° Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 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$ 373.457,52 (Trezentos e Setenta e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta 
e Sete Reais e Cinquenta e Dois 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 (4546_10 Al).

DEIXE VISITANTES INDESEJÁVEIS 
LONGE DA SUA FAMÍLIA

R$300,00 
POR DEDETIZAÇÃO

Valor p/ residências e comércios 
de peq porte. Imóveis maiores 

sujeito a avaliação.
 

Trabalhamos somente c/ produtos 
de marcas tradicionais, legalizados e 

registrados na ANVISA.

 
Agende pelo whats 
(11)      96450-2619(11)      96450-2619

Lotes a partir
de 150 m²
Pequena
entrada,
180 meses
para pagar.

CARAGUATATUBA

www.casaraoimoveiscaragua.com.br
(12) 3882-2020
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Para você que sofre, não 
sabe o caminho da sua vida.

Trabalhamos c/ magias, 
rituais, feitiços e oráculos.

Todas as sextas, atendimento 
c/ Maria Molambo e 

Srº Sete Encruzilhadas.

Rua Darzan 319 B Santana.
(5 min do metrô)

2950-3173
97268-7929

www.marceloalban.com
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