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Temporal volta a castigar 
bairros da periferia da 
cidade de Guarulhos

LOLLAPALOOZA: A cantora britânica Jorja Smith vem ao Brasil para participar do festival, 
onde se apresentará no próximo dia 6 de abril, trazendo com ela ‘Lost and Found’
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Lula recebe a 2a

condenação da 
Justiça Federal
Sentença da juíza federal Gabriela Hardt condenou o ex-presidente 
a 12 anos e 11 meses de prisão em ação sobre o sítio de Atibaia
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Empresários também 
recebem suas penas 
em 360 páginas

Sítio foi mais usado 
por Lula do que por 
proprietário, diz juíza

Escola estadual do Pimentas presta 
homenagem a várias personalidades
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Regime Próprio 
deve economizar
R$ 200 milhões

Novas ciclovias 
sem previsão para 
este ano na cidade
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Coronel Álvaro Camilo

Artigo
Deputado estadual por São Paulo

[ opinião ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Fogo em residência

Incêndio atingiu uma residência na rua Conselheiro Ramalho, que fica na região do Bixiga, na 
capital paulista, nesta quarta-feira (06). De acordo com informações dos bombeiros, não havia 
ninguém na casa no momento do fogo. O Corpo de Bombeiros conseguiu apagar as chamas.
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Mara de Assis Gonçalves
Neste período de altas 
temperaturas, observamos 
nos semáforos grande de 
número de vendedores 
de água mineral em garra-
finhas. Mas será que esta 
água é confiável? Existe al-
gum tipo de fiscalização da 
prefeitura que possa garan-
tir a saúde do consumidor? 
Gostaria muito de saber so-
bre isso.

Firmino Costa
Moro no Jardim Iporanga, 
perto da região central, e 
já venho notando melhoras 
no abastecimento de água 
na região. As torneiras de 
minha casa estão mais 
água e espero que conti-
nue assim a partir de agora, 
não só no meu bairro, mas 
em toda cidade. 

Clecius Rocha
O resultado das urnas foi 
um recado do povo brasi-
leiro por mudanças e, prin-

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

Adelina Vieira
Achei lamentável uma cida-
de do porte de Guarulhos 
não ter uma festa de Ré-
veillon para sua população. 
Tive que ir com a minha 
para a Avenida Paulista, em 
São Paulo, para curtir a fes-
ta. Espero que este ano o 
prefeito Guti organize uma 
festa bonita em nossa cida-
de.

Rejane A. Soares
Venho acompanhando o 
desenrolar das investiga-
ções envolvendo o médium 
João de Deus e fico pen-
sando como as pessoas, 
que recebem o poder divi-
no da mediunidade, acaba 
deturpando a missão que 

recebeu de ajudar o pró-
ximo. A cada reportagem 
que acompanho, fico enoja-
da com o que este homem 
fazia com as mulheres, frá-
geis, que o procuravam em 
busca de conforto e cura 
espirituais. Que ele pague 
pelos seus erros.

Cleonice Campos
Agora, nosso abasteci-
mento está sob respon-
sabilidade da Sabesp, até 
onde eu sei uma das em-
presas mais respeitadas 
do mundo nesta área. Es-
pero que melhorias sejam 
sentidas pela população, 
sem reajuste exorbitante 
nas tarifas. Que nossas 
torneiras recebem água 
24 horas por dia, todos os 
dias da semana.

Demétrio S. Gomes
O problema do lixo sem-
pre foi um caso complica-
do para a cidade de Gua-
rulhos.

Mega Sena
Concurso n° 2122
06/02/2019
03 - 11 - 15 - 21 - 27 - 49

 
Lotofácil
Concurso n° 1773
06/02/2019 
01 - 02 - 05 - 08 - 09
10 - 13 - 15 - 16 - 17
18 - 19 - 21 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1941 
05/02/2019
10 - 11 - 14 - 21 - 29
34 - 41 - 46 - 48 - 58
61 - 68 - 69 - 70 - 72
81 - 91 - 94 - 96 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1898
05/02/2019
Primeiro sorteio 
04 - 19 - 21 - 24 - 36 - 37
Segundo sorteio
17 - 20 - 30 - 34 - 39 - 43

Federal
Extração n° 05360
06/02/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   16358           350.000,00
2º  34837              18.000,00 
3º  81436               17.000,00
4º  76131                15.400,00
5º  15279              14.820,00

Dentro de uma socie-
dade civil organizada, 
todos podem fazer a sua 
parte e colaborar nas 
mais diversas áreas que 
envolvem jovens, como 
a área da educação. Um 
tema importante princi-
palmente quando se fala 
em retomada das aulas 
nas escolas de todo Es-
tado e também do país. 
É um momento especial 
para se falar em respeito, 
deveres e salientar que 
o direito de um termina 
quando começa o do 
outro. 

Nós, como pais, ci-
dadãos e pessoas preo-
cupadas com o próximo, 
podemos exercer o pa-
pel de um educador, 
não em substituição aos 
nossos professores e 
mestres, mas em casa, 
junto à família, internali-
zando nos filhos e netos 
nossas experiências de 
vida e  mencionar que 
os princípios morais pre-
cisam ser conservados. 
Sempre!

Essas são algumas das 
metas que podemos ado-
tar neste ano de 2019 e 
que por alguma razão fi-
caram adormecidas em 
anos anteriores. Uma das 
minhas metas está fo-
cada em evidenciar a im-
portância da família como 
elemento base da socie-
dade. Por isso, a partici-
pação das pessoas é de 
extrema relevância para 
o sucesso desta tarefa, 
que não é fácil.

Creio que a família é 
nossa primeira escola, 
onde se formam o caráter 
e a dignidade da pessoa. 
Tenho boas recordações 
do meu tempo escolar e 
da admiração dos meus 
pais quando pegávamos 
nos livros para estudar as 

matérias após serem en-
sinadas em sala de aula. 
Desde muito jovem, meu 
pai, ainda sargento, e 
minha mãe passaram va-
lores para que eu e meus 
irmãos fossemos pessoas 
corretas, com vontade de 
crescer e progredir. 

Lembro de situações 
curiosas que atualmente 
são vistas como atitudes 
diferenciadas, mas que 
meus pais sempre me 
disseram, como recolher 
o lixo na nossa calçada, 
não somente de nossas 
casas. Quando vejo al-
guém jogando garrafas 
plásticas e papel no chão, 
me causa indignação. 

Todo material arremes-
sado nas vias causa tran-
storno, além de falta de 
ser educação e afetar a 
ordem urbana. Não é ver-
gonha recolher aquele 
papel ou qualquer outra 
embalagem que ultra-
passe no nosso quintal. 
Isso é civilização.

Quando deputado, até 
meados de 2017, criei 
ações que estimulassem 
justamente a convivência 
harmônica e responsabi-
lidade com o meio que 
optamos em viver. Os 
resultados destas ações 
foram grandes debates 
no parlamento. Tenho 
convicção que desperta-
mos, mesmo que de for-
ma discreta, o sentimen-
to de pertencer. 

Com a volta às aulas, é 
hora de falar para o estu-
dioso preservar um dos 
bens mais valorosos: a 
educação, que garante 
o presente e trará bons 
frutos no futuro. Segun-
do Aristóteles, "nosso 
caráter é o resultado da 
nossa conduta". Então, 
que tal cada um fazer a 
sua parte? 

Que tal cada um 
fazer a sua parte?
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Antônio Boaventura 
e Ulisses Carvalho

Desde o dia 25 de janeiro, 
Guarulhos convive com os 
problemas ocasionados 
pelo volume excessivo de 
água das chuvas, em espe-
cial, em bairros da periferia 
do município. Nesta quarta-
-feira (6), moradores do Jar-

dim Santa Emília, Vila Any, 
Parque Mikail e Vila São 
Rafael foram severamente 
atingidos e registraram 
diversos tipos de prejuízos 
com os temporais. 

Na rua Belarmino Antônio 
Garcia, no Jardim Santa 
Emília, o asfalto cedeu 

e atingiu o sistema de 
abastecimento de água. Em 
função do incidente a rua foi 
interditada pela Secretaria 
de Transportes e Mobilidade 
Urbana (SMTU). 

De acordo com adminis-
tração municipal, o incidente 
afetou 30 mil moradores. 

“O prefeito Guti criou uma 
força-tarefa para atuar no lo-
cal e garantir que as primei-
ras medidas de isolamento 
da área fossem realizadas. 
Equipes da Defesa Civil, 
Sabesp e da EDP estão no 
local para avaliar a situação. 

A Guarda Civil Municipal 
permanecerá no local e a 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana manterá 
os desvios no trânsito na 
região”, destacou em nota a 
administração municipal.

Além de ceder, parte da 

via ainda se encontra com 
muitas rachaduras. Há um 
poste que também corre 
risco de queda. Uma escola 
particular infantil que está 
localizada na mesma rua 
chegou a cancelar as aulas 
devido ao problema. 

Chuva volta a castigar os bairros 
de Guarulhos nesta quarta-feira

Pais de alunos reclamam de goteiras e 
infiltrações em escola na Ponte Grande
Ulisses Carvalho

Mesmo com poucos dias 
de aula, os problemas já 
começaram para a escola da 
rede municipal de Guarulhos, 
Cerqueira César, localiza-
da na avenida Domingos 
Fanganielo,  n° 171, no bairro 
da Ponte Grande. Os pais 
de alunos reclamam de 
infi ltrações no teto e também 
da presença de goteiras nas 
salas de aula. 

Uma mãe que preferiu 
não se identifi car, disse 
que a situação se agravou 
agora nesse inicio de ano 
devidoàas fortes chuvas. 
“Na segunda-feira, durante a 
reunião de pais, a professora 
tinha que desviar das gotei-
ras na sala de aula para falar 
com os pais”, afi rmou. 

A técnica de enfermagem 
Pamela Leticia da Silva, 30, 
informou que se assustou 
ao chegar na reunião na 
unidade escolar, pois havia 
muitos panos no chão para 
conter as goteiras. “A diretora 
afi rmou que está esperando 

pela manutenção desde 
2016”, destacou, alegando 
que a escola atende alunos 
do primeiro ao quinto ano. 

Em fotos enviadas ao HOJE 
pelos pais, é possível ver 
infi ltrações nos tetos das 
salas de aula, além dos panos 
no chão para conter a água 
da chuva. Questionada, a pre-
feitura destacou que espera 

resolver este problema o mais 
rápido possível. “Em atenção 
à demanda, a Secretaria de 
Educação informa que estuda 
solução defi nitiva para sanar 
o problema das goteiras o 
quanto antes. Tentativas já 
realizadas neste sentido não 
surtiram resultado devido a 
um erro no sistema de drena-
gem do telhado”.
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Quinta (7), às 18 horas, acontece a primeira assembleia da Cam-
panha Salarial. Será na sede do Sindicato dos Trabalhadores na 
Administração Pública Municipal de Guarulhos (Stap). O objetivo é 
definir a pauta de reivindicações de todo o funcionalismo.

O presidente Pedro Zanotti Filho diz: “Contamos com a participação 
de todos os setores da base, pois vamos tratar de questões indispen-
sáveis aos Servidores e ao bom andamento dos serviços públicos”. 
A data-base da categoria é 1º de maio. 

COMPAREÇA - O Sindicato fica à avenida Esperança, 840, Vila 
Progresso. Participe da Campanha Salarial. Essa luta é de todos nós.

ASSEMBLEIA NA SEDE, DIA 7, 
DEFINE PAUTA DA CAMPANHA 

Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de Guarulhos

ASSEMBLEIA NA SEDE, DIA 7, 
DEFINE PAUTA DA CAMPANHA 

2017 - Presidente Pedro conduz assembleia de Campanha Salarial em frente ao Stap 

Telefone 2468.2608 - Acesse - www.stapguarulhos.org.br

Durante o mês de janeiro, 
Guarulhos registrou as 
máximas de 329.4 e 338.2 
milímetros de chuva na 
cidade, correspondentes 
aos bairros do Soberana e 
região central, de acordo 
com a Coordenadoria Mu-
nicipal de Proteção e Defe-
sa Civil (Compdec). A maior 
temperatura registrada no 
município neste primeiro 
mês do ano foi de 34°C. 

A Compdec afi rmou que 
não realiza o controle de 

rajadas de ventos. Ela 
informou que em janeiro 
de 2018, o maior índice de 
chuvas foi de 313,4 mm. 
Neste ano, o registro está 
próximo, mas o temporal é 
agravado, ainda, por fortes 
ventos. No último temporal 
na quarta-feira (30 de 
janeiro), a cobertura de 
um posto de gasolina 
localizado rua Andaluzia, 
no bairro da Vila Hermínia, 
região da Ponte Grande, 
derrubou a cobertura de 

um posto de gasolina. 
A Defesa Civil recebeu 

12 ocorrências, em diver-
sos bairros, entre eles: 
Santa Edwirges, Santa 
Emília, Pimentas, Vila Any, 
Parque Jandaia. Jardim 
dos Cardosos, Jardim 
Cumbica e Nova Cidade. 
O maior índice de chuvas 
foi registrado na região 
central. Pontos de alaga-
mento foram registrados 
no Parque Primavera e no 
Vila Any.

Em janeiro, a cidade registrou máxima de 338,2 mm de chuva



www.guarulhoshoje.com.br cidade 5quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019

Arte em escola do Pimentas homenageia
músicos, jogadora e escritores renomados
Ulisses Carvalho 

A arte é apenas um dos 
meios de evolução no 
processo educativo, e foi por 
meio dela que estudantes, 
professores, pais, funcioná-
rios e toda a comunidade do 
Parque Jurema escolheram 
mudar a escola, por meio 
do grafi te, com a pintura em 
16 salas de aula na Escola 
Estadual Parque Jurema III, 
localizada na avenida Jurema, 
no Parque Jurema, região do 
Pimentas. 

As pinturas foram efetua-
das pelo grafi teiro Fernando 
Manuel da Silva. “Esse projeto 
veio dos alunos, através de 
uma verba que recebemos 
do Governo do Estado pelo 
orçamento participativo do 
Grêmio Estudantil”, destacou 
em entrevista telefônica, a 
diretora da escola, Mariana 
Valente Gonzaga, 36. 

As pinturas começaram 
a ser realizadas no mês de 
novembro do ano passado 
e terminaram no fi nal de 
dezembro. Ao todo, houve o 

grafi te em 15 salas de aula e 
uma sala de leitura, totalizan-
do 16 imagens. Os homena-
geados são o ex-piloto de 
Fórmula 1 Ayrton Senna, o 
poeta Carlos Drummond de 
Andrade, a escritora Carolina 
de Jesus,  Chico Mendes, 
Clarice Lispector, Criolo, Elis 
Regina, Gabriel o Pensador, 
Maria da Penha,  a jogadora 
de futebol Marta, Maurício de 
Sousa, Renato Russo, Santos 
Dummont, Tarsila do Amaral, 

Zumbi dos Palmares e a sala 
de leitura, que tem a pintura 
do escritor Machado de Assis. 

Por meio de rede social, o 
músico Gabriel O Pensador, 
parabenizou o trabalho e tam-
bém alegou que é uma honra 
estar junto com alunos e pro-
fessores, em forma de grafi te. 
De acordo com a assessoria 
do cantor, ele pediu para 
enviar uma mensagem para 
os professores, e devido à 
agenda apertada, com shows 

no Brasil e no exterior, a visita 
à escola não será possível. 

A escola tem atualmente 
1.700 alunos, e funciona nos 
períodos da manhã, tarde e 
noite, atendendo estudantes 
do sexto ano do Ensino Fun-
damental até o terceiro ano 
do Ensino Médio. O prédio 
onde ocorreram as pinturas 
foi inaugurado no ano de 
2006, e conta com 15 salas, 
totalizando o atendimento de 
45 turmas. 
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Regional Guarulhos do 
BNI participa da Semana 
Internacional do Networking

Em razão da 12ª edição 
anual da Semana Interna-
cional do Networking, que 
acontece no mundo todo 
de 4 a 8 de fevereiro, o 
BNI Regional Guarulhos 
sedia eventos abertos para 
profi ssionais de negócios 
nos dias de reunião das 
três equipes sediadas na 
cidade durante todo o 
mês. O evento oferece aos 
participantes a oportunida-
de de interagir com outros 
profi ssionais enquanto 
aprendem os benefícios do 
marketing de referência em 
seus negócios.

As equipes BNI em 
Guarulhos se reúnem às 
quartas (BNI Sucesso), quin-
tas (BNI Destak) e sextas 
(BNI Confi ança), sempre 
às 6h45, no restaurante 
Adega 33, na Rua Tapajós, 
120, no Centro.

Durante os encontros, 
os participantes terão a 
oportunidade de conhe-
cer outros membros da 

comunidade empresarial 
local, trocar informações e 
começar a construir novas 
relações.

“A Semana Internacional 
é a melhor oportunidade 
que o membro BNI tem de 
trazer para a reunião de 
sua equipe seus melhores 
clientes e fornecedores. 
Assim, eles verão de perto 
o quanto o BNI pode ajudar 
os empresários a pros-
perarem utilizando uma 
metodologia profi ssional 
que cria um fl uxo contínuo 
de novos negócios”, explica 
o director da Regional 
Guarulhos do BNI, Fábio 
Torres.

O tema de 2019 é “Um 
Novo Mundo de Oportuni-
dades”, dando continuida-
de ao tema da Convenção 
Global de 2018 do BNI. “É 
justamente para trabalhar 
de forma mais incisiva a 
mensagem do tema que 
decidimos extender as 
atividades por todo o mês.”



www.guarulhoshoje.com.brcidade quinta-feira, 7 de fevereiro de 20196

Sintomático
Perceptível o distanciamento do vereador 

Marcelo Seminaldo (PT) dos demais vereado-
res petistas. Nem próximo deles está ficando 
durante as sessões…

Na maciota
O prefeito Guti (PSB) estava preparado para 

ir na abertura da sessão na terça-feira. Mas 
quando soube de manifestantes nas galerias, foi 
orientado pelo líder Eduardo Carneiro (PSB) a ir 
mais tarde, em momento mais tranquilo…

Sem papo
Um interlocutor tentou ontem reaproximar 

a empresária Fran Corrêa do presidente do 
PSDB, Marco Iannoni. Ela deixou bem claro 
que não a ideia não a agrada…

Duelo
O vereador Lauri Rocha (foto) e o suplente 

João Thomaz pretendem disputar a presi-
dência do PSDB. Sem probabilidade acordo, 
deverão bater chapas…

Privacidade
Alguns vereadores estão preocupados com 

seus celulares durante as sessões. Teleobjeti-
vas de câmeras podem captar o que se passa 
nas telas…

Sai de perto!
Fontes da casa Branca apontam que há 

certa tensão entre os influentes secretários 
Peterson Ruan (Governo) e Airton Trevisan 
(Justiça)...

Barnabés
A Prefeitura tem 21.402 servidores; 1.090 

são comissionados. A Proguaru tem 4.072 
funcionários celetistas. O SAAE 1.066, num 
misto de estatutários, celetistas e comissio-
nados com estabilidade. O IPREF tem 1.771, 
com 495 pensionistas. Total: 28.311. A Câma-
ra ainda não descobri…

Pergunta no ar
Quantos ex-vereadores estão trabalhando 

no Governo?...

Guti prevê economia de quase R$ 
200 milhões com o Regime Próprio
Antônio Boaventura

Ampliar a discussão e ob-
ter a aprovação do Regime 
Jurídico Único (RJU) para 
os servidores públicos, que 
passou a ser denominado 
de Regime Próprio (RP), 
está entre as prioridades 
do prefeito Guti (PSB) junto 
à Câmara Municipal neste 
ano. De acordo com o 
chefe do Executivo, caso a 
proposta seja avaliada de 
forma positiva pelos parla-
mentares, o município pode 
ter uma economia anual de 
quase R$ 200 milhões. 

“A economia que se espe-
ra com a aprovação deste 
projeto é de aproximada-
mente R$ 200 milhões. 
Com certeza, a maior parte 
do funcionalismo será abra-
çada de maneira benéfi ca. 
É por isso que estamos 
discutindo a exaustão 
para que criem o debate e 
consiga aprovar o melhor”, 
explicou o prefeito Guti. 

Assunto considerado 
relevante pela gestão Guti 
para ser tratado junto aos 
vereadores, o RJU ou RP 
teve sua deliberação con-
cluída nas últimas sessões 
parlamentares de 2018. 

Contudo, Guti ressalta que 
as alterações no regime 
trabalhista dos servidores 
municipais precisam ser 
amplamente discutidas 
antes de ir ao plenário. O 
mesmo também neces-

sita de aprovações das 
comissões parlamentares 
pertinentes. 

“Já foi amplamente discu-
tido com o funcionalismo 
público e ainda haverá 
mais discussão, esse que é 
um projeto essencial para o 
município. Com a aprova-
ção deste projeto, a gente 
vai conseguir desafogar 
uma série de problemas 
fi nanceiros também”, disse. 

Além da transposição 
do regime trabalhista dos 
funcionários públicos, o 
prefeito irá enviar outras 
propostas de relevância ao 
Legislativo. “Novos projetos 
virão neste ano e precisa-
mos de toda atenção de 
vocês [vereadores], que 
debatam a exaustão, que 
melhorem o projeto onde 
tiver que ser melhorado e 
teremos o Regime Próprio 
também, que será muito 
benéfi co para a cidade”, 
disse. 
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Reticências...

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

Prefeitura afirma não ter 
planejamento para implantação 
de ciclovias este ano

Mesmo com orçamento 
previsto de R$ 400 mil 
para investimentos em 
implantação de ciclovias, 
a prefeitura informou que 
não existe planejamento 
implantação destas vias 
durante 2019. A admi-
nistração explicou que a 
inserção será realizada de 
forma compartilhada com 
equipamentos de mobili-
dade urbana por exigência 
do Ministério das Cidades. 

A Secretaria de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana 
(SMTU) destacou que os 
projetos apresentados e 
que possuem recursos do 
governo federal são obri-
gatoriamente contempla-
dos por ciclovias em toda 
sua extensão. 

Atualmente, o municí-
pio conta com apenas 2 
quilômetros de ciclofaixa, 
na avenida Paulo Faccini, 
região central. 

Contudo, a gestão do 
prefeito Guti (PSB) prevê 

novos trechos para tráfego 
de bicicletas no Trevo de 
Bonsucesso e nos Corre-
dores de ônibus Pimentas, 
Santos Dumont, Monteiro 
Lobato e Papa João Paulo. 

Quando inaugurada em 
dezembro de 2011, a ciclo-
faixa da Paulo Faccini, ofer-
tava aos ciclistas cerca de 
7 quilômetros de extensão. 
Atualmente, o percurso 
disponibilizado é de pouco 
mais de 2 quilômetros. Se-
gundo a prefeitura, a crise 
econômica que atravessa 
o município não permite 
a manutenção do sistema 
de gestão adotado nos 
governos anteriores.

No começo do governo 
Guti constatou-se que 
a ciclofaixa poderia ser 
operacionalizada, com se-
gurança, na extensão atual 
de cerca 2.100 metros, 
haja vista a escassez de 
recursos materiais e huma-
nos herdados da gestão 
anterior. (A.B.)
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A melhor opção para o seu 
almoço de domingo!
RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP
RESERVAS�THEFIRE.COM.BR
TEL: 
11� 2447�1582
DE  2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

T�BONE STINCO �OSSOBUCO� BURRATA ESPAÇO KID’S COMPLETO
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[ bloco de notas ]

Governo inicia oficina do Acessuas 
Trabalho no Conjunto Centenário III

Mais de 140 alunos iniciam cursos 
gratuitos da Assistência Social

A Prefeitura de Guarulhos 
iniciou nesta terça-feira 
(5) um ciclo de ofi cinas do 
Programa Acessuas Tra-
balho - Programa Nacional 
de Promoção do Acesso 
ao Mundo do Trabalho - 
no Conjunto Residencial 
Centenário III.  Até o pró-
ximo dia 26 de março, 26 
jovens com idades entre 
16 e 22 anos participam 
da ação que visa orientar 
os usuários da Assistência 
Social sobre questões 
relacionadas ao mundo do 
trabalho; promover ativida-

des que lhes possibilitem 
reconhecer suas potencia-
lidades, viabilizar o acesso 
a direitos e serviços e 
acompanhar as trajetórias 
dos usuários no mundo do 
trabalho.

A próxima ofi cina iniciará 
no dia 16 de abril, no CEU 
Ponte Alta. Interessados 
em participar podem se 
inscrever no Centro de 
Referência da Assistência 
Social - Cras Ponte Alta 
(avenida Luiz Gonzaga do 
Nascimento, s/nº - Ponte 
Alta).

Ao longo desta semana 
até a próxima terça-feira (12), 
um total de 143 alunos inicia 
cinco cursos gratuitos - De-
pilação, Cuidador de Idoso, 
Manicure, Corte e Costura 
e Maquiagem -, promovidos 
pela Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Assistência Social. 
Com duração de três meses, 
eles são ministrados por 
formadores da administração 
municipal e disponibilizados 
às pessoas de baixa renda. 

As inscrições, que foram 
abertas no início de janeiro, 
estão encerradas.

O objetivo é promover a 
inclusão social e a reinserção 
de pessoas no mercado de 
trabalho, possibilitando auto-
nomia econômica e geração 
de renda familiar. As aulas 
ocorrem no Restaurante Es-
cola Paladar e Sabor (praça 
Getúlio Vargas, no Centro), 
Casa de Laudelina (Jardim 
Zaira) e no Instituto Acolher 
(Bom Clima).

[ bloco de notas ]

O prefeito de Guaru-
lhos, Guti, recebeu nesta 
terça-feira (5) diretores 
do Banco Bradesco, 
instituição financeira 
que será responsável 
pelo processamento das 
folhas de pagamento 
dos servidores munici-
pais (prefeitura, Saae, 
Proguaru e Ipref ). A 
reunião teve por objetivo 
o alinhamento das ações 
para o início do processo 
de transição, que deverá 
ser consolidado em até 
120 dias.

O banco venceu o 
edital de chamamento 
público (procedimento 
formal que estabelece 
requisitos para contra-
tações e aquisições da 
administração pública) 
com um lance de R$ 42,1 
milhões, recursos esses 
que serão destinados à 
Prefeitura e aplicados em 
vários setores. Atualmen-
te, o Bradesco possui 28 
agências em Guarulhos 
e opera as contas de 
mais de dois mil órgãos 
públicos no País.

Bradesco e Prefeitura iniciam discussão 
para transição das folhas de pagamento    

Trabalho realiza aula inaugural de cursos 
gratuitos com mais de 700 alunos

O Teatro do Centro 
de Educação Municipal 
Adamastor recebeu nesta 
terça-feira (5) as aulas 
inaugurais dos mais de 24 
cursos oferecidos gratui-
tamente pela Prefeitura 
de Guarulhos, por meio 
do Programa Jovem 
Trabalhador e Centro de 
Treinamento e Mão de 
Obra (CTMO). Os mais 
de 700 alunos tiveram a 
oportunidade de conhecer 
a estrutura e os benefi cios 

dos programas em uma 
apresentação realizada 
pela Secretaria Municipal 
do Trabalho.

A secretária da pasta, 
Telma Cardia, fez uma ex-
planação sobre o programa 
no início da atividade. “Os 
cursos aqui oferecidos são 
fruto do estudo do mer-
cado de trabalho, ou seja, 
buscamos qualifi car para as 
profi ssões que necessitam 
mais mão de obra, como 
telhadista”, afi rmou.

Divulgação
Divulgação

[ transparência ]

O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, 
os maiores pagamentos efetuados pela Secreta-
ria de Finanças a empresas fornecedoras e pres-
tadores de serviços à Prefeitura de Guarulhos.

ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A 
PESQUISA-AFIP
Prestação de serviços de gerenciamento e operacio-
nalização da realização de exames laboratoriais: aná-
lises clínicas, citologia, anatomia patológica, genética 
e biológica molecular, nas unidades de saúde da rede 
de saúde pública do município de Guarulhos- SP.
VALOR: R$ 3.590.227,69

Eicon Controles Inteligentes de Negócios 
LTDA
Serviço de manutenção, suporte e atualização do sis-
tema informatizado de controle de gestão do ISSQN 
e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
VALOR: R$ 362.762,75

FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES 
ESPECIAIS LTDA EPP
Fornecimento de Benzilpenicilina.
VALOR: R$ 210.975,00

Delta Greentech (Brasil) S/A
Fornecimento de energia ininterrupta (UPS) 
No-break Modular, com adequação da infraes-
trutura elétrica, matérias, serviços e suporte 
preventivo e corretivo.
VALOR: R$ 196.572,43

HMEDIC DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA EPP
Fornecimento de Ibuprofeno.
VALOR: R$ 179.265,60

Filafil Comércio Eireli – EPP
Aquisição de uniformes para a Rede Fácil.
VALOR: R$ 131.341,38

ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA – EPP
Fornecimento de Prednisolona.
VALOR: R$ 120.025,77

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACÊUTICOS LTDA
Fornecimento de cloreto de sódio.
VALOR: R$ 116.264,08

Digital Jundiaí Ltda
Locação de equipamentos reprográficos das 
unidades da Prefeitura de Guarulhos.
VALOR: R$ 98.614,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Fornecimento de ácido acetilsalicílico 100mg.
VALOR: R$ 59.840,00

C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A
Fornecimento de cateter intravenoso periférico.
VALOR: R$ 49.725,75

*Dados extraídos da edição do Diário Oficial 
do Município publicado nos dias 1o e  5 de 
fevereiro de 2019.

A Guarda Civil Munici-
pal (GCM) reforçou a se-
gurança no Bosque Maia 
no último sábado (2), 
com o objetivo de dar 
mais tranquilidade ao pú-
blico que esteve presen-
te ao local. Na oportuni-
dade, parte dos portões 
foi fechada e o acesso 
foi feito pelas entradas 
das avenidas Papa João 
XXIII e da Paulo Faccini, 
(próxima à avenida Tira-
dentes), como uma forma 
de controle e prevenção 

de riscos, uma vez que o 
número de frequentado-
res estava muito acima 
do normal.

Além dessa ação, 
houve o aumento do 
número de guardas civis 
que fazem o patrulha-
mento a pé, com carros, 
motocicletas e bicicletas 
no local, tanto na parte 
interna quanto externa 
do parque. E mesmo com 
o grande fluxo de jovens, 
não foram registrados 
incidentes.

GCM intensifica ações de 
segurança no Bosque Maia

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:
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Número de mortos em Brumadinho 
chega a 150; 182 estão desaparecidos

O número de mortos após 
o rompimento de uma barra-
gem de rejeitos da minera-
dora Vale em Brumadinho, 
Minas Gerais, subiu para 150, 
conforme balanço divul-
gado nesta quarta-feira (6) 
pela Defesa Civil do estado. 

Desse total, 134 vítimas foram 
identifi cadas e 16 permane-
cem sem identifi cação até o 
momento. Ainda de acordo 
com a atualização, 182 pesso-
as continuam desaparecidas, 
sendo 55 funcionários da 
Vale e 127 terceirizados e 

membros da comunidade.
A tragédia deixou, ao todo, 

103 desabrigados. Três pes-
soas permanecem hospita-
lizadas.

A Polícia Militar de Minas 
Gerais informou que, desde 
o rompimento da barragem, 

seis prisões foram efetuadas 
na região, sendo duas por 
utilização indevida de drone. 
Em um desses casos, a cor-
poração destacou que o uso 
desse tipo de equipamento 
colocou em risco aeronaves 
utilizadas nos trabalhos de 
busca e resgate.

Ainda de acordo com a 
polícia, duas pessoas foram 
presas por tentativa de 
saque e duas por tentativa 

de estelionato.
A corporação reforçou 

que, neste momento, não 
há necessidade de envio de 
doações e pediu que a popu-
lação fi que atenta a indivíduos 
que acabam se aproveitando 
da tragédia para angariar 
vantagem.

A Polícia Civil de Minas 
Gerais informou que, nesta 
quinta-feira (7), equipes do 
Instituto Médico Legal (IML) 

vão recolher amostras de 
DNA e exames odontológicos 
de vítimas do rompimento da 
barragem. A coleta será feita 
na Estação do Conhecimento, 
das 9h às 17h.

De acordo com a corpora-
ção, dos 134 corpos identifi ca-
dos, 124 já foram liberados e 
entregues às famílias. A polícia 
informou ter realizado, até 
o momento, 522 coletas de 
amostras para exame de DNA.
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Equipe resgata 350 animais pós-tragédia até o domingo
O trabalho de resgate de 

animais em Brumadinho 
(MG) após o rompimento 
da barragem da Vale no 
último dia 25 de janeiro 
continua. De acordo com a 
Brigada Animal, 350 foram 
resgatados até domingo, dia 
3. A contagem se refere a 
animais resgatados e devol-
vidos a seus donos ou aque-

les que foram acolhidos na 
fazenda onde funciona o 
hospital de campanha

Os animais que receberam 
atendimento nas proprieda-
des de seus tutores também 
compõe esse número. 
Dos 350 resgatados, 145 
seguem em atendimento 
no local. Lá, os animais 
recebem procedimentos 

veterinários e, após os trata-
mentos, são devolvidos para 
os respectivos donos.

Os animais de tutores não 
localizados serão dispo-
nibilizados para adoção. 
Entre os bichos atendidos 
estão gatos, cães, equinos, 
bovinos, pássaros e aves - 
além de uma serpente e um 
cágado.
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Jorja Smith vem ao Lollapalooza 
e traz com ela ‘Lost and Found’

Para Jorja Smith, de apenas 
21 anos, “tudo” começou 
em janeiro de 2016, quando 
ela enviou Blue Lights, seu 
single de estreia, para o 
Soundcloud. 

Escrita ao mesmo tempo 
que ela trabalhava numa dis-
sertação sobre Grime Music 
(o rap britânico) a música foi 
inspirada nas situações hostis 
que jovens negros estavam 
enfrentando todos os dias, 
não apenas em sua cidade 
local de Walsall, Reino Unido, 
mas em todo o mundo.

Foi em 2018, porém, que 
a jovem artista britânica se 
consolidou como um dos 
grandes nomes da cena R&B 
contemporânea. 

No início do ano, foi uma 
das estrelas da trilha sonora 
de Pantera Negra, em parce-
ria com Kendrick Lamar. De-
pois, levou o prêmio da crítica 
no Brit Awards e lançou um 
elogiado disco de estreia, 
Lost and Found.

Ela é agora uma das atra-
ções do Lollapalooza Brasil, 
no line-up do dia 6 de abril, 
o sábado, ao lado de Lenny 
Kravitz, Post Malone, Kings of 
Leon, Bring Me The Horizon 

e outros nomes.
também tem um pé nas 

baladas românticas do tipo 
que sairia de um cruzamento 
entre a música de Amy Wi-
nehouse e a de Lauryn Hill. 

Outra característica que 
marca sua curta, mas potente 
trajetória é o fato de não 
ter assinado com nenhuma 

grande gravadora. “Não sei 
fazer de outro jeito”, disse em 
outra ocasião, reafi rmando 
sua vontade de permanecer 
assim. “Gosto de ter tanto 
controle quanto possível. É 
a minha vida, então preciso 
estar fazendo o que quero 
e amo sem alguém ditando 
para mim.”
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As irmãs Kardashians 
vão fi car um pouco mais 
ricas, já que venceram 
processo judicial contra 
uma empresa de cosméti-
cos e vão ganhar US$ 10 
milhões, o que equivale 
atualmente a R$ 37 mil-
hões.

De acordo com os docu-
mentos, segundo o site 

TMZ, Kourtney, Khloe e 
Kim Kardashian saíram vi-
toriosas sobre a empresa 
Hillair Capital Manage-
ment, que as processou 
há cerca de três anos. Na 
acusação, a companhia 
alegou que as empresárias 
quebraram um acordo de 
licenciamento da linha 
Kardashian Beauty.

As socialites negaram a 
acusação, afi rmando que 
nada tinham a ver com 
a linha de produtos. Nos 
documentos obtidos pelo 
TMZ, três juízes rejeitaram 
as alegações da Hillair e 
ordenou o pagamento de 
US$ 7,4 milhões, além dos 
juros de mais de US$ 3 
milhões

Irmãs Kardashians vencem processo 
judicial e vão receber R$ 37 milhões
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Juíza condena Lula a 12 anos e 11 meses 
de prisão em ação sobre sítio de Atibaia

A juíza federal Gabriela 
Hardt condenou o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro na ação 
penal que envolve o sítio 
Santa Bárbara, em Atibaia. 

O petista foi sentenciado 
por supostamente receber 
R$ 1 milhão em propinas 
referentes às reformas do 
imóvel, que está em nome 
de Fernando Bittar, fi lho do 
amigo de Lula e ex-prefeito 

de Campinas, Jacó Bittar. 
Segundo a sentença, as 
obras foram custeadas pelas 
empreiteiras OAS, Odebre-
cht e Schahin.

A Lava Jato afi rma que o sí-
tio passou por três reformas: 

uma sob comando do pe-
cuarista José Carlos Bumlai, 
no valor de R$ 150 mil, outra 
da Odebrecht, de R$ 700 
mil e uma terceira reforma 
na cozinha, pela OAS, de R$ 
170 mil, em um total de R$ 
1,02 milhão

Em interrogatório, Bumlai 
declarou não ter pago “nem 
um real” nas obras. O sítio 
de Atibaia está em nome do 
empresário Fernando Bittar, 
fi lho de Jacó Bittar, amigo de 
longa data do ex-presidente.

Em depoimento, Fernando 
Bittar negou que tenha pago 
a obra. “Eu não sei dizer se 
eles (Lula e Marisa) pagaram. 
Mas na minha cabeça…”

Apontado por delatores 
como o homem de confi ança 
do ex-presidente que tocou 
a obra do sítio, o ex-seguran-
ça de Lula Rogério Aurélio 
Pimentel afi rmou ter sido o 
“capataz” das reformas no 
imóvel e confi rmou os paga-

mentos da Odebrecht.
Em alegações fi nais, a 

defesa do ex-assessor da 
Presidência da República 
afi rmou que se ele “não sa-
bia sequer as quantias que 
continham nos envelopes, 
tampouco possa se esperar 
que soubesse de eventual 
origem ilícita dos valores”.

O ex-presidente já cumpre 
pena de 12 anos e um mês 
de prisão no caso triplex, em 

“sala especial”, na sede da 
Polícia Federal do Paraná, 
em Curitiba, desde 7 abril de 
2018, por ordem do então 
juiz federal Sérgio Moro. 
Lula foi sentenciado pelo 
Tribunal Regional Federal da 
4ª Região pelos crimes de 
corrupção passiva e lava-
gem de dinheiro envolvendo 
suposta propina de R$ 2,2 
milhões da OAS referente às 
reformas do imóvel.

A sentença de Gabriela 
Hardt tem 360 páginas. Tam-
bém foram condenados os 
empresários José Adelmário 
Pinheiro Neto, o Léo Pinheiro, 
ligado a OAS, a 1 ano, 7 
meses e 15 dias; o pecua-
rista José Carlos Bumlai, a 3 

anos e 9 meses; o advogado 
Roberto Teixeira, a 2 anos 
de reclusão, o empresário 
Fernando Bittar (proprietário 
formal do sítio), a 3 anos de 
reclusão; e o empresário 
ligado à OAS Paulo Gordilho, 
a 3 anos de reclusão.

A juíza condenou os empre-
sários Marcelo Odebrecht, 
a 5 anos e 4 meses; Emilio 
Odebrecht, a 3 anos e 3 
meses; Alexandrino Alencar, 
a 4 anos; e Carlos Armando 
Guedes Paschoal, a 2 anos. O 
engenheiro Emyr Diniz Costa 

Junior recebeu 3 anos de 
prisão. Todos são delatores e, 
por isso, vão cumprir as penas 
acertadas em seus acordos.

Rogério Aurélio Pimenrel, 
ex-segurança do presidente, 
foi absolvido da acusação de 
lavagem de dinheiro.

Ao condenar o ex-presi-
dente da República pelos cri-
mes de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro, a juíza 
federal Gabriela Hardt afi r-
mou que a família do petista 
“usufruiu do imóvel como 
se dona fosse”. “Inclusive, 
em 2014, Fernando Bittar 
alegou que sua família já não 
o frequentava com assidui-
dade, sendo este usado mais 
pela família de Lula”, anotou 
a juíza. A magistrada afi rmou, 
no entanto, que a ação penal 
não “passa pela propriedade 
formal do sítio”.

Hardt considerou que o va-

lor de R$ 1 milhão emprega-
do por OAS, Schahin e Ode-
brecht no Sítio Santa Bárbara 
foram propinas em benefício 
do ex-presidente. Ela ressalta 
que a denúncia oferecida 
pela Operação Lava Jato 
narra “reforma e decoração 
de instalações e benfeitorias” 
que teriam sido realizadas 
em benefício de Luiz Inácio 
Lula da Silva e família. “O 
registro da propriedade do 
imóvel em que realizadas 
tais reformas está em nome 
de Fernado Bittar, também 
réu nos presentes autos, 
pois a ele imputado auxílio 

na ocultação e dissimulação 
do verdadeiro benefi ciário”, 
anotou.

De acordo com a magis-
trada. “os proprietários dos 
dois imóveis são pessoas 
que possuem vínculo com 
a família do ex-presidente, 
vínculo esse afi rmado por 
todos os envolvidos”. “Ainda, 
as operações contaram com 
a participação do advogado 
Roberto Teixeira, pessoa 
também vinculada de forma 
próxima a Luiz Inácio Lula da 
Silva, sendo lavradas as duas 
escrituras pelo mesmo escre-
vente, em seu escritório.”

E escreveu: “Fato tam-
bém incontroverso é o uso 
frequente do sítio pela família 
de Luiz Inácio Lula da Silva, 
sendo que, ao menos em al-
guns períodos, também resta 
incontroverso que a família 
do ex-presidente chegou 
a usá-lo até mais do que a 
família Bittar.”

A juíza afi rma que, “sendo 
proprietário ou não do imó-
vel, é fato incontroverso que 
foram efetuadas reformas 
e comprados objetos para 
atender interesses de Luiz 
Inácio Lula da Silva e de sua 
família”.

Sítio foi mais usado por Lula do que 
por proprietário, diz Gabriela Hardt

Sentença apresenta outras condenações
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•  COMPRA  • VENDE • ADMINISTRA

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

Advocacia

VENDEVENDE VENDE LOCAÇÕES
IMÓVEIS PARA TROCA

SOBRADO

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS APARTAMENTOS TERRENOS

CASAS

APARTAMENTOS
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TERRENO JD. SOBERANA
7X20 Próx ao Mercado 

comercial esperança, pronto 
para construir R$80.000 

REF:02.

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

REF:DANIEL

ÁREA  INDUSTRIAL  
BONSUCESSO

810M²  30 X 27. (ACEITA 
PERMUTA) R$ 700.000  

REF: DANIEL.

GALPÃO CUMBICA 
500 M² R$5.000,00 

REF: DANIEL 

CASA JD. ADRIANA 
1 Dorm, sala, coz, wc 
e lavanderia GRANDES 

R$750,00 REF:20.

APTO PRÓX AO CARREFOUR 
DO VL RIO

2 Dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, reformado + vaga 
R$1.000 cond incluso REF: 20.

APTO VL. FÁTIMA
2 Dorms,sala,coz,wc, garagem 

R$1.200,00 REF:02.

APTO BELA VISTA
2 Dorms, sala,coz, área de 
serv, wc, R$850,00 incluso 

água REF: 02.

APTO SALGADO FILHO
2 dorms, sala, cozinha, wc, 

Área de serv, R$950,00 
(Incluso Condomínio), 

REF:20.

CASA 
VILA BARROS 

1 Dorm, sala,coz, wc + edícula 
com 2 cômodos e wc, total de 
5 cômodos e wc + garagem 

R$1.000,00 REF :02. 

CASA 
SANTA CLARA 

3 Cômodos, 1 dorm, sala,coz, 
wc grande e lavanderia 

R$660,00 REF:20.

CASA BELA VISTA 
1 Dorm, sala, coz, área de 

serv, quintal e wc R$550,00 
REF:02

CASA SANTOS DUMONT
2 Dorms, sala, coz, área de 

serv, quintal e salão na frente 
ótima localização R$1.000,00 

REF:02.

SOBRADO JD. ADRIANA 
2 Dorms, sala, coz, 2 wcs, 

1 vaga de garagem, 
INDIVIDUAL R$1.250,00 

REF:20.

GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C R$5.000 

REF :DANIEL

Tenho vários imóveis para trocas:
 Terreno/ Casas/ Sobrados/ Aptos/

Chácaras e na praia. REF: 02.

SOBRADO PRÓX AO 
VL FÁTIMA 7 Cômodos e 

3 wcs, R$160.000 REF: 02

SOBRADO VILA BARROS
Com 14 cômodos (2 suítes),
4 wcs, 6 vagas de garagem, 
com escritura, R$800.000 

Aceita imóvel como parte de 
pgto REF:02 

CASA P/ RENDA 
PRÓX Á VL. FLÓRIDA

2 Casas + salão já alugados, 
com escritura, R$220.000 

REF: 02

5  CASAS P/ RENDA
Terreno (10x25) R$ 400,000 

(Aceita Permuta) REF :DANIEL.

CASAS PARA RENDA
08 Casas no Terreno( 10X25)

RENDA, R$ 5,300
VALOR 530,000 REF/DANIEL.

CASA BOM CLIMA
Terreno 6x30, 2 Dorms,sala,coz 

e wc, garagem p/ 2 carros e 
edícula nos fundos R$380.000 

REF: 20

CASA BONSUCESSO
Terreno 5x25, Com 2 casas no 
quintal , 2 vagas de garagem, 

2 cômodos e wc alugado, ótimo 
para investimento R$140.000 

REF :20. 

CASA JD. KARINA ITAQUA
5X25 3 Cômodos com 

estrutura para construção 
em cima, 2 vagas, portão 

basculante, aceita carro como 
parte de pgto R$150.000 

REF:20.

CASA NA PRAIA 
(CARAGUATATUBA)

3 Dorms, sala,coz, wc, 
4 vagas, piscina, Aceita carro 

como parte de pagamento 
R$330.000 REF:20

2 CASAS PIMENTAS
Terreno 10x25, 3 Cômodos 
e 6 Cômodos R$ 260.000 

Aceita carro como parte de 
pagamento e imóvel de menor 

valor REF : DANIEL 

APTO VL. FÁTIMA 
60 M², 2 Dorms,sala,cozm 
área de serv wc, garagem 

R$100.000 entrada + parcelas 
REF:02. 

APTO SÃO JOÃO
2 Dorms, sala, coz, wc, 

lavanderia, 1 vaga (reformado) 
Aceita � nanciamento 
R$160.000 REF:20

TERRENOS
TERRENO IGARATÁ

1.000m². R$40.000/ Aceita 
carro R$20.000+parcelas. 

REF:DANIEL.

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS
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TERRENOS

TERRENOS

VENDA  E ALUGUEL
94783-1669
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SOBRADO 
JD. SÃO DOMINGOS

04 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E WC, PONTO 
COMERCIAL COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, 04 VAGAS 

DE GARAGEM. PREÇO R$ 300.000,00 COM 50% DE 
ENTRADA E 60X FIXAS. TROCO POR APTO.

 CASA JD. LENIZE
04 COMODOS E WC NOS FUNDOS, E SALÃO 

COMERCIAL NA FRENTE. REFORMADA (VAGA). 
ENDEREÇO AV. SÍTIO NOVO, N° 160 EM FRENTE À 
ESCOLA. PREÇO R$ 200.000,00 ACEITO CARRO.

 CASAS JD. CABUÇU 
03 CASAS

02 COMÔDOS CADA UMA E WC, ASFALTO E ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO, TERRENO MEDE 5x67, DESMEMBRADO 

E COM ESCRITURA REGISTRADA, VAGAS COBERTA 
COM LAJE E TELHA, ÁGUA E LUZ LIGADAS. PREÇO 
R$ 120.000,00. ACEITO CARRO COMO PARTE DE 

PAGAMENTO.

CASA BAIRRO SÃO JOÃO
02 QUARTOS, VAGA,  SALA, COZINHA E WC + 
SALÃOCOMERCIAL DE 48M², ERA SALÃO DE 

CABELEIREIRO COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, 
ESTRADA DO SABOÓ, 358. PREÇO R$ 240.000,00 A 
VISTA OU COM 50% DE ENTRADA, SALDO EM 60X 

FIXAS.

 ITAQUÁ
CASA 02 QUARTOS, SENDO 01 SUÍTE, SALA, 

COZINHA, 02 VAGAS DE GARAGEM, MURADA, PORTÃO 
AUTOMATICO FINO ACABAMENTO, RUA PEREIRA 
BARRETO, 51 JD. CAIUBI. PREÇO R$ 230.000,00, 

PRACELO COM 50% DE ENTRADA, SALDO EM 60X 
FIXAS OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.

SOBRADÃO JD. SÃO PAULO
03 QUARTOS, SALA, COZINHA  E BANHEIROS, 

TERRENO MEDE 10x28 EXCELENTE PONTO P/ CLÍNICA 
MÉDICA, DENTISTA, RUA SARUTAIA N° 591. PREÇO R$ 

580.000,00 PARCELO E ACEITO APTO P/ PAGTO.

JARDIM STA EMÍLIA
02 CASAS - 1° DE 02 COMODOS E BANHEIRO, 2° COM 

03 COMODOS E BANHEIRO, TERRENO MEDE 7x22, 
COM ESCRITURA, PLANO E MURADO 02 VAGAS DE 

GARAGEM. PREÇO R$ 220.000,00 PARCELO COM 50% 
DE ENTRADA, SALDO EM 60X FIXAS. TROCO POR APTO.

SOBRADO JD. SÃO DOMINGOS
03 DORMITÓRIOS, 02 SALAS, BANHEIRO, ÓTIMO PARA 

COMÉRCIO  10 VAGAS DE GARAGEM, VALE A PENA 
CONFERIR. PREÇO R$ 295.000,00, 50% ATO, SALDO 

EM 60X FIXAS.

SOBRADO (VAGO) JD. REGINA, REGIÃO DO JD. SÃO JOÃO
OTIMO SOBRADO, CONTENDO 04 SUÍTES,  SALA, COZINHA 

(40M²), PISCINA, SALÃO DE FESTAS, FOGÃO A LENHA 
COM FORNO, ETC., 03 VAGAS DE GARAGEM, TERRENO 
MEDE 8X30 COM ESCRITURA REGISTRADA. PREÇO R$ 

450.000,00, ACEITO CARRO, CAMINHÃO OU PARCELO COM 
50% DE ENTRADA E 60X FIXAS.

CIDADE SOBERANA – 04 CASAS
DE 02 QUARTOS, SALA, COZINHA E BANHEIRO CADA 

UMA. NA FRENTE SALÃO COMERCIAL DE 70m². O 
TERRENO MEDE 10X40, TOTALMENTE PLANO. TODAS 
AS CASAS TEM SUITE. SALÃO DE FESTAS COM FOGÃO 
A LENHA E FORNO, 06 VAGAS DE GARAGEM, PORTÃO 

AUTOMATICO. RENDA PARA LOCAÇÃO GARANTIDA É DE 
R$ 4.500,00. PREÇO R$ 460.000,00. ACEITO CARRO OU 

PARCELO EM 36X FIXAS. LOCAL: RUA JACAREZINHO, 159

Avenida Capitão Aviador 
Walter Ribeiro, nº 455

Amplo! Ideal Para Clinicas, 
rampa de acessibilidade. Ao 
lado do Cartório registro civil 
R$ 6.000(Estuda Proposta) 

Cod: 1666

Apartamento - Av. Salvado 
Filho Amplo! 2dorm, 1vaga. 
Cond incluso .Prox Colegio 

da Policia Militar
R$1.400(deposito, �ador, 
seguro �ança) cod 2844

Sobrado

Terreno
Jardim São Manuel

Amplo! Abaixo do nível da 
rua 250M2.

R$200.000. cod 1867

Casa(Condomínio)
Vila Leonor

Lindo! Cod fechado, prox a Mª cândiade, 
3dorm, sala, coz, wc, wc scocial,

R$1.500+IPTU(deposito, �ador, seguro 
�ança)cod2049

Apartamento
Vila zaira

Lindo! 2dorm (suit), sala, coz, piso lamina-
do, escritório, fechamento em vidros, wc, 

espaço de lazer completo. Prox ao centro .
R$565.000(�nanciamento, FGTS, Cartão 

de credito)1457

Casa - Vila São Paulo
Ampla! 3dorm, sala, coz, 

área de serviço coberta, 2 
vagas cobertas. Fácil acesso 

a Timóteo penteado
R$1.600(Fiador, seguro 

�ança)cod1921

Casa Terrea
Conjunto Residencial Paes 

de Barros. Ótima Localização! 
Prox ao Aeroporto. 2dorm, sala 
, coz, wc. R$420.000(Estuda 
Permuta por imóvel, �nancia-

mento,) cod 1983

Salão Comercial
Av. Capitão Aviador Walter Ribeiro

Otima Localização! 60 m2, 1w. Prox ao 
cartório, lotérica, posto de gasolina.

R$3.500(estuda proposta, �ador, seguro 
�ança)Cod2048

Sobrado
Jardim São Manoel

Lindo! Prox ao aeroporto, 2dorm, sala, 
coz, 3wc, área de serviço, 

espaço Gurmet com churrasqueira, 1 vaga.
Facil acesso a dutra.

R$350.00(estuda proposta) cod 1912

Sobrado Jardim São 
Manoel Lindo!, 2dorm, sala, 

coz, wc, 1 vaga coberta
Prox a Praça Jardim São 

Manoel. R$800,00(deposito, 
�ador, seguro �ança, aceita 

proposta)cod 1989

Jd São Manoel
Linda! Térrea, 2dorm, sala, 

coz, wc, área de serviço 
coberta, 2 vaga. R$ 350.000

(�nanciamento bancário, 
estuda permuta por apt. 

menor) Cod 1129.

Lindo! Reformado, 3dor-
m(1suit cm sacada),sala, 
cozinha,área de serviço 

coberta, 2 vagas. R$520.000 
(estuda permuta em terreno, 

�nanciamento) codg 1841

Lindo! 3 dorm, sala, coz, 
2wc, 6 vagas, estrutura 

para mais casas.
R$450.000. cod 1987

Lindo! 2dorm, sala, coz, ba-
nheiro, área de serviço, 1 vaga. 
Prox  UBS Nova Bonsucesso. 
R$250.000+IPTU(202,00)+
condomínio(130,00),(estuda 

permuta, aceita �nanciamento)
Cod1914

Jardim Presidente Dutra
Linda!2dorm(1suit),sala 2 

ambi sacada, piso laminado.
R$1.600(�ador, seguro 

�ança) cod 2043

Lindo! 2 Dorm, sala, coz, 
sótão, área de serviço, 2vag 

cobertas. Porx ao colégio 
Piratininga3. R$1.200.

(deposito, �ador, seguro 
�ança).Cod 1913

Imóvel Comercial Sobrado
Jardim Santa

Sobrado 
Jardim Das Nações

Apartamento
Bonsuceso

Casa Térrea Parque Piratininga
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[ horóscopo ]

Um Presente para Toda Vida          

Luzes, Câmera, Ação!

 Globo, 13h59 
Cookie. EUA, 
2013. Comédia. 
Direção: Léa Fa-
zer. Com Alice 
Taglioni, Virgine 
Efira. Ainda aba-
lada pela perda 
do marido e do 
filho num aci-
dente de carro, 

a comissária de 
bordo Adeline 
tem a vida nova-
mente transfor-
mada quando 
a sua emprega-
da chinesa de-
saparece, dei-
xando o filho de 
seis anos sozi-
nho.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 46

Aparelho
dentário
como a
ponte

Nome da
letra que
simboliza
"nêutron"

Número de
rainhas na
colmeia

O típico 
frequenta-

dor de
leilões

(?) de 
olho, obje-
to de ma-
quiagem

Vale (?),
destino
turístico
de SC

Abreviação
no

jaleco de
médicas

101, em 
algarismos
romanos

Seu trans-
plante be-
neficia leu-
cêmicos

Metáfora
poética

para
"mulher"

Acidente 
geográfico
típico da
Noruega

Item do 
documento
do carro

O "procu-
rado", no
cartaz da
delegacia

(?) queen,
artista per-
formático

(ingl.)

Tela
protetora

contra
insetos

Fruta enfei-
tiçada dada
à Branca de
Neve (Lit.)

Grande felino malhado

Tipo de
adjetivo

Principal aglomerado
urbano
de PE

Ao (?):
ao acaso

(pop.)

Sua 
capital é
Ushuaia,

na
Argentina

Marca
facial 

de Dalí

Código da
Romênia
na internet
Chamada,
em inglês

Cancro 
(?), DST

Virtude do
samurai

Pedido 
no bar

Etapa em
um "game"

Soberano
egípcio
Prog-

nosticar
Cargo de
Romário

Sucesso de
Beyoncé 

Congênito

Agência
italiana de
notícias 

Propri-
etário

Querido,
em inglês

Palmeira
brasileira

Louco, 
em inglês

Matemáti-
ca (abrev.)

A pilha
palito

Construção rural para
guardar forragem 

Estado nordestino da 
praia do Futuro (sigla)

Que rece-
beram

medalhas
Grupo que
se prepara

para o
próximo
governo

(?)-helmíntico:
combate vermes

A primeira instância
da Dialética (Filos.)

Denise
Stoklos,
mímica  

O âmago

LAECC
GENTILICO

PROTESEENE
LAPISICDQ

NAEUROPEU
DRAMOLECI

MEDULACHOPE

ROEFIORDE

EFARAOAT
CALLSENADOR

BIGODEANSA
FORAGIDON

LEUDONODS
REDEARIRI

AAAMATMAÇÃ

TERRADOFOGO

3/ego — mad. 4/ansa — dear — drag. 5/chope. 9/gentílico. 11/terra do fogo. 12/colecionador.

[ novelas ] 

virgem

Você se sente mais 
confortável com você 
mesmo e está ciente 
disso. Não explore 
a sua aura, deixe as 
coisas seguirem seu 
curso natural. Outras 
pessoas vão tentar 
freiar a sua vitalidade. 
As pessoas estão pe-
dindo muito de você, 
ou pelo menos é assim 
que você se sente.

Você terá uma boa 
maneira de evitar 
problemas, mostrando 
quais são seus limites, 
sem argumentos e sem 
se comprometer. Se 
conseguir acalmar as 
suas dúvidas, você será 
capaz de manter a sua 
incrível energia mental.

Uma imensa necessi-
dade de ação lhe em-
purra a tomar decisões 
precipitadas, então seja 
objetivo nas escolhas 
que faz. Você está ale-
gre, com uma sensação 
de bem-estar lhe dando 
energia positiva. 

Você vai ser mais 
compreensivo e mais 
sensível às conside-
rações dos outros. É 
hora de se aproximar 
de quem você ama. 
Você precisa dar 
passagem a algumas 
das suas emoções, 
isso vai lhe poupar de 
angústias.

Suas ideias serão 
definidas mais clara-
mente e você vai tra-
balhar em seus novos 
projetos. Sua atitude 
quanto ao seu estilo 
de vida deve ser uma 
preocupação. Você 
não está dormindo 
bem.

É o seu bom senso 
que lhe permitirá sair 
de uma situação difí-
cil. Sair da rotina irá 
permitir-lhe melhorar 
o seu estado de 
ânimo. No aspecto 
físico, você deveria 
beber mais líquidos 
para limpar os seus 
rins.

Enquanto tudo está 
acontecendo ao seu 
redor, você vai precisar 
relaxar. Você poderia 
aproveitar isso para dar 
uwm passo atrás. O dia 
de hoje vai lhe trazer 
uma sensação de calma 
interior, que é favorável 
para recarregar as 
baterias emocionais.

Sua ingenuidade 
excessiva pode levar 
você a gastar mais. 
Mantenha um senso de 
proporção. Outros vão 
invejar a sua boa forma. 
Vá com calma, você vai 
se cansar das outras 
pessoas.

Um sentimento de 
frustração fará você se 
sentir melancólico, mas 
não se esqueça que 
tudo acontece mais 
cedo ou mais tarde. Se 
você continuar fazendo 
tantas perguntas, você 
só se sobrecarregará - 
você precisa descansar.

Boas notícias estão 
no ar e uma atmosfera 
do presente constrói 
a sua confiança. Apro-
veite ao máximo a paz 
e a tranquilidade do 
dia para dar atenção 
ao que pode estar 
faltando em sua dieta.

Suas dúvidas irão se 
esclarecer e você vai 
achar isso encorajador. 
Todo mundo vai querer 
ter a sua energia hoje. 
Você vai se sentir muito 
mais confortável em 
sua própria pele e tudo 
vai ser devido a seus 
próprios esforços.

Você vai surpreender 
as pessoas em torno de 
você com sua ousadia 
para alcançar seus 
objetivos. Você precisa 
de relaxamento, tanto 
físico como psicológico. 
Você deveria mergulhar 
em uma atividade de 
lazer relacionada com 
as artes.w

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Bárbara e Luís se 
desesperam e ten-
tam chamar ajuda 
para Flora. Gabriela 
afirma a Paulo e 
Alex que acredita 
que algo aconteceu 
com Flora. Solange 
dorme com Tarcísio, 
mas lamenta sua 
solidão. Hugo 
despista Osvaldo 
e convence o pai a 
desistir de Solange.

Espelho da Vida
Sob efeito do 

remédio, Cris se 
exalta ao ler a carta 
de Julia, e todos 
se alarmam. Sheila 
guarda o pote do 
remédio como 
prova contra Isabel. 
Cris descobre que 
Julia teve um filho 
com Danilo. Cris 
acredita que é 
Julia, e Dalton con-
clui que é preciso 
encaminhá-la aos 
cuidados de um 
psiquiatra.     

Verão 90
Janaína e João 

encontram a cadela 
de Tutano perdida 
na estrada e resga-
tam o animal. Quin-
zinho desconfia do 
jeito de Jerônimo. 
Patrick reconhece 
Lidiane dos filmes 

de pornochancha-
da, e os dois ficam 
juntos. Janaína e 
João surpreendem 
Diego e sua família 
ao chegar à casa 
de Janice.  

O Sétimo Guardião
Luz fica inconfor-

mada com a atitude 
de Sóstenes. 
Geandro revela a 
Gabriel que já tinha 
visto Murilo na cida-
de. Sóstenes exige 
que Murilo explique 
o motivo de sua 
ausência durante 
tantos anos. Eurico 
pede que Marilda 
pare de ameaçar a 
Irmandade. Nicolau 
tenta conversar 
com Afrodite, que 
é irredutível. Luz 
descobre a ligação 
entre Murilo e 
Sóstenes. Gabriel 
decide abrigar 
Murilo.

Jesus
Arimatéia fala 

sobre um possível 
ataque de rebel-
des. Anás se diz 
insultado por Jesus. 
A mulher encurvada 
pede para João aju-
dar seus animais. O 
Satanás inflama o 
ódio de Caifás con-
tra Jesus. João cura 
a jumentinha da 
mulher encurvada. 
Satanás influen-

cia Caifás contra 
Jesus.   

As Aventuras 
de Poliana

Afonso chega e 
fica furioso com a 
conversa entre Dé-
bora, Luísa e Mar-
celo, dizendo que 
jamais abrirá mão 
de sua namorada. 
Mirela liga para 
Raquel para tentar 
bolar uma ideia a 
respeito do debate 
entre as chapas 
que ocorrerá no dia 
seguinte. 

Teresa
Aurora diz a 

Mariano que sua 
mãe não morreu, 
mas os abando-
nou quando ainda 
era uma criança 
e confessa que 
sempre se culpou 
por isso. Mariano 
diz ao médico que 
atendeu Esperan-
ça que prometeu 
não ter problemas 
pessoais com Ru-
bens, mas ele será 
o responsável caso 
Esperança venha a 
perder seu filho.

 

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

Globo, 1h24 The 
LastShot. EUA, 
2003. Comédia. 
Direção: Je� Na-
thanson. Com Elec 
Baldwin; Matthew 
Broderick. Joe De-
vine é um agente 
do FBI que elabo-
rou um plano para 
prender o chefão 
da máfia John Got-
ti. Joe se faz pas-
sar por um produ-
tor de Hollywood e 

conta as mentiras 
certas para recrutar 
um simplório que o 
ajude no seu plano. 
O sonhador Steven 
Schats, que almeja 
muito dirigir um fil-
me, cruza seu ca-
minho e é facilmen-
te iludido por Joe, 
que diz ter adora-
do o roteiro de “Ari-
zona”, escrito por 
Steven e seu irmão, 
Marshal Paris.
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CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

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

Textura e Grafi ato
• Casas • Apartamentos • Empresas 

Valor diferenciado em até 
10x no Cartão de crédito!!
Envie as Fotos e receba 
o orçamento na hora.

Site: itacores.webnode.com
Fone: 98018-2577 

MACEDO – GUARULHOS.

Trabalhamos com 
defesas de multas, 

recuperação de CNH 
suspensa e cassada. 

Mandado de segurança 
e Permissão.

11 2338-3537
11 98158-1151

Com 
experiência 

urgente.
Enviar 

currículo: 
ana@

conpac.
com.br

Auxiliar de limpeza

    VEÍCULOS 
 AUTOS 

 VENDE-SE HONDA FIT 
 Modelo L X 2017, cor branca, aut. 
1.5, completo, 17 Mil Km, único 
dono. F:95028-2673/98550-
2569 

 VENDE-SE CIVIC 
 Aut. ano 93, 1.5, 4 portas, cor azul, 
completo, 123 Mil km. F:95028-
2673/ 98550-2569 

 PICAP STRADA 2002 
 Cabi/esten 1.5, gasolina, bom 
estado doc. zero p/ vender hoje 
R$14mil F:2425-1788/98361-
5020 whats 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 GALPÃO COMERCIAL 
 Terreno de 10.550m², construído 
3.071m² localizado na av Baquiri-
vu, 26 - Guarulhos. Fácil negocia-
ção c/ proprietário. F:(17)99663-
7000/3235-8004 

 CASA/ VILA RIO 
 3 comô, próx. Mercado Sonda 
R$ 550,00 F: 2468-9271/ 99976-
9738 

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

 VENDE-SE 

 TERRENOS GUARULHOS 
 Ótima localização há apenas 2 
km da praça 8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$720,00 Úl-
timas unid. não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.cooper-
terrahabitacional.com.br 

 SITIO 20MIL METROS 
 Limpo, cercado, represa p/ pes-
ca e poço artesanal, prox a SP 
F:94716-1075 (José) 

 APTO NOVO MUNDO 
 47m², 2dorms, sl, coz, área serv, 
1vg. Semi novo completo. Av Se-
rafi m Gonçaves Pereira, 622 - 10º 
andar. R$250mil. F:97512-8989 
Alessandro 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 PASSO O PONTO RESTAURANTE 
 Av.Brigadeiro Faria Lima,1340. To-
talmente reformado e montado p/
trab. F:94629-5796/4378-8859 

 COMPRO APTO ATÉ 150MIL 
 Pago à vista. Andar térreo ou c/ 
elevador. Whats:99160-2597 

 AGREGA-SE KOMBI E VANS 
 Início Imediato. Paga-se bem. F: 
96724-5421 WhatsApp 

 PASSO O PONTO 
 Sorveteria-açai, Vl Augusta 
R$9mil F:98390-2222 whats 

 SERVIÇOS 
 RELAX 

 CRIS MASSAGEM 
 Com local discreto, mais info 
whats: 99947-6210 

 AMIGAS COM LOCAL 
 Discreto para homens casados. 
Mais info: Whats: 96874-9067 

     

   

Para 
anunciar

nos 
classifi cados 

ligue: 

2823-0828

2823-0829

2823-0830

2823-0836

2823-0837

EDITAIS LEGAIS
E PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

TEL. 2823-0800
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INSETICIDAS 
DIVERSOS TIPOS

10%COM

DE DESCONTO

NO CARTÃO MAKRO
EXCLUSIVO

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

Ofertas válidas para a loja Guarulhos. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 7 a 10 de fevereiro de 2019 (exceto as ofertas válidas por 2 
dias), enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas 
aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito 
Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. 
através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data 
da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento 
somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

OFERTAS VÁLIDAS NOS DIAS 7/2/2019 E 8/2/2019OFERTAS DE DIAS02

OFERTAS VÁLIDAS DE 7/2/2019 A 10/2/2019OFERTAS DE DIAS04

PREÇO BAIXO E QUALIDADE GARANTIDA.
POSTO DE COMBUSTÍVEIS MAKROTODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO, CARTÕES DE DÉBITO VISA 

E MAESTRO, VALE-ALIMENTAÇÃO*, CHEQUE OU DINHEIRO.

FACILIDADE DE PAGAMENTO

Contrafi lé bovino
Peça, a partir de 19,89

KG

R$ 2,87
UNID.

R$

Óleo de soja 
Vila Velha
Unidade c/ 900ml

Arroz branco 
T1 Prato Fino
Pacote c/ 5kg

13,99
PCT.

R$

Coxa com 
sobrecoxa de 
frango congelada 
A partir de 4,85

KG

R$ 2,35
UNID.

R$Filezinho sassami 
congelado
A partir de 7,89

KG

R$
Fraldinha bovina 
Peça, a partir de 18,89

KG

R$

Linguiça tipo 
calabresa 
defumada Seara
Pacote c/ 2,5kg

9,95
KG

R$

Açúcar 
refi nado União
Pacote c/ 1kg

1,79
PCT.

R$

Café 3 Corações
Pacote c/ 500g

7,49
PCT.

R$ 3,95
LATA

R$

Leite 
condensado 
Moça
Lata c/ 395g

Achocolatado em 
pó Nescau 2.0
Unidade c/ 400g

4,29
UNID.

R$

Filé de polaca 
ou Filé de panga 
congelado Oceani
Pacote c/ 800g

16,89
PCT.

R$

Isotônico 
Gatorade
Diversos sabores, 
garrafa c/ 500ml

2,99
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Guaraná Antarctica 
Garrafa c/ 1,5L

Refrigerante Sukita
Garrafa c/ 2L

2,99
GARRAFA

R$ 2,99
GARRAFA

R$

Cerveja Stella Artois
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 275ml

Cerveja Budweiser 
Garrafa c/ 550ml

3,29
GARRAFA

R$

4,99
GARRAFA

R$

Massa com 
ovos Adria
Parafuso, 
pacote c/ 500g

1,85
PCT.

R$

Leite em pó 
Itambé
Unidade c/ 400g

6,99
UNID.

R$

A partir de
LEITES UHT
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O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E ALERGIAS E É 
RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS DE 

IDADE OU MAIS.
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