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Defesa Civil e Sieg preparam
calendário para ações em
Guarulhos durante este ano

IGUALDADE RACIAL: Subsecretario Anderson Guimarães diz que a gestão Guti 
intensifi cará políticas públicas na região de maior vulnerabilidade da cidade
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Linha 13-Jade irá operar por uma hora a 
mais com o término do horário de verão

O prefeito Guti (PSB) homologou incentivos fi scais para empresas do município que investem em instalações na cidade e 
geram empregos formais. Elas receberão mais de R$ 13 milhões entre benefícios no IPTU e ISSQN, segundo a SDCETI

Empresas que investirem na cidade 
terão R$ 13 milhões em benefícios 
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Banda Bicha se prepara para ‘esquentar’ 
o carnaval de Guarulhos no próximo dia 23
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Expediente

[ cena do dia ] Divulgação [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Zeladoria na cidade
Mesmo com as chuvas no período da tarde, a Proguaru, sob comando da prefei-
tura, executou ações em toda cidade nesta sexta-feira, 15. Resíduos foram removi-
dos no Conjunto Residencial Paes de Barros, Vila Pires e Jardim Paulista e várias 
vias passaram por conservação, varrição, pintura de guias e outros serviços.
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Cleide M. de Abreu
A morte trágica do jor-
nalista Ricardo Boechat 
deixa a imprensa e, prin-
cipalmente, nós ouvintes, 
apreciadores e fãs do seu 
trabalho de luto. Sentirei 
saudade pelas manhãs de 
ouvir seus comentários 
abalizados e imparciais, 
falando aquilo que a gen-
te, pobres mortais, gosta-
ria de falar para a classe 
política, empresários e 
para aqueles que causam 
vergonha ao nosso país.

Dennis Cavalleiro Jr.
O jornalista Ricardo Bo-
echat partiu e levou com 
ele um jornalismo sério 
e respeitado por todos 
os seus ouvintes, leitores 
e telespectadores. Uma 
pena imensurável para a 
nossa democracia. 

Juliana Moura Pereira
O Brasil aprendeu a gos-
tar do jeito Boechat de 

se fazer jornalismo. Sua 
morte deixa uma lacuna 
enorme nos comentários 
sérios, transparentes e 
preocupados com os pro-
blemas brasileiros.

Marcelo Lins
A queda do helicóptero 
no fi nal da manhã desta 
segunda-feira (11) em São 
Paulo não só matou o jor-
nalista Ricardo Boechat e 
o piloto, mas causou uma 
fi ssura enorme na demo-
cracia brasileira, ao calar 
uma voz que sempre de-
fendeu a população e cri-
ticou os desmandos pú-
blicos. Que Deus conforte 
a família e os amigos das 
vítimas e que os novos 
jornalistas tenham, sem-
pre, Boechat como um 
precioso espelho.

Paulo Costa de Santana
Grande tragédia brasilei-
ra a morte de dez jovens 
atletas no Ninho do Uru-

bu, Centro de Treinamen-
to do Flamengo do Rio. 
Que os responsáveis se-
jam responsabilizados, 
seja os diretores do clu-
be ou a própria prefeitura 
diante de tantas irrespon-
sabilidades que ceifaram 
a vida e os sonhos desses 
garotos.

Silmara Castro
Até quando vamos viver 
com tragédias causadas 
pela irresponsabilidade, 
ganância por dinheiro e 
desrespeito ao ser huma-
no? Depois de Brumadi-
nho, onde choramos por 
centenas de vítimas, veio 
agora a tragédia do Ninho 
do Urubu, no Flamengo 
do Rio, onde as lágrimas 
foram derramadas por dez 
jovens que tiveram seus 
sonhos interrompidos. O 
Brasil precisa ser passa-
do a limpo. Cada tragédia 
desse tipo é uma ferida 
incurável em nossa nação.

Mega Sena
Concurso n° 2124
13/02/2019
02 - 11 - 20 - 31 - 43 - 47

 
Lotofácil
Concurso n° 1776
13/02/2019 
02 - 03 - 04 - 06 - 07
11 - 12 - 13 - 17 - 18
19 - 22 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1943 
12/02/2019
00 - 10 - 19 - 24 - 31
35 - 38 - 41 - 42 - 46
47 - 49 - 55 - 64 - 65
76 - 84 - 85 - 86 - 92

Dupla Sena
Concurso n° 1901
12/02/2019
Primeiro sorteio 
08 - 11 - 14 - 22 - 24 - 38
Segundo sorteio
05 - 10 - 12 - 25 - 26 - 46

Federal
Extração n° 05362
13/02/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   02178           350.000,00
2º  02086             18.000,00 
3º  53027              17.000,00
4º  44553              15.400,00
5º  05332             14.820,00

Odiado por uns, amado 
por outros, o horário de ve-
rão 2019 chega ao fi m neste 
domingo, 17. Isso signifi ca 
dizer que à meia-noite de 
sábado, 16, para domingo, 
o relógio deve retornar para 
23 horas. A medida come-
çou a valer em 4 de novem-
bro de 2018. Moradores de 
Estados das regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste, 
além do Distrito Federal - lo-
cais onde o horário de verão 
opera - ganharão uma hora 
a mais no sábado. 

Por conta da mudança de 
horário, os trens da CPTM 
– incluindo a Linha 13-Jade 
que atende as estações em 
Guarulhos – irão operar por 

uma hora a mais de sábado 
(16) para domingo (17), 
quando os relógios serão 
atrasados em uma hora. 

Os passageiros poderão 
embarcar até a 1h de do-
mingo (17) do novo horário 
(2h do horário antigo). Vale 
lembrar que no domingo, 
todas as estações reabrem 
para o público no horário 
normal, às 4h. 

Para mais informações 
sobre a operação nas Li-
nhas da CPTM, os usuários 
têm à disposição, o Serviço 
de Atendimento ao Usuário 
(SAU) que atende 24 horas, 
pelo telefone 0800 055 
0121 ou pelo site www.
cptm.sp.gov.br.

Horário de verão termina 
neste fim de semana

Jornalista acusa a GCM de abuso 
de autoridade durante ocorrência
Antônio Boaventura

O jornalista Marcos Felipe, 
cujo nome verdadeiro é 
Marcos José Pereira, acusa 
agentes da Ronda Ostensiva 
Municipal (Romu), grupo 
especial da Guarda Civil 
Municipal (GCM), de abuso 
de autoridade em aborda-
gem realizada, inicialmente 
por policiais civis, na região 
central, na última quarta-feira 
(6). O episódio acabou com 
a apreensão de seu veículo, 
que constava débitos como 
Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA) e multas.

Ao prestar declarações 
na Delegacia Seccional 
de Guarulhos, o jornalista 
disse que foi levado ao 1º 
Distrito Policial sob a acusa-
ção de tentar atropelar um 
policial civil durante aborda-
gem na avenida Monteira 
Lobato, o que ele garante 
que não aconteceu.

Disse ainda que no 1º DP, 
ao ser ouvido pelo delegado 
titular Paulo Roberto Poli, 
foi constatado que não foi 
prática de nenhum ilícito no 
caso e que o liberou para 
reaver o veículo, porém, Poli 

solicitou que aguardasse o 
posicionamento dos agen-
tes da Romu sobre o caso. 
No entanto, os mesmos – 
Paulo Brás, Miguel e Thiago 
Silva -, solicitaram que ele 
retornasse no dia seguinte 
para retirar o seu carro do 
Distrito Policial.

Quando retornou ao DP, 
foi informado que o veículo 
havia sido levado para o pá-
tio municipal cuja concessão 
é da empresa GP Service, 
no bairro da Vila Venditti. No 
auto de apreensão consta 
que o veículo estava estacio-
nado em vaga de viaturas, 
mas o jornalista diz que os 
próprios agentes o pediram 
que colocassem o carro 
naquele local.

A Secretaria de Seguran-
ça Pública de São Paulo afi r-
ma que o caso foi registrado 
pelo Núcleo Corregedor da 
Seccional de Guarulhos e 
encaminhada à Correge-
doria para a apuração. Já a 
GCM disse que está apuran-
do o caso, e informou que 
Felipe terá de regularizar 
a condição de seu veículo 
para que possa retirá-lo do 
pátio onde se encontra. 

William Moreira/AE
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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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Câmara aprova projeto que 
prevê multa de R$ 1.500 
para ação de ‘flanelinhas’

Sistema Integrado de Emergências e 
Defesa Civil organizam calendário 

Antônio Boaventura

A Câmara Municipal 
aprovou nesta quinta-
-feira (14) proposta 
que torna ilícita a ação 
de “flanelinhas”, que 
supostamente traba-
lham como vigilantes 
de automóveis, em 
todo território guaru-
lhense. Caso o projeto 
seja sancionado pelo 
prefeito Guti (PSB), 
aquele que for flagrado 
exercendo a atividade 
pode ser multado em 
R$ 1.500, e R$ 3 mil em 
caso de reincidência.

O projeto elabora-
do pelo presidente 

da Câmara, vereador 
Professor Jesus (sem 
partido), tem como 
objetivo coibir possíveis 
ameaças e coação, de 
qualquer forma, mesmo 
que velada, a contrata-
ção dos serviços ou dar 
remuneração, além de 
evitar a existência de 
tabela de preços pelas 
atividades realizadas 
pelos “flanelinhas”.

A atividade de guar-
dadores de carros é 
regulamentada pela lei 
federal 6.242/1975. “In-
felizmente, tal lei nem 
sempre é observada. O 

que vemos na prática é 
a formação de verda-
deiras quadrilhas, que 
cometem extorsões, 
obrigando motoristas a 
pagarem valores extor-
sivos para estacionar 
seu veículo em via pú-
blica”, explicou Jesus.

Caberá a Secretaria 
de Transportes e Mobili-
dade Urbana (STMU), 
caso esta lei entre 
em vigor, fiscalizar a 
atividade, podendo, 
se necessário, fazer 
convênio com outras 
secretarias, órgãos ou 
entes federativos.

Na tarde desta quinta-
-feira (14), os membros 
do Sistema Integrado de 
Emergências de Guaru-
lhos (Sieg), do qual faz 
parte a Coordenadoria 
Municipal de Proteção e 
Defesa Civil (Compdec), 
se reuniram no Auditório 
do Paço Municipal, no 
Bom Clima, para tratar 
das atualizações para 
as ações do grupo e o 
planejamento do novo 
calendário de simula-
dos, visitas técnicas 
e treinamentos das 
equipes.

Nesta primeira reunião 
do ano foram definidas 
características e deta-
lhes dos próximos simu-
lados e treinamentos, 
tais como localização, 

investimentos, logística, 
datas, apoios e equipa-
mentos. Além disso, o 
encontro propôs metas 
para 2019 e fortaleci-
mento da integração 
entre as empresas 
privadas e entidades 
públicas. “Focamos na 
prevenção e atendi-
mento de urgências, a 
promoção de atividades 
que despertam cons-
ciência e sensibilidade 
ao espírito de cidada-
nia, além de minimizar 
danos de incidentes. 
Mas, em primeiro lugar, 
sempre a prevenção às 
vidas”, explica o coor-
denador do sistema, 
Ricardo Yokomizo. 

O prefeito Guti par-
ticipou da reunião e 

elogiou a organização 
do trabalho que visa a 
preservação de vidas e 
estrutura do município. 
“Quando trabalhamos 
com a segurança da po-
pulação, nossa visão so-
bre uma simples chuva 
muda, ficamos atentos 
ao que pode causar pro-
blemas aos cidadãos. 
Agradeço a todos que 
vieram e compartilham 
desse entendimento. É 
um prazer receber um 
trabalho de excelên-
cia como o do SIEG, a 
emergência nunca avisa 
quando vem, mas se 
estivermos preparados, 
a chance de superar-
mos os problemas mais 
rapidamente é maior”, 
concluiu o prefeito. 

Ivanildo Porto
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FORTE AÇÃO NA BASE AMPLIA ACORDOS DE PLR

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO
16/2/2019

TRAGÉDIAS QUE SÃO CRIMES!
A morte dos jovens no CT do Flamengo 
chocou o País. Mas não foi acidente. Foi 
crime. Crime provocado pela irrespon-
sabilidade dos dirigentes do Clube. A 
sociedade cobra punição rigorosa!!!

Fique sócio.
Vale a pena!

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

Encerrada a Campanha 
de Arrecadação às vítimas 
das enchentes. Os produtos 
arrecadados pelo Sindicato 
foram entregues dia 13 ao 
Fundo Social de Solida-
riedade. Nossos diretores, 
funcionários e trabalhado-
res da base doaram cestas básicas, galões de água e 
produtos de higiene. Obrigado a todos!

APROVAÇÃO - Presidente Pereira e o vice Cabeça na Cummins Motores

O S ind ica to 
cumpre, rigoro-
samente, a meta 
de aumentar o 
pagamento de 
Participação nos 
Lucros e/ou Re-
sultados para a 
categoria.

Nossos direto-
res percorrem as fábricas diariamente. E novos 
acordos são fechados.

  O vice-presidente Josinaldo José de Barros (Ca-
beça) diz: “Em janeiro e neste início de fevereiro, já 
benefi ciamos com PLR mais de 700 companheiros”.

 DIEESE - O 
e c o n o m i s t a 
Rodolfo Viana, 
da subseção 
do Dieese no 
Sindicato, ava-
lia: “Neste ano, 
a história é di-
ferente e me-
lhor. Graças ao 

trabalho desenvolvido pelo Sindicato, já superamos 
o número de acordos fechados no início de 2018”. 

CUSTEIO - Muitas assembleias de PLR também 
têm aprovado taxa de custeio sindical. O Sindicato 
parabeniza o espírito classista dos companheiros.

CÉLIO ASSUME COMISSÃO DE EMPREGO
Nosso diretor Célio Ferreira 

Malta tomou posse terça (12) 
como presidente da Comissão 
Municipal do Emprego.

“Vou trabalhar em conjunto 
com os companheiros. Minhas 
metas são requalifi cação pro-
fi ssional dos desempregados e 
o primeiro emprego para os jo-
vens”, adianta Célio.

SINDICATO ENTREGA DOAÇÕES

Chorão, Pereira e Roseli na entrega

Prefeitura  homologa incentivos 
fiscais para empresas investidoras

A prefeitura homologou 
incentivos fi scais para 
empresas do município que 
investem em instalações na 
cidade e geram empregos 
formais. De acordo com in-
formações da Secretaria de 
Desenvolvimento Científi co, 
Econômico, Tecnológico e 
de Inovação, em 2019, estas 
empresas receberão mais 
de R$ 13 milhões entre be-
nefícios no Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) e 
no Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza (ISSQN). 

No biênio 2017-2019, esse 
valor chega a mais de R$ 27 
milhões. A homologação foi 
assinada na manhã desta 
quinta-feira (14), na sede do 
Ciesp Guarulhos, no Jardim 
Leila.

“Agradeço todas as em-
presas por acreditarem em 
nosso município. Trabalha-
mos para que Guarulhos se 
torne cada vez mais atrativa. 
Temos essa lei de incentivo 
para a indústria, mas temos 

um projeto para ampliar 
esse benefício para outros 
segmentos econômicos. 
Peço que todos continuem 
confi ando em nosso trabalho 
porque neste segundo biê-
nio entregaremos grandes 
melhorias para a infraes-
trutura de cidade”, disse o 
prefeito Guti.

Estes incentivos fi scais, pre-
vistos na Lei 7306, de 4 de 
setembro de 2014, que visa 
atrair novas companhias e in-
centivar a ampliação das que 
já operam na cidade, foram 
concedidos neste ano para 
62 empresas. Destas, 53 tive-

ram o benefício renovado e 
nove recebem pela primeira 
vez nesta quinta-feira.

Ainda de acordo com a 
SDCETI, as empresas benefi -
ciadas são responsáveis por 
10.361 empregos diretos no 
município e estão instaladas 
em 14 bairros distintos de 
Guarulhos, sendo que 16 
delas estão em Cumbica e 
14 no Bonsucesso. Conside-
rando desde o início da atual 
administração, as compa-
nhias contempladas com os 
benefícios somam 30.768 
empregos diretos.

Para o atendimento das 

empresas, o Departamento 
de Relações Econômica está 
à disposição pelo telefone 
2475-7920. Os interessados 
na obtenção dos benefícios 
desta lei deverão preencher 
requerimento próprio, que 
deverá ser registrado em 
protocolo junto a qualquer 
das Unidades do Fácil - 
Central de Atendimento ao 
Cidadão, acompanhado de 
toda documentação especi-
fi cada em Decreto, até o dia 
30 de outubro do exercício 
anterior ao pedido que a 
isenção será pleiteada ou 
renovada.

Servidores terão que 
migrar as contas 
do Banco do Brasil
Antônio Boaventura

Tanto o Bradesco, 
que venceu o proces-
so de licitação para 
processamento de 
salários e pagamento 
de fornecedores da 
administração muni-
cipal, como a prefei-
tura, confirmaram a 
obrigatoriedade, neste 
momento de transição, 
da migração das con-
tas de pouco mais de 
28 mil servidores da 
administração pública, 
que antes eram admi-
nistradas pelo Banco 
do Brasil.

A portabilidade 
salarial entrou em 
vigor em julho do ano 
passado. Ela pode 
ser realizada quando 
o beneficiário pede 
transferência de recur-
sos para outra conta 
bancária sem o paga-
mento de tarifa. Este 

processo é idêntico ao 
realizado com as ope-
radoras telefônicas. 

A prefeitura ressalta 
que todos os servido-
res são obrigados a 
fazer a migração para 
o Bradesco em função 
do contrato ser de 
exclusividade e desta-
cou que não há custos 
para o funcionário, 
já que a conta a ser 
aberta é conta salário. 
As contas absorvi-
das são da Prefeitura 
de Guarulhos, Saae, 
Proguaru e Ipref, além 
dos pagamentos de 
serviços de fornece-
dores.

Já o Bradesco afirma 
que o servidor que 
possuir financiamentos 
contratados em outros 
bancos, pode fazer a 
portabilidade dessas 
linhas de crédito com 
condições especiais. 
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Serviço:
Bloco Banda Bicha
Local: Concentração 

às 12h em frente ao 
Adamastor- localizado 
na avenida Monteiro 
Lobato, n° 734

Telefone: 94130-2664 
(WhatsApp)

Valor do ingresso que 
dá direito ao abadá: 
R$ 45 e mais 1 kg de 
alimento 

Ponto de troca do in-
gresso para a retirada 
do abadá: Restaurante 
The Fire Steakhouse

Endereço: rua Tapa-
jós, n° 56,  

Horário da retirada: 
a partir de quarta-feira 
(20), das 17h às 23h 

Telefone do The Fire 
Steakhouse: 2447-1582

Pontos de venda 
dos ingressos: 
PBF (unidade do 

Maia): avenida Paulo 
Faccini, n°1859 (Telefo-
ne: 2409-5195)

PBF (unidade Emílio 
Ribas): avenida Emílio 
Ribas, n° 710, Jardim 
Tijuco (Telefone: 2405-
5050)

PBF (Vila Galvão): rua 
Francisco Pereira, n° 41 
(Telefone: 2452-3538)

The Fire Steakhouse: 
rua Tapajós, n° 56 (Te-
lefone: 2447-1582)

Ulisses Carvalho 

O tradicional e maior 
bloco de carnaval de 
Guarulhos, o Bloco da 
Banda Bicha vai alegrar 
a cidade no dia 23 de 
fevereiro (sábado), com 
concentração a partir das 
12h em frente ao Teatro 
Adamastor, localizado na 
avenida Monteiro Lobato, 
n° 734, na região central. 
Neste ano, além do show 
do cantor sertanejo 
Ra�a Augusto, também 
haverá às 16h, o show da 
grande atração do bloco, 
o cantor Durval Lelys, um 
dos fundadores da banda 
Asa de Águia.

Durval Lelis Tavares, ou 
Durval Lelys como ficou 
conhecido durante 27 
anos com o grupo Asa 
de Águia, que mesclava 
diversos ritmos entre 

aché, rock, funk, regaae 
e country, vendeu três 
milhões de discos e con-
quistou seis CDs de ouro 
e dois de platina. Entre 
os sucessos, emplacou 
hits como “Bota Pra Fer-
ver”, “Com Amor”,  “Não 
tem Lua” e “Pra Lá de 
Bragadá”. 

Para garantir o acesso 
ao bloco, os homens pre-
cisam estar fantasiados 
de mulher, ou também 
podem comprar o in-
gresso que dá direito ao 
abadá, no valor de R$ 45 
e mais 1 kg de alimento 
não perecível, que são 
destinados em parte para 
apoiar ONGs no combate 
as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs). 
Além do abadá, a pessoa 
também ganha cinco 
latas de cerveja. 

Com o tema Epa!Bicha 
Não, o bloco realiza ho-
menagem a Jorge Luís de 
Souza Lima, o “Jorge La-
fond”, que teve a carreira 
consolidada na televisão 
com o personagem Vera 
Verão, do humorístico A 
Praça É Nossa, programa 
do Sistema Brasileiro de 
Televisão (SBT), onde per-
maneceu por dez anos. 

Além da homenagem, o 
objetivo também do bloco 
é conscientizar a popula-

ção contra o preconceito. 
Com concentração no 

Adamastor, o percurso 
seguirá no sentido a rua 
Tapajós, conhecida por ser 
o ponto boêmio da cidade. 

Um dos destaques do 
bloco será o trio elétrico, 
que vem de Salvador, com 
destaque para um grande 
telão. Além de food truck 
que estará disponível para 
os amantes da Banda 
Bicha, os organizadores 
esperam um público apro-

ximado de 20 mil pessoas. 
Na edição do ano pas-

sado, a homenagem foi 
aos 100 anos do “velho 
guerreiro”, Chacrinha. 

A Banda Bicha já tem 
história na cidade, com 
mais de 40 anos, o grupo 
começou na década de 
1970, quando durante um 
sábado de Carnaval, havia 
um grupo de amigos que 
estava se preparando para 
jogar futebol no campo 
conhecido “Bancários”. 

Os atletas se reuniam na 
rua Dom Pedro II, e duran-
te uma dessas conversas, 
decidiram se fantasiar de 
mulher para comemorar o 
Carnaval. 

A ideia foi crescendo e 
em 1976, a Banda Bicha já 
contava com um número 
maior de integrantes, 
angariando um maior nú-
mero de foliões no inicio 
da década de 1980.

Para garantir o seu 

abadá e aproveitar a festa, 
as vendas dos ingressos 
que dá direito ao aba-
dá, ocorrem na escola 
de idiomas da PBF, nas 
unidades do bairro Maia, 
na avenida Emílio Ribas e 
do bairro Vila Galvão, além 
do restaurante The Fire 

Steakhouse, localizado 
na rua Tapajós, n° 56, na 
região do Macedo. 

A troca dos ingressos 
para a retirada do abadá 
ocorre a partir de quarta-
-feira (20), no restaurante 
The Fire Steakhouse, das 
17h às 23h. 

Carnaval do tradicional Bloco da Banda 
Bicha sai às ruas de Guarulhos no dia 23
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Foliões irão homenagear Vera Verão 
ao som de trio elétrico e Durval Lelys
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Igualdade Racial 
intensificará políticas 
públicas no Pimentas
Ulisses Carvalho 

A Subsecretaria de 
Igualdade Racial vai in-
tensifi car as ações de po-
líticas públicas na região 
do Pimentas, considerada 
a de maior vulnerabilida-
de no município. Uma das 
ações será levar cursos 
com a temática étnica 
racial para as periferias a 
partir do mês de março. 

“Por ser uma região de 
divisa, você tem um índice 
de vulnerabilidade mais 
acentuado, e o próprio 
governo tem olhado muito 
para essa região, para 
de alguma forma mudar 
a realidade das pessoas 
que vivem ali. Classifi ca-
mos essa área como os 
subprodutos da pobreza, 
porque essas pessoas 
estão mais expostas a 
questões violência, morte, 

depressão e utilização de 
drogas”, destacou o sub-
secretário de Igualdade 
Racial, Anderson da Silva 
Guimarães,38.

As ações passaram a 
ser implementadas no 
ano passado e devem se 
intensifi car principalmente 
com a inauguração do 
Centro de Referência dos 
Direitos Humanos, previs-
ta para o dia 30 de março,  
local onde também 
funcionará uma base da 
Igualdade Racial dedicada 
para ações e cursos, no 
bairro do Marcos Freire. 

Além da igualdade 
racial, dentro do centro 
também haverá outras 
políticas direcionadas 
para diversos públicos, 
como idosos e Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Traves-
tis, Transexuais ou Trans-

gêneros e Intersexual 
(LGBTI). De acordo com o 
subsecretário, a política 
de igualdade racial na 
cidade está organizada 
dentro de alguns progra-
mas, sendo entre eles, 
a formação étnica racial, 
que tem o objetivo de 
explicar como o nosso 
pensamento foi coloniza-
do ao longo das épocas. 

Segundo Guimarães, 
em Guarulhos, 45,27% da 
população é negra, e na 
região do Pimentas, esse 
número é maior, chegan-
do a 56%. Levantamento 
realizado pela subse-
cretaria aponta que, em 
2015, foram registrados 
209 homicídios, sendo 
109 somente de jovens, 
e 70 eram jovens ne-
gros, correspondendo a 
64,22% das mortes. 
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A subsecretaria trabalha 
com os povos indígenas, 
de matriz africana, popu-
lação cigana e também os 
migrantes, como no caso 
dos bolivianos e venezu-
elanos. A população cigana, 
de acordo com Guimarães, 
é dividida em dois grupos, 
o primeiro de nome Calon 
que, em Guarulhos, vive em 
acampamentos e tem como 
característica a vestimenta, 
os dentes de ouro e também 
realiza a leitura de mão. Esse 

grupo vive próximo da Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) 
Dinamarca. 

O outro grupo é chamado 
de Homes, que vive na 
região que corresponde a 
Vila Galvão. “Nós somos 
o primeiro município a ter 
uma unidade de referência 
para os povos ciganos. Essa 
unidade tem médicos e en-
fermeiros que entendem 
toda a construção histórica 
desses povos”, destacou 
Guimarães, alegando que 

os atendimentos ocorrem na 
unidade Dinamarca. 

Somente do grupo Calon, 
segundo o subsecretário, 
há entre 15 a 20 famílias, 
com um número de mais de 
60 pessoas. Já o número 
de indígenas em Guarul-
hos corresponde a mais de 
1.400, divididos em mais 
de 12 etnias, sendo que a 
maior parte deles estão lo-
calizados entre a região que 
corresponde do Cabuçu ao 
Pimentas.

Subsecretaria realiza trabalhos
 com povos indígenas e ciganos 

*Ganhe uma linda 
Mala de Viagem!

*Um mês de 
academia Grátis!

www.vaideboa.com
Av. Emilio Ribas, 2411, Jd. Vila Galvão, Guarulhos

11 2452-1312 / 97208-7131

*Promoção 
válida

somente 
até 28/2

Monte sua viagem,
o resto é com a gente

* Acesse o site e veja as Regras
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Foto: Prefeitura de Itu

Bar do Alemão 

Rancho da Picanha

Fazenda do Chocolate (Itu)

Um dos locais mais 
conhecidos da cidade 
e também com melhor 
gastronomia, o Bar do 
Alemão está localizado 
na rua Paula Souza, n° 
575, na região central 
de Itu. No cardápio, 
entre as opções estão 
porções como aperi-
tivo para servir de até 
três pessoas, como 
bolinho de carne, o 
delicioso bolinho de 
bacalhau e tábua de 
frios. Para quem deseja 
uma melhor refeição 
há o filet calabrês, que 

é grelhado e recheado 
como provolone, cebola 
batida e calabresa, além 
de pratos típicos da Ale-

manha, como o Eisbein, 
ou melhor, o Joelho de 
Porco. Mais informa-
ções: (11) 4022-4284. 

Localizado na rodovia 
Waldomiro Corrêa de Ca-
margo, no km 57 da cidade 
de Itu, o restaurante tem 
como destaque além de 

uma deliciosa picanha na 
brasa. Também pode ser 
degustado o costelão, uma 
carne de muita qualidade, 
assada por 12 horas em 

fogo brando. Um dos pra-
tos executivos é o Miolo de 
Alcatra grelhado na brasa 
com legumes. Mais infor-
mações:  (11) 4024-1093. 

Aos fi nais de semana e 
feriados, a casa funciona com 
estrutura completa de pas-
seios e praça de alimentação 
caipira, com diversos tipos de 
salgados, mini pizzas, crepe 
de palito, sucos, refrigeran-
tes, loja de chocolates, loja 
de artesanatos e restaurante. 

Para as crianças há opções 
de lazer como trilhas, roteiro 
do cacau, visita ao museu da 
colonização italiana, passeios 
de pônei, show com palha-
ços e personagens infantis, 
entre outros.

Localização: Estrada Par-
que, Km 90, s/n – Pedregu-
lho, Itu Contato: 4022-5492.

Quando falamos em 
Itu, cidade localizada 
a apenas 100 km de 
São Paulo, já pensamos 
nas coisas grandes, 
pelo qual o município 
ficou conhecido e virou 
atração turística. Mas 
além de ser uma cidade 
considerada tranquila, 
também é ótima para 
um passeio em família 
e conhecer um pouco 
da história de uma das 
cidades mais antigas do 
estado de São Paulo. 

Fundada em 1610, en-
tre os pontos históricos 
que vale a pena visitar, 
destaca-se a Praça 
Padre Miguel, localiza-
da no Centro da cidade 
e também conhecida 
como Praça Matriz, e 
que atrai olhares curio-
sos dos visitantes pelo 
orelhão e o semáforo 
gigantes. Próximos da 
praça também estão 

localizados casarões 
históricos e a Igreja 
Nossa Senhora da Can-
delária, ou Igreja Matriz, 
construída no ano de 
1780. 

Um belo passeio em 
família também é no 
Parque Maeda, que 
dentre os brinquedos 
aquáticos conta com 
boia motorizada e pe-
dalinho, além de ativi-
dades para as crianças, 
como o arvorismo, onde 
a pessoa é levada até 
a copa das árvores, por 
meio de plataformas 
e pontes suspensas. 
Outros destaques são 
o passeio a cavalo, o 
teleférico, passeios de 
trenzinho, playground e 
piscinas como toboá-
gua. 

Além de história, lazer 
e cultura, a gastrono-
mia também é uma 
das grandes atrações 

de Itu, que conta com 
a Fazenda Chocolate, 
localizada a 10 km do 
centro, onde o visitan-
te pode acompanhar 
como é efetuado todo o 
processo de fabricação 
do chocolate. 

Já o Rancho da Pi-
canha, oferece diver-
sos cortes de carne e 
também a tradicional 
picanha na brasa. 

A cidade ainda tem no 
roteiro um passeio pela 
Praça dos Exageros. 
O local tem esculturas 
gigantes, contando com 
um boneco do humo-
rista Simplício, vestido 
com a camisa do Ituano, 
time da cidade, além 
de um grande caixa do 
Bradesco. Confira as 
dicas gastronômicas 
que o HOJE preparou 
para você desfrutar no 
roteiro deste final de 
semana: 

Patrimônio histórico e cultural, 
Itu tem ótimos passeios em 
família e bela gastronomia 
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Entre os dias 18 de feve-
reiro e 1º de março, a pre-
feitura recebe inscrições 
para o Programa Ateliês 
de Música, iniciativa da 
Secretaria de Educação 
que une a valiosa parceria 
entre a Escola 360, a 
Secretaria de Cultura e o 
Conservatório Municipal 
de Guarulhos (CMG) para 
oferecer ensino de músi-
ca gratuito para os alunos 
do Ensino Fundamental, 
regularmente matricula-
dos nas escolas da rede.

“A B C Musical”, “A 
Mágica das 6 Cordas”, 
“Primeiras Teclas” e “De 
Olho no Som” são alguns 
dos 14 cursos de inicia-
ção musical oferecidos a 

crianças com faixa etária 
entre 7 e 12 anos, no 
contra turno do período 
escolar. Para pessoas a 
partir dos 18 anos tam-
bém há opção do curso 
“Apreciação Musical 
e Canto para Adultos 
Iniciantes”.

As aulas acontecem 
nos CEUs da cidade, 
nas escolas Professora 
Deucelia Adegas Pera, 
no Recreio São Jorge, e 
Darcy Ribeiro, no Jardim 
Bananal, e no Centro 
Municipal de Educação e 
Artes (Cemear), que fica 
no bairro Macedo.

Para se inscrever, o 
pai ou responsável pelo 
aluno deve procurar a 

Secretaria de alunos de 
um dos polos onde serão 
oferecidas as aulas de 
música e apresentar origi-
nais do RG e comprovan-
te de endereço recente. 
As vagas são limitadas.

“Com esse Programa, 
nosso desejo é oferecer 
conhecimento musical 
como parte da formação 
humana dos alunos da 
rede municipal”, observa o 
maestro Emiliano Patarra, 
diretor do CMG, ao expli-
car que o Programa busca 
inserir crianças de faixas 
etárias específicas em 
momentos de apreciação 
musical, no qual conceitos 
como timbre, estilo, tempo 
e pulso são valorizados.

Prefeitura oferece cursos 
de iniciação musical para 
alunos da rede municipal
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Iniciativa da Secretaria 
de Educação, Escola 
360, Secretaria de 
Cultura e Conservatório 
Municipal de Guarulhos 
(CMG), os Ateliês de 
Música contam com um 
corpo docente formado 
por professores de ar-
tes com especialização 
em música.

Toda a coordenação 
pedagógica do Programa 
é realizada pelo Depar-
tamento de Orientações 
Educacionais e Peda-
gógicas (DOEP) e pelos 
professores de música do 
CMG. Semanalmente, o 
grupo se reúne para pla-
nejar ações conjuntas de 
ensino de música para as 

crianças, de forma a esti-
mular aspectos pertinen-
tes à apreciação, fruição e 
iniciação musical.

Para mais informações 
sobre os cursos ofe-
recidos, acesse:http://
portaleducacao.guaru-
lhos.sp.gov.br/portal/
php/gerarArquivo.
php?txtID=5330

Foto: Divulgação

Ateliês de Música
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[ horóscopo ]

Um Maluco no Golfe

Ela

Com Adam Sandler, 
Christopher McDonald. 
Happy Gilmore quer ser 
um jogador profissional 
de hóquei, mas acaba 
descobrindo que tem 
um talento muito espe-
cial para jogar golfe. O 
satírico e desbocado 
atleta acaba ganhando 
dinheiro suficiente para 

poder ajudar a sua avó, 
que está prestes a per-
der a casa por falta de 
pagamento de impos-
tos. O problema é que 
esse maluco se torna 
um herói improvável 
para o esporte, o que 
desagrada bastante os 
golfistas, tão educados 
e elegantes.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 65

Ter (senti-
mento)

em rela-
ção a

Brinquedo
de pelúcia
do quarto

infantil

Sucesso
de Gonza-

guinha
(MPB)

Prefixo do
nome de
estradas
federais 

Órgão 
examina-
do na ma-
mografia

Estrutura
para atra-
cação de
barcos

Cesto de
cipó

usado na
pescaria

(?) Cubas, 
persona-
gem ma-
chadiano

Age como
o ator em

cena

"(?) Comu-
nista", tex-
to de Marx
e Engels

Órgão que
protege

os direitos
dos índios

Persona-
gem como
a Malévo-
la (Cin.)

Apropria-
ção de
ideias
alheias 

Pátio
externo
de uma
igreja

Lima
Duarte,

ator
mineiro 

Tambor
médio

com duas
baquetas

Imaturo;
ingênuo
Ideia, 

em inglês

Item do
material
escolar

Internet
(red.)

Ser des-
leal com

Inchaço
de gânglio

na axila
(p. ext.)

Conve-
nientes
Cair no
(?) do 

esqueci-
mento:

sumir da
memória

País natal
de Pablo Escobar

Lenço, preso ao pes-
coço, para descanso

de braço

Chefe
Conjunto
com as

opções de
comidas e
bebidas

ofertados
no voo

Meta (fig.)
Conquista
de Senna,

na F1

Entrão; intrometido
Circunstâncias que

reduzem a gravidade
de um delito (jur.)

3,1416
(Mat.)

Vanádio
(símbolo)

Modelo 
de saia
O plano 

alternativo

Opõem-se
aos tons
pastéis

Processo que se ini-
cia com a 
coleta sele-
tiva de lixo

(?) Ciata, sambista

Tem
confiança

TPA
RECICLAGEM

OPORTUNOS
ROLEEE

SEIONUTRIR
SAMBURAV
VBRASPI

MININOVIÇO

BAITED
RFDECRE

MANIFESTOB
INGUAALVO

TENTRAIR
EADROLD

ASSIMILAÇÃO

3/tia. 4/adro — idea — píer. 5/íngua. 11/assimilação.

[ novelas ] 

virgem

Você não vai ser 
muito inibido pela 
timidez hoje. É hora 
de se concentrar em 
uma tarefa difícil. As 
atividades em grupo 
não são recomendadas 
hoje. Você ficaria muito 
sobrecarregado pelos 
outros.

Seu otimismo sobe 
a outro patamar e é 
hora de realmente 
apreciar as coisas 
boas da vida. Há mui-
ta coisa acontecendo 
ao seu redor, então 
reconheça seus ver-
dadeiros limites. 

Tudo está indo muito 
rápido hoje e você vai 
ser bombardeado com 
todos os tipos de pe-
didos - não diga sim a 
todos. Você será mais 
eficiente se fizer tudo 
mais devagar. Beba 
líquidos regularmente 
para manter seus ní-
veis de energia altos.

Haverá um clima 
leve no ar hoje. Você 
vai se sentir mais 
livre para fazer o que 
quiser com sua vida. 
Seja impulsivo! Sua 
vitalidade está aqui 
para ficar e você vai 
achar que é difícil se 
segurar. 

Sua energia psí-
quica está em alta e 
lhe dá um impulso 
prometedor. Você 
vai compartilhar 
essa energia com as 
pessoas que vê. Há 
muito estresse em 
torno de você e você 
vai chegar ao seu 
limite. 

Sua autoconfiança 
vai causar inveja e 
isso pode levar a 
mal-entendidos. Im-
pulsos não caracte-
rísticos e frenéticos 
o deixarão cansado. 
Vá com calma no 
aspecto físico.

Sua mente criativa vai 
encontrar uma solução 
para um problema que 
vem incomodando 
você. Siga sua intuição. 
Não se deixe ser consu-
mido pelas necessida-
des dos outros, seria 
prejudicial e você não 
pode permitir isso.

Você vai ser eficien-
te ao resolver seus 
problemas hoje. Você 
saberá exatamente 
como avançar com 
firmeza. Você vai se 
sentir mais confortável 
com seu corpo se 
beber mais água.

Você vai ser capaz 
de concluir um projeto 
financeiro ligado a 
uma compra essencial. 
Você está recarre-
gando baterias por 
um influxo de novas 
forças. Você tem mais 
resistência e está par-
ticularmente inclinado 
a se concentrar no 
essencial.

Você estará menos 
emocional do que o 
habitual. Isso faz com 
que você seja muito 
eficaz em resolver 
determinadas situa-
ções. Você deveria 
tomar precauções 
contra o frio e o 
vento.

Não se force a colocar-
-se uma frente falsa se 
não é assim que você 
se sente - basta ser 
honesto. Você será for-
çado a manter um ritmo 
definido por aqueles ao 
seu redor, mas você vai 
ficar bem. Sentir-se útil 
vai energizar você.

Você vai ser mais 
tático do que o habitual 
e as pessoas confiam 
em você, então não 
abuse dessa confiança. 
Momentos de relaxa-
mento permitirão que 
você descanse, você 
precisa disso. Encontre 
distração nas artes, nos 
shows, etc.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Amanda se engas-
ga, e Rafael socorre 
a menina. Rafael 
explica a situação 
de Amanda para 
Kavaco. Marcelo 
repreende Solange, 
que acaba demi-
tindo Breno. Maria 
Alice leva Verena 
para sua casa. 

Espelho da Vida
A Guardiã se 

revolta contra 
Isabel e a ameaça, 
mas André liberta 
a moça. Marce-
lo afirma a Alain 
que investigará 
documentação do 
casarão de Julia. 
Alain acredita que 
Isabel possa ter 
dopado Cris. Alain 
discute com Isabel, 
e Priscila fica mago-
ada com o pai.

Verão 90
Álamo tenta acal-

mar Madá. Raimun-
do se sensibiliza 
com as palavras de 
acusação de Janaí-
na. Quinzinho conta 
a Candé sobre seu 
envolvimento com 
Dandara. Merce-
des chantageia 
Herculano e afirma 
ter quitado a dívida 
do empresário com 
Cerqueira. Jana-

ína fica surpresa 
quando Raimundo a 
procura.

O Sétimo Guardião
Feijão se finge de 

doente para Louise. 
Gabriel fica abalado 
ao ver Luz com 
Júnior e Eurico. Luz 
vai ao casarão à 
procura de Gabriel 
e desmaia ao ver 
Murilo. Murilo pede 
que Luz interceda 
a seu favor junto a 
Sóstenes. Valenti-
na se descontrola 
quando Eurico 
informa o resultado 
da audiência. Rival-
da tenta se insinuar 
para Walid, mas 
Diana atrapalha.

Jesus
Diante dos solda-

dos de Herodes e 
Satanás, Jesus diz 
que terminará seu 
trabalho no terceiro 
dia. Judeus, fari-
seus e comandante 
reagem intrigados. 
Jesus continua 
falando. Fariseus, 
o comandante e os 
soldados se reti-
ram. Satanás bufa 
de raiva. Pilatos 
recebe um sacerdo-
te para tentar curar 
Helena. Ele pede 
para que ela seja 
levada ao tanque 
de Betesda.

As Aventuras 
de Poliana

Yasmin nega tudo 
para Luigi. Ele diz 
que está aliviado 
por saber que não 
foi ela. João fica 
bravo com Poliana 
por ela ter lhe 
“atrapalhado” na 
descoberta do novo 
plano de Débora. 
Nadine conta para 
Roger que já sabe 
da reunião secreta 
que ele fez com 
os acionistas da 
O11O. Guilherme faz 
todo o trabalho que 
Durval pediu para 
ele na padaria. 

Teresa
Aída, chorando, 

conta a Mariano sobre 
a fraude de seu pai e 
diz estar certa de que 
ele se casou com sua 
mãe por interesse. 
Ela conta que seu avô 
lhe ensinou tudo e o 
ajudou a ser um em-
presário de sucesso 
e, como pagamento, 
ele os roubou. Heitor 
se preocupa quando 
chega à casa de 
Joana e Paty, dizendo 
que ela foi procurá-lo 
em sua casa.

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

Globo, 23h27 Her. 
EUA. Drama. Direção 
Spike Jonze. Com 
Amy Adams, Scar-
lett Johansson. The-
odore é um escritor 
solitário que acaba 
de comprar um novo 
sistema operacio-
nal para o seu com-
putador. Para a sua 

surpresa, ele acaba 
se apaixonando pela 
voz deste programa 
informático, dando 
início a uma relação 
amorosa entre am-
bos. Esta história de 
amor incomum ex-
plora a relação entre 
o homem contempo-
râneo e a tecnologia. 

Espelho da Vida
Cris/Julia sofre 

com a surpresa de 
Gustavo, e Bendita 
tenta confortá-la. 
Alain conta para 
Grace sobre a pos-
sibilidade de Cris 
ter sido dopada. 
Dora recebe flores 
de Otávio e des-
denha de Graça. 
Piedade sofre ao 
pensar em Padre 
Luiz. 

Verão 90
Jerônimo desco-

bre que foi engana-
do por Vanessa e 
a humilha na frente 
de todos. Álamo 
não dá importância 
para as visões de 
Madá. Raimundo 
promete a Janaína 
que irá ajudá-la a 
encontrar Jerônimo. 
Candé expulsa Va-
nessa de sua casa.

 

O Sétimo Guardião
Mirtes volta atrás 

e abre a igreja. Eli-
sa aconselha Diana 
sobre seu proble-
ma com Rivalda. 
Ondina sugere que 
Nicolau pense em 
como recuperar 
sua família. Afrodite 
se emociona com 
os filhos. Gabriel e 
Murilo descobrem 
porque Valentina 
está mantendo Fei-
jão em sua casa.

Segunda-feira
Malhação - Vidas 
Brasileiras

Rafael discute 
com Gabriela sobre 
o reconhecimento 
de paternidade de 
Alex e Flora. Vinícius 
teme que Rafael 
volte a se embria-
gar. Flora volta para 
casa. Rosália sente 
dor, e Maria Alice se 
preocupa.

Verão 90
Vanessa chan-

tageia Jerônimo, 
que se vê obriga-
do a hospedar a 
moça. Janaína diz 
a Herculano que 
prefere guardar 
segredo sobre seu 
relacionamento, até 
que saia o divórcio 
do cineasta. Manu 
comemora com João 
por ter conseguido 
uma vaga no elenco 
fixo de uma novela. 

Teresa
JFinalmente Teresa 

aceita fazer amor 
com Arthur. Vanessa 
diz a Aurora que está 
disposta a lutar pelo 
perdão de seu pai e 
tentar uma reconci-
liação. Aurora pede 
que a mãe não o faça, 
porque seu pai está 
amando verdadeira-
mente Joana.

O Sétimo 
Guardião
Mirtes volta atrás 

e abre a igreja. Eli-
sa aconselha Diana 
sobre seu proble-
ma com Rivalda. 
Ondina sugere que 
Nicolau pense em 
como recuperar sua 
família. Afrodite se 
emociona com os 

filhos. 

Jesus
Marta e Betânia 

se desesperam ao 
verem Lázaro caído. 
Barrabás, acompa-
nhado de outros re-
beldes, rouba a casa 
de um publicano e 
mata seu filho.

 

As Aventuras de 
Poliana

A chapa Universo 
Jovem comemora 
a vitória dançando, 
com Luca Tuber 
filmando tudo, e a 
chapa Contente fica 
arrasada. Mirela, 
triste, desabafa com 
Raquel sobre tudo 
sempre dar tão erra-
do em sua vida.

O resumo dos capítu-
los de todas as novelas 
é de responsabilidade 
das emissoras.
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de linhaClassifi cados

ANUNCIE

Regularize seu imóvel, 
escritura, registro, desdobro, 

usucapião, retifi cação, 
pois só é dono quem tem 

escritura registrada.
 

DJB - Consultoria 
Documental

 (11) 2088-0415 
97752-5529

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

INSCREVA-SE!

VAGAS LIMITADAS

FACULDADE FUNORTE SELECIONA 
PACIENTE MODELO PARA 
TRATAMENTO DE IMPLANTES 
DENTÁRIOS EM CURSO.

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial inscrita na JUCERGS sob nº 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizada pelo Banco 
Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, 
na forma da Lei nº 9.514/97. Lote 4 - Guarulhos/SP. Centro. Rua Doutor Ramos de Azevedo, 159. Resid. Every Day Residencial Club. Ap. 121 - Torre 2 c/ duas vagas 
de garagem coletiva e 1 depósito. Área priv.: 100,02m² (Ap.) e 2,31m² (dep.). Matr. 97.351 do 1º RI local. Obs.: Atual denominação de bairro pendente de 
averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos competentes, correrão por conta do comprador. Ocupado. (AF) 1º Leilão: 07/03/2019, às 9h30min. 
Lance mínimo: R$ 740.419,77. 2º Leilão: 14/03/2019, às 9h30min. Lance mínimo: R$ 448.803,95 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Condição de 
pagamento: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: o interessado deverá cadastrar-se previamente no site da Leiloeira. O Fiduciante 
será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor 
da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da Lei nº 9.514/97, incluído pela Lei nº 13.465 de 11/07/2017.

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE - IMÓVEL EM GUARULHOS/SP
Local dos leilões:  Av. João Wallig, 1.800 - 4º andar 

Escritórios Boutique - Shopping Iguatemi - Porto Alegre/RS.

(51) 3535-1000 • Cond. de  Pag. e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e www.leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 EMPRESÁRIO PARANAENSE SE-
LECIONA 
 Pessoas p/ aréa de vendas, ma-
rketing e supervisão. Ganhos de 
até R$3.500,00 por produção 
(autônomo/sem fi xo) Envie Cv 
para: vipguarulhos@gmail.com 

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

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 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 

 QUARTOS 
 Para rapazes. F:99741-
6690/96194-0683 whats  

 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 

 LINDA CASA 
 Térrea, 2dorms c/ suíte, td plane-
jado. Acabamento de 1ª. Quintal 
+ 2vgs. R$460MIL. F:97212-
8941/97254-0000 

 APTO MACEDO 
 2 Dorms, cond Champs dp Baga-
telle R$220mil, ac carro F:99390-
7868 / 98144-9710  

 PET SHOP 
 C/ banho, tosa, casa de ração e 
espaço para veterinária em Gua-
rulhos. F:2456-9567 Tr c/ Marle-
ne das 9h ás 19h seg á sáb. 

 LANÇAMENTO VILA RIO 
 2 Dorms, entrada facilitada use 
FGTS F: 98562-0481 Whats 

 SITIOS E CHÁCARAS 

 TAPERA GRANDE 
 1000 m². Ótimo local, R$ 45 MIL. 
F: 96314-2035 

 LITORAL 

 APTO CARAGUA FRENTE P/ MAR 
  Praia das palmeiras p/ 6 pess 
2404-2776/ 95279-3614 whats 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 COMPRO CONSÓRCIO 
 Imóveis, caminhões e carros. Aci-
ma de 25 parcelas pagas, mes-
mo em atraso. Pagamos à vista. 
Fone: 98255-4125 

 SERVIÇOS 
 RECADOS 

 LER SALMOS 6, 23, 27, 38 E 91 
 3 vezes ao dia durante 3 dias e 
fazer 3 pedidos, 1 impossível e 2 
difi ceís. Publicar no 4º dia e ver o 
que acontece. A.N.P  

 RELAX 

 SOU BAIANA CINQUENTONA 
 Está de volta das 10h as18h. Mar-
car com antecedência. F:99670-
0958 

 CASA CUEGAS 
 Com lindas garotas. Guarulhos - 
Centro. F:2087-2091 

 SAYURI NISSEI 19 ANOS 
 Linda, legítima e universitária. F: 
96367-3036 

     

   



www.guarulhoshoje.com.br sábado e domingo, 16 e 17 de fevereiro de 201912


	GHoje_03
	GHoje_Miolo_01
	GHoje_Miolo_02-03
	GHoje_Miolo_04



