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Obra do CEU Continental 
entra em fase fi nal  e 
Centro de Educação será 
entregue até fi nal do ano

CPTM diz que interligação 
da estação Aeroporto com 
terminais é obrigação da 
concessionária GRU Airport
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Derrubando decisão da Executiva Estadual, presidente nacional da sigla 
liberou a convenção dos tucanos guarulhenses neste domingo (24)

Alckmin cassa 
a interdição no 
PSDB Guarulhos
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Banda Bicha sai às ruas neste
sábado para arrastar multidão
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Cadastramento biométrico atingiu 99,91% do eleitorado
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Maria Angélica Torres
Precisamos de mais po-
liciamento na região da 
Vila Any. Os barzinhos 
nos fi nais de semana vêm 
registrando brigas, sem 
contar os casos de as-
saltos que ocorrem qua-
se todos os dias. Basta 
anoitecer que os margi-
nais começam a agir na 
região. Não dá para con-
vivermos com a ação dos 
ladrões em nosso bairro.

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 helicópte-
ro no fi nal da manhã de 
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.

 ‘Colorido’ na Dutra
Com o verão e as altas temperaturas, resultando em tempo chuvoso, a cena para os 
motoristas que passavam pela rodovia Presidente Dutra nesta semana era a de um 
arco-íris, que se abriu no fi nal da tarde, logo após as pancadas de chuvas 
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TARDE

Paulo Carneiro/AE

Mega Sena
Concurso n° 2125
16/02/2019
01 - 31 - 44 - 46 - 53 - 58

 
Lotofácil
Concurso n° 1778
18/02/2019 
01 - 03 - 05 - 06 - 08
09 - 10 - 11 - 13 - 16
18 - 19 - 21 - 23 - 24

Lotomania
Concurso n° 1945 
20/02/2019
01 - 02 - 06 - 10 - 12
13 - 24 - 29 - 36 - 39
44 - 45 - 47 - 48 - 52
55 - 58 - 64 - 75 - 84

Dupla Sena
Concurso n° 1904
20/02/2019
Primeiro sorteio 
20 - 21 - 26 - 29 - 42 - 44
Segundo sorteio
06 - 08 - 13 - 35 - 40 - 48

Federal
Extração n° 05364
20/02/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   06160           350.000,00
2º  02924             18.000,00 
3º  17730               17.000,00
4º  86201              15.400,00
5º  14573               14.820,00

 

Corinthians-Guarulhos 
recebe o Caramuru na 
Ponte Grande para sair 
da ‘crise’ na Superliga
Antônio Boaventura

Diferente da temporada 
anterior, a equipe de vôlei 
masculino do Corinthians-
-Guarulhos não conseguiu 
repetir os mesmos resultados 
e briga neste ano contra o 
rebaixamento para a Super-
liga B. Neste sábado (23), o 
escrete Alvinegro recebe no 
ginásio Poliesportivo Arnaldo 
José Celeste, na Ponte Gran-
de, às 18h, o vice-lanterna Ca-
ramuru Vôlei. Os dois últimos 
colocados são rebaixados. 

“Estamos fazendo de 
tudo, mas tivemos algumas 
derrotas inesperadas, porém, 
temos totais condições de 
permanecer na Série A e 
estamos trabalhando duro pra 
isso, além de acreditar muito 
na nossa equipe”, declarou 
Marcelinho, ex-levantador da 
Seleção Brasileira. 

O selecionado de Parque 
São Jorge ocupa atualmente 
a 10ª colocação na tabela de 
classifi cação com 14 pontos 
conquistados em 18 jogos 
realizados. Seu retrospecto 
aponta 4 vitórias e 14 derro-
tas. Marcelinho entende que 
a pressão existe por conta 
da ausência de resultados 

positivos e o posicionamento 
dos comandados do técnico 
Gersinho na competição.

“A pressão aumenta por 
conta da necessidade das 
vitórias, mas a gente tem que 
entrar bem tranquilo, calmo 
e lúcido para poder tomar as 
decisões certas nas horas cer-
tas. Essa pressão vem antes 
e depois das partidas, até por 
que durante a gente pensa 
em fazer o melhor e buscar as 
vitórias”, explicou. 

O Corinthians-Guarulhos 
busca se reabilitar na tabela 
após sofrer o revés diante 
do Maringá (PR), na última 
rodada, por 3 sets a 0. Já o 
Caramuru venceu fora de 
casa o Vôlei Um Itapetininga, 
8º colocado, por 3 a 2. No 
primeiro turno, jogando fora 
de casa, os guarulhenses ven-
ceram por 3 sets a 2 (parciais 
de 31/33, 25/16, 25/22, 18/25 
e 9/15). 

“A gente tem que fazer o 
que o Gerson, nosso técnico, 
está nos passando nas 
preleções e jogar com calma 
e cada um fazer o melhor 
dentro da quadra, que eu te-
nho certeza que a vitória virá 
naturalmente”, enfatizou.

Na quinta-feira (28), às 
15h, o Teatro do Adamastor 
Centro recebe o espetá-
culo de estreia “Cha-pi-lin”, 
sequência de jogos de cena 
inspirados no personagem 
Carlitos, de Charles Chaplin, 
encenada pelo Grupo Ca-
momila e Alecrim. A sessão, 
oferecida gratuitamente 
para instituições e escolas 
públicas da cidade, tem 
classifi cação livre.

Para a reserva de ingres-
so na sessão gratuita, os 
interessados devem entrar 
em contato com o Depar-
tamento de Eventos da 
Secretaria de Cultura, pelo 
telefone 2475-7300, ramal 
7591.

Logo após a apresenta-
ção gratuita às 15h, o Grupo 
Camomila e Alecrim pro-
move uma sessão a preços 
populares, às 20h.

Sessão gratuita marcará a estreia de 
‘Cha-pi-lin’ no Adamastor, no dia 28
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Alckmin cassa intervenção no diretório 
do PSDB Guarulhos e libera convenção
Gil Campos
Diretor de Redação

O presidente da Executi-
va Nacional do PSDB e ex-
-governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, cassou nes-
ta quinta-feira (21) a decisão 
da Executiva Estadual que 
decretou a intervenção no 
diretório municipal do PSDB 
Guarulhos e desautorizou a 
realização da convenção da 
sigla marcada para este do-
mingo (24) para a escolha do 
comando do partido na cida-
de. Em sua decisão, Alckmin 
autorizou os tucanos guaru-
lhenses a prosseguir com o 
processo de convenção.

Na quarta-feira (20), o pre-
sidente do PSDB/SP, Pedro 
Tobias, encaminhou ofício a 
Marcos Iannoni, presidente 
do diretório municipal, co-
municando a intervenção. 
No documento, o tucano 
explicou que em reunião, re-
alizada no dia anterior, ficou 
decidido que as convenção 

zonais ordinárias estão de-
sautorizadas, “por ações de 
filiados que compõem os 
quadros da direção local em 
desrespeito ao artigo 131 do 
Estatuto e, ainda, por falta de 
observação pela Comissão 
Executiva Municipal da ne-
cessária manutenção da in-
tegridade, disciplina, fidelida-
de e ética partidárias, o que 
impõem a intervenção nesse 

órgão partidária (...)”. 
O ofício informou ainda 

que “a eleição do Diretório 
Municipal local se realizará 
mediante Convenção Extra-
ordinária, em data a ser de-
signada pela Comissão Exe-
cutiva Estadual”.

Segundo apurou o HOJE, 
além de Guarulhos, outros 32 
municípios foram atingidos 
com a decisão de Tobias. As 

informações ainda dão conta 
que “a intervenção ocorreu 
em todas as cidades em que 
a cúpula partidária local é 
ligada a quem atuou contra 
Doria na disputa pelo gover-
no de São Paulo”.

Alckmin, por sua vez, infor-
mou que a Executiva Estadu-
al, ao decretar a intervenção 
no PSDB Guarulhos, violou 
os “princípios constitucio-

nais da ampla defesa e do 
contraditório, haja vista não 
ter notificado previamente 
[o diretório municipal] para 
apresentação de defesa”, 
e que compete à Executiva 
Nacional fixar datas para a 
realização de convenções 
ordinárias de todos os ór-
gãos partidários e, também, 
autorizar novas datas para 
a realização destas conven-

ções.
O presidente do PSDB Na-

cional ainda enfatizou: “Do 
ofício do PSDB Estadual de 
São Paulo constata-se que 
o órgão decidiu intervir no 
PSDB Municipal de Guaru-
lhos com fundamento em 
artigo do estatutwo que não 
confere poderes aos órgão 
estadual, o que exorbita de 
sua competência”.

Cadastramento biométrico atinge 
99,91% do eleitorado da cidade

Obra do CEU Continental entra em 
fase de finalização, diz prefeitura 

Antônio Boaventura

Dados do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-SP) apontam 
que Guarulhos está muito pró-
ximo de atingir sua totalidade 
de eleitores com cadastro 
no sistema biométrico. Estão 
aptos a participarem dos 
próximos processos eleitorais 
831.187 pessoas. Destes, 
830.447 já estão devidamente 

regularizados com a Justiça 
Eleitoral. Ou seja, 99,91%.

No processo eleitoral de 
2014, o município contava 
com aproximadamente 868 
mil eleitores. Quatro anos 
depois, a cidade perdeu mais 
de 50 mil eleitores e registrou 
a ida ás urnas de 814.342 pes-
soas. Um dos motivos foi a 
ausência destes no processo 

de cadastramento biométrico. 
Até o dia 9 de maio do ano 

passado havia cerca de 955 
mil pessoas com possibilida-
de de participar do processo 
eleitoral. Contudo, uma par-
cela desta quantia precisava 
regularizar sua situação com 
a Justiça Eleitoral, através do 
cadastro biométrico. O saldo 
final foi à ausência de mais 
de 150 mil eleitores na última 
eleição.

Para regularizar, basta 
comparecer ao cartório elei-
toral correspondente a sua 
residência, apresentando do-
cumento de identidade oficial, 
comprovante de endereço 
recente, e o título eleitoral. 
Caso o eleitor tenha alguma 
pendência em seu cadastro, 
será emitida guia e ele terá de 
realizar o pagamento da mul-
ta. Neste caso não há multa 
específica para a biometria.

Já o eleitor que não votar 
nem justificar por três elei-

ções seguidas têm o título 
automaticamente cancelado. 
Lembrando que, nessa conta, 
cada turno corresponde a 
uma eleição. O eleitor que 
não se encontra nessa situ-
ação está sujeito somente à 
multa pela falta de justificativa, 
mas ainda pode continuar 
votando.

O prazo para justificativa do 
eleitor que estava no Brasil 
no momento das eleições 
se encerra em 60 dias após 
cada turno. Para o eleitor que 
estava fora do Brasil, há o 
prazo de 30 dias, contados do 
retorno ao País. Existe a multa 
para cada turno em que o 
eleitor não comparecer e não 
justificar a sua ausência. Des-
se modo, o eleitor que não fez 
a biometria em uma cidade 
na qual ela era obrigatória 
terá de realizar o pagamento 
pelo fato de, como o seu título 
estava cancelado, não ter 
podido votar. 

Em breve os moradores 
de uma das regiões mais 
populosas da cidade terá 
à disposição um polo de 
educação, arte e esporte 
pertinho de casa. Retoma-
da pela atual gestão após 
anos de paralisação, está 
em fase de finalização à 
construção do Centro Edu-
cacional Unificado - CEU 
Continental, na avenida 
Maria Gebin de Moraes.  
De acordo com a Secreta-
ria de Obras, a previsão é 
que o equipamento seja 
entregue até dezembro.

Com todo o prédio 
erguido, sistema elétrico 
e hidráulico concluídos, 
restam a conclusão das 
piscinas infantil e semi 
olímpica, pintura e limpeza 
do prédio. Em quatro an-
dares, o CEU Continental 
conta com 142 ambientes, 
dentre eles 14 salas de 
aula, sendo oito delas para   
Ensino Infantil e seis para 
creche/berçário, estas 

últimas equipadas com 
lactário e sanitário com 
área para banho e troca 
de fraldas. Algumas salas 
possuem solários para 
realização de atividades 
externas sem necessida-
de de deslocar os alunos 
para outros espaços do 
complexo.

O centro conta também 
com ginásio poliesportivo, 
salas multiuso, anfiteatro 
com camarim, salas de 
reforço escolar, refeitório, 
sanitários acessíveis, bi-
blioteca, ambulatório, sala 
de informática, bicicletá-
rio e vestiário, além dos 
ambientes necessários 
à rotina dos professores, 
administração e demais 
servidores. Todas as áreas 
são acessíveis a pessoas 
com deficiência.

Também está em etapa 
de finalização a primeira 
fase da construção do 
CEU Bonsucesso Escola 
Ambiental.
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Laudo confirma morte de casal de
por inalação a gás de refrigeração 

CPTM diz que interligação entre a estação 
Aeroporto com terminais é do GRU Airport

O Instituto Médico 
Legal (IML) confirmou 
que o casal guarulhense, 
Edson Fernandes Lopes, 
24 e Rubia Alves de Oli-
veira, 22, morreram pela 
inalação do gás freon, 
que é utilizado em apa-
relhos de refrigeração. O 
caso é investigado pela 
Polícia Civil de Olímpia, 
no interior de São Paulo, 
onde o casal foi encon-
trado morto no quarto de 
um resort. 

O casal estava na ci-
dade de Olímpia apenas 
prestando um serviço 
através de uma empre-
sa terceirizada para o 
Olímpia Park Resort, no 
qual trabalhavam em 
uma pista de patinação. 
Um colega do casal teria 

encontrado os dois no 
quarto já sem sinal de 
vida, e o gás estaria ao 
lado de uma cama onde 
Lopes estava morto. 

Câmeras do Resort 
chegaram a registrar o 
momento em que Lopes 
teria pegado um botijão 
de gás e retornado para 
o quarto do hotel. O ca-
sal foi encontrado morto 
no quarto do resort na 
tarde do dia 6 de janei-
ro (domingo), quando 
policiais civis chegaram 
a apreender o cilindro de 
gás no local e até co-
gitaram a possibilidade 
de ter ocorrido à morte 
por feminicídio ou por 
inalação de gás, fato que 
se comprovou, segundo 
o laudo do IML. 

Antônio Boaventura

A integração da esta-
ção Aeroporto, da linha 
13-Jade da Companhia 
Paulista de Trens Metro-
politanos (CPTM), com os 
terminais do Aeroporto 
Internacional de São 
Paulo–Guarulhos, em 
Cumbica, ganhou mais um 
capítulo. 

Depois do GRU Airport 
afirmar que a proposta 
não estava no contrato, 
a CPTM entende que é 
sua obrigação melhorar 
a locomoção dos passa-
geiros até a estrutura de 
transporte aéreo. 

A companhia informou 
que estuda em conjunto 

com o gestor do aeropor-
to a melhor alternativa 
para fazer a interliga-
ção entre os meios de 
transportes. Em caso de 
consenso, os passageiros 
terão acesso da estação 
aos terminais de embar-
que e desembarque 1 e 
2, sem a necessidade do 
transporte por ônibus, mo-
delo realizado atualmente. 

A CPTM também 
destacou que a respon-
sabilidade e obrigação 
de viabilizar a integração 
entre os meios de trans-
porte são do GRU Airport, 
gestor responsável pelo 
aeroporto. 

O percurso da estação 

Aeroporto até os termi-
nais é realizado por ôni-
bus, que dura em média 
30 minutos por conta da 
existência de um crono-
grama para atendimento 
da demanda existente.

Já o governo do estado 
entende que a solução 
mais viável para esta co-
nexão passa pela implan-
tação de uma passarela 
com extensão aproximada 
de 1,5 quilômetros. Em 
contrapartida, o GRU Air-
port ressalta que a obra 
de ligação da estação da 
CPTM com os terminais 
do aeroporto não fazia 
parte do contrato de con-
cessão.
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O Centro de Integração 
Empresa-Escola - Ciee 
dará início nessa segun-
da-feira (25),a abertura de 
inscrições do processo 
Seletivo de estagiários do 
Governo do Estado. Se-
rão ofertadas 1.090 vagas 
nos órgãos e entidades 
de todo o estado de São 
Paulo, além do cadastro 
reserva.

Podem se candidatar 
estudantes do ensino 
médio (1ª ao 2ª ano), e 
do primeiro ao antepe-
núltimo semestre para 
cursos da educação 
profissional de nível mé-
dio e do ensino superior 
de diferentes cursos. Os 
estágios terão duração 
de 12 meses, podendo 
ser prorrogados até 24 
meses.  Os valores de 
bolsa-auxílio variam de 
R$ 300 a R$ 1.800,89, 
com jornada de quatro 
ou seis horas, de acordo 
com o órgão público e 
nível do curso.

As oportunidades estão 
disponíveis em diversos 
municípios paulistas 
distribuídas em diferen-
tes áreas como:  Admi-
nistração de Empresas, 
Administração Pública, 

Agronomia, Bibliotecono-
mia, Ciências e Tecno-
logia, Ciências Sociais, 
Comunicação Social, 
Direito, Enfermagem,  
Ensino Médio, Farmá-
cia, Gestão de Politicas 
Públicas, Marketing, Psi-
cologia, Serviço Social, 
Web Designer,  diversos 
cursos de ensino técnico, 
entre muitos outros.

Os interessados 
devem se inscrever até 
as 23h59 do dia 13 de 
Março, no site www.
ciee.org.br. O processo 
seletivo é composto de 
uma única fase, com apli-
cação de prova objetiva, 
para avaliação de língua 
portuguesa, matemática 
e conhecimentos gerais. 
Mais informações no edi-
tal disponível no mesmo 
site.

O Programa de Es-
tágios do Governo do 
Estado, em parceria 
com o Ciee, teve início 
em junho de 2016. De 
2016 até o momento, 
mais de 22.000 já foram 
contratados. Atualmente, 
são oferecidas cerca de 
4.300 bolsas de está-
gios, abrangendo 210 
municípios.

Ciee abre inscrições para 
processo seletivo de estágio 
do governo do estado de SP

Guarulhos receberá, no 
próximo dia 28 (quinta-feira), 
o Projeto Itinerante da Asso-
ciação de Educação Financei-
ra do Brasil – AEF-Brasil, que 
cumpre a importante missão 
de levar educação financeira 
à população ao capacitar 
professores da rede pública 

sobre o tema. Em 2018, a 
ação formou mais de mil 
profissionais de educação em 
38 cidades.

A capacitação tem por fina-
lidade disseminar a educação 
financeira junto à população. 
A iniciativa oferece aos 
docentes de todo o Brasil, de 

forma gratuita, informação, 
formação e orientação, além 
de parcerias com órgãos e 
entidades públicas e ins-
tituições privadas. “Nossa 
expectativa para esse ano é 
chegar aos 2 mil professores 
capacitados”, diz Claudia 
Forte, superintendente da 

AEF-Brasil.
Serviço: 
Projeto Itinerante de 

Capacitação em Educação 
Financeira

Data: 28 de fevereiro
Horário: das 8h às 12h
Local: Rua Cristóbal Cláudio 

Elillo, 278- Parque Cecap 
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Projeto traz educação financeira a professores municipais
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CEUs Cumbica e Paraíso-Alvorada abrem inscrições 
para cursos gratuitos de idiomas, pilates e ginástica

Até o dia 28 de fevereiro, 
a Prefeitura de Guarulhos 
receberá inscrições para di-
versos cursos gratuitos nas 
unidades do CEU Cumbica 
e Paraíso-Alvorada. Dentre 
os cursos oferecidos para 
crianças, jovens e adultos 
estão futsal, corrida e ca-
minhada, pilates, ginástica, 
artes marciais e cursos 
de línguas. As vagas são 
limitadas.

Para se inscrever, os inte-
ressados devem compare-
cer pessoalmente no CEU 
de sua preferência, com RG 
original e comprovante de 
endereço. Para menores de 
18 anos, é necessário estar 
acompanhado do pai ou 
responsável para realizar a 
matrícula.

As vagas oferecidas aos 
munícipes para os cursos 
de línguas no CEU Para-
íso-Alvorada acontecem 
todas as quintas e sextas-
-feiras. Os cursos de língua 
inglesa e espanhola estão 

disponíveis para adultos e 
jovens a partir de 13 anos 
e alfabetizados. As aulas 
têm duração de três horas 
e acontecem uma vez por 
semana. A duração é de 
dois anos e meio.

No CEU Cumbica, as 
vagas abertas para a moda-
lidade de Futsal masculino 
e feminino acontecem as 
terças e quintas-feiras, com 
15 vagas cada turma. Já no 
CEU Paraíso-Alvorada, Fut-
sal misto, todas as quintas-
-feiras, para crianças a partir 
de sete anos.

As atividades direcionadas 
para o público de todas as 
idades buscam proporcio-
nar aos participantes melhor 
qualidade de vida, amplian-
do suas vivências educati-
vas, culturais e esportivas 
das famílias e comunidade.

Para mais informações 
sobre os cursos disponíveis, 
acesse o Portal da Educa-
ção http://portaleducacao.
guarulhos.sp.gov.br.

SINDICATO DEFENDE APOSENTADORIA DECENTE!

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO
23/2/2019

DECISÃO DA FORD É LAMENTÁVEL
A Ford anunciou o fechamento da sua uni-
dade em São Bernardo, com a demissão 
de milhares. Nossa base, em Guarulhos, 
também será afetada. Pergunto: cadê 
a responsabilidade social da empresa?

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

Ação do Sindica-
to garantiu avanços 
para os 25 funcioná-
rios da Unifl ex (Nova 
Bonsucesso). A em-
presa pertence ao 
Grupo 10 patronal.

Eles terão reajuste de 5% a partir de fevereiro, abono 
salarial de 10% (em fevereiro e março) e todos os direitos 
assegurados na Convenção Coletiva de Trabalho.

FACADA - Faixa denuncia mais uma facada na classe trabalhadora. Praça da Sé, dia 20

Dir igentes , 
ativistas, tra-
balhadores e 
aposentados 
participaram 
quarta da As-
sembleia Na-
cional na Praça 
da Sé, SP.

O evento reu-
niu 10 mil pessoas para repudiar o projeto de 
reforma previdenciária de Bolsonaro. Ela retarda 
aposentadorias, privatiza a Seguridade e reduz 
benefi cios dos mais pobres.

PANCADA - O Sindicato participou com vários 

diretores. Nosso vice Josinaldo José de Barros 
(Cabeça) critica a proposta. Ele diz: “A lógica dessa 
reforma é fazer você trabalhar mais, contribuir por 
mais tempo e ganhar menos”.

Leia mais - Saiba mais no site do Sindicato.

MAIS METALÚRGICOS FICAM SÓCIOS
A campanha de sindicalização chega a mais fábricas 

da base. A adesão da categoria é muito boa.
Nesta semana, esti-

vemos na Cummins Fil-
tros (Bonsucesso), Pro-
jinox (São Miguel) e Si-
métrica (Cumbica).
Pra receber nossa visi-
ta, basta ligar no Sindi-
cato (2463.5300).

GARANTIMOS REAJUSTE NA UNIFLEX

Fala Mansa apresenta proposta na empresa

Novos associados na Projinox
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Serviço:
CEU Jardim Cumbica: 

(11) 2412-2771
Rua Dom Silvério, s/n - 

Vila Paraíso
CEU Paraíso-Alvorada: 

(11) 2456-2524
Final da Rua Maria de 

Paula Motta
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Fotos: Divulgação e Prefeitura de Embu

Restaurante Buenos Aires Latino América 

Empório São Pedro 

O Casarão 

Localizada na rua 
da Matriz, n° 62, na 
região central de 
Embu das Artes, o 
restaurante Buenos 
Aires Latino América 
é uma casa antiga, 
contando com um 
ambiente rústico, 
além de incluir no 
cardápio bifes de 
chorizo, empanadas 
e vinhos argen-
tinos. Na parte e 
sobremesas, entre 
as atrações há um 
delicioso Crepe de 
doce de leite com 
redução de vinho 
tinto e ameixa. Mais 
informações:  (11) 
99360-1120.

Construída nos moldes 
de um clássico salão 
colonial do séc. XIX, a 
consagrada cozinha de 
O Garimpo foi especial-
mente elaborada a fim 
de proporcionar uma 
grande gastronomia 
para os clientes. No car-
dápio, além das porções 
individuais, há pratos 
como costeletas de 
porco, seja defumada, 
cozidas ou grelhadas, 
com chucrute e bata-
tas. O restaurante está 
localizado na rua Matriz, 
n° 136, no bairro Centro 
Histórico. Telefone: (11) 
4785-1400.

Localizado na rua 
Siqueira Campos, na 
viela das Lavadeiras, a 
Empório São Pedro tem 
no cardápio um dos me-
lhores risotos, além do 
fillet mignon ao molho 
de quatro pimentas har-
monizado com um vinho 
delicioso. Com massas 
frescas, o restaurante 
oferece ingredientes 
sempre frescos, orgâ-
nicos em sua maioria. 
Mais informações: (11) 
4781-2797. 

Se durante a viagem 
para Embu das Artes, 
você optar em saborear 
uma deliciosa pizza, o 
local ideal é o restauran-
te e choperia O Casarão, 
que conta uma variedade 
de sabores, entre pizzas 
de até cinco queijos, 
além de atum, alho, 
bacon, baiana, brócolis, 
carne seca, caipira e 
catupiry. O restaurante 
está localizado na rua 
Joaquim Santana, n° 10, e 
mais informações, ligue: 
(11) 4781-3881.

Se você busca um passeio mais 
tranquilo no final de semana, e opta 
por um local mais próximo a São 
Paulo, Embu das Artes é dica do 
roteiro do HOJE. 

Localizada a 55,1 km de Guarulhos, 
a cidade possui clima de interior, 
conta com belos restaurantes e prin-
cipalmente, um destino ideal para 
um bate e volta. 

Com casas históricas, coloridas e 
feiras de artesanato, um dos locais 
para a visitação é a região do centro 
histórico, que conta com o Museu de 
Arte Sacra dos Jesuítas, aberto a visi-
tação de terça a domingo, no horário 
das 9h às 17h, exceto o período das 
12h às 13h. O centro é parte mais agi-
tada, contando com diversas ‘barra-
quinhas’ que disputam o espaço com 

a venda de artesanato, antiguidades 
e até quadros. 

No mês de maio de 2011, mais de 
117 mil eleitores da cidade foram às 
urnas para decidir se Embu, adotaria 
‘das Artes’, em seu nome oficial. O 
resultado foi que 66,5% dos eleitores 
decidiram acrescentar o nome, sendo 
ratificado na Assembleia Legislativa o 
nome Embu das Artes. 

Outros passeios que se destacam 
também são a Cidade das Abelhas, 
uma área preservada da Mata Atlânti-
ca, que é um local com boa diversão 
para as crianças, com playgound, 
além de um pequeno museu. Na 
parte gastronômica, os restaurantes 
tem uma grande variedade de pratos, 
incluindo desde frutos do mar, a culi-
nária alemã e também as massas. 

Próximo de São Paulo, Embu 
das Artes reúne beleza, 
arte e saborosa gastronomia

Restaurante O Garimpo 
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A Banda Lira de Guarulhos 
apresenta o Carnaval da 
Saudade, um dos even-
tos mais esperados pelos 
saudosos foliões durante 
o Carnaval 2019. Como de 
tradição, o grupo faz duas 
apresentações na Tenda 
Branca do Bosque Maia, no 
domingo, dia 3 de março, e 
na segunda-feira, 4, ambas 
às 15h. No dia 5, terça-
-feira, às 15h, a Banda Lira 
leva alegria também para o 
Complexo Cultural do Lago 
de Vila Galvão.

Com um repertório repleto 
de marchinhas de Carnaval, 
a diversão é garantida tanto 
para o público infantil quanto 
para os adultos.

À frente da presidência da 
Banda Lira, Dolores Testai 
– a dona Lola – de 84 anos, 
promete uma apresentação 
“bastante animada com a 
participação dos pequenos 
foliões, já que no Bosque 

Maia, elas vão ter muito 
mais espaço para brincar e 
se divertir com seus avôs e 
suas famílias”.

A Corporação Musical Lira 
de Guarulhos foi fundada 
em 15 de maio de 1908 por 
imigrantes italianos, que 
vieram para a cidade para 
se dedicar à fabricação de 
tijolos nas olarias. Em 1968, 
a Banda foi considerada 
de utilidade pública. Além 
de participar de missas 
em praças e da tradicional 
Festa do Divino, o grupo fez 
história a partir de 2002, 
quando começou a realizar 
o tradicional Baile da Melhor 
Idade. Neste ano, a Banda 
Lira comemora 110 anos.

Serviço:
Banda Lira apresenta 

Carnaval da Saudade
Data: domingo, dia 3 de 

março; segunda-feira, dia 
4 de março

Horário: das 15 às 18h

Local: Bosque Maia
Avenida Paulo Faccini, s/

nº - Centro

Data: terça-feira, dia 5 
de março

Horário: das 15h às 18h

Local: Complexo Cultural 
do Lago de Vila Galvão.

Praça Cícero Miranda s/

nº - Vila Galvão
Evento gratuito
Classificação livre

Banda Lira apresenta Carnaval da Saudade 
no Bosque Maia e no Lago de Vila Galvão
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com bônus de até

R$5.000,00
na versão Shine*

NOVO SUV CITROËN

C4 CACTUS

*Consulte a concessionária

Para a compra do Novo SUV Citroën Cactus, o valor do bônus é de R$ 3.000, independente da versão e cor escolhida. Nesse caso, o bônus será somado ao valor de avaliação do veículo usado. O veículo usado deverá ser utilizado na compra de um Citroën Cactus 0km. A avaliação do usado será realizada pela Concessionária participante e dependerá da marca, modelo, opcionais, estado geral do veículo 
e não estará vinculado à Tabela FIPE. O veículo usado deve estar no nome do comprador do veículo 0km, sendo elegíveis, também, pai, mãe, �lhos, cônjuge, mediante comprovação por RG, Certidão de Casamento e Declaração de União Estável. Pessoas Jurídicas com CNPJ também são elegíveis, desde que o comprador faça parte do contrato social da empresa. Acesse www.destracitroën.com.br.

8 ANOS
(*) Garantia + reboque até 100Km. Consulte condições.

CITROËN ASSISTANCE XL
ASSISTÊNCIA GRATUITA DE

24HORAS / 7 DIAS POR SEMANA*

Av. Tiradentes 1941 - Guarulhos - SP
Tel.: 11 2464-4001 - www.destracitroen.com.br
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[ horóscopo ]

Apocalipse

Um Sonho Possível

Band, 23h20 Quantum Apo-
calypse. EUA, 2010. Ação. Com 
Rhett Giles, Stephanie Jacob-
sen. A Nasa detecta que um co-
meta está em rota de colisão 
com a Terra, e os cientistas des-
cobrem que a chave para salvar 
a humanidade é um garoto au-
tista de uma pequena cidade no 
estado de Louisiana.

Globo, 00h25 
The Blind Side. 
EUA. Drama. Dire-
ção John Lee Han-
cock. Com San-
dra Bullock, Tim 
Mcgraw. Micha-
el Oher era um jo-
vem negro, filho de 
uma mãe viciada e 
não tinha onde mo-
rar. Com boa voca-
ção para os espor-
tes, um dia, ele foi 
avistado pela famí-
lia de Leigh Anne 

Tuohy, andando 
em direção ao es-
tádio da escola 
para poder dormir 
longe da chuva. Ao 
ser convidado para 
passar uma noite 
na casa dos milio-
nários, Michael não 
tinha ideia de que 
aquele dia iria mu-
dar para sempre a 
sua vida, tornando-
-se, mais tarde, um 
astro do futebol 
americano.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 49

MVC
CESARIANAS

DLOSALA
ABERTAC

LHGOASIS
CARRAPATOS

SEREAE
TONTURAPU

LIEMODOS
INAITO

AMAZONICAS
PROERS
IMANHOSA
CABTAII

PASSATEMPOS

Prêmios
mais cobi-
çados por

atletas

Multidão
(pop.)

Dois
minerais
vitais aos
músculos

(?) Herma-
nos, ban-
da de rock
brasileira

Sílvio
Santos: o
Homem 

do Baú (TV)

Hectolitro
(símbolo)

Imagem
de mira-
gens em
desertos

Sintoma
comum da
labirintite

Antônio
Olinto, 

romancista
brasileiro

Sambista
de "Praia 
de Ramos"

Sufixo de
"palito": 

diminuição

A favor de
Formato 
aproxi-

mado do
cavalete

Presunto,
em inglês

Táxi, em
inglês

Atividades
como as
palavras
cruzadas

(?) na Rua,
grupo de

Teatro
popular

O João
Paulo 

canonizado
em 2014

A 3a letra

Santa
(abrev.)

Sam
Raimi,

cineasta
Lamúrias

Transmis-
sores 

da febre
maculosa

(Zool.)

Orixá
infantil 

Acalentar

Formato 
da curva
sinuosa

Navio mercante brasi-
leiro afun-
dado na

2a Guerra

Partos
cirúrgicos

(Med.)
"Porta (?),

o justo
peca"
(dito)

Documento como o
green card, emitido
pelo governo dos

EUA para imigrantes 

Fileira
Modelo da

pilha 
palito

Edwin
Aldrin, 

astronauta
Empregos

Pirracenta
A carta

inicial do
baralho

Mentira,
em inglês
As lendas
do boto e
da Iara,
por sua
origem
(Folcl.)

Berne
(Zool.)

Indicativo, 
imperativo
e subjun-

tivo
(Gram.)

Níquel
(símbolo)

Caçoa

3/cab — erê — ham — lie — los — ura. 5/dicró.

[ novelas ] 

virgem

Seu ar relaxado 
lhe permitirá superar 
preocupações e evitar 
obstáculos. Aproveite 
e abandone hábitos 
que se baseiam em 
falsas premissas. 
Existem lacunas óbvias 
no seu estilo de vida 
saudável.

Você está no 
caminho certo com 
o seu desenvolvi-
mento pessoal e tem 
se expressado mais. 
Certifique-se de que 
você tem uma dieta 
equilibrada. Seria bom 
para você ter um 
hobby criativo.

Você está comple-
tamente absorto em 
seus pensamentos e 
devaneios. Você terá 
a inspiração para fazer 
progressos em seus pla-
nos. Você está usando 
muita energia e a fadiga 
é desagradável. Tire um 
tempo para recarregar 
suas baterias.

Você é otimista e 
sociável e está no 
caminho certo para 
a realização pessoal. 
Certifique-se de 
manter uma dieta 
equilibrada. Seria 
uma boa ideia assu-
mir uma atividade de 
lazer ligada à arte.

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

Com um pouco mais 
de paciência e cabeça 
fria, você poderá 
superar um obstáculo. 
As coisas estão co-
meçando a se mover 
novamente. Você tem 
menos resistência do 
que o normal por causa 
da fadiga mental. 

Você vai decidida-
mente banir as suas 
preocupações para tirar 
o máximo da vida, tanto 
quanto possível. Deixe 
que outras pessoas 
entrem na sua vida! 
Você involuntariamente 
pressiona demais. Você 
precisa de repouso e 
exercício, comece uma 
atividade esportiva.

Sua perseverança 
está começando a 
produzir resultados. 
Continue adiante, o 
progresso está ao 
nosso alcance. A 
sensação de frio e 
alguma rigidez nos 
ligamentos cansam 
você. 

Você se moverá para 
cumprir seus sonhos 
e isso vai distraí-lo no 
presente. Concentre-
-se no pormenor práti-
co. Sua força não é um 
poço sem fundo. Você 
está exagerando sem 
perceber e precisa ir 
mais devagar!

Você vai descobrir 
os lados inesperados 
das pessoas próximas 
a você. É um dia para 
surpresas. Você está 
pensando em muitas 
coisas ao mesmo tem-
po e a sua mente está 
cheia de novas ideias. 
Planeje suas atividades 
em longo prazo, mas 
sem entrar em pânico.

Há discussões 
frutíferas no horizonte. 
Não hesite em solicitar 
ajuda jurídica. Não deixe 
que as necessidades 
de outras pessoas o 
oprimam. Elas estariam 
em detrimento de você 
mesmo e você não pode 
permitir isso.

Este dia vai deixar 
você tonto! Não trabalhe 
tanto em pequenas 
coisas. A Terra está 
recarregando você com 
energia positiva. Faça 
uma pausa em sua 
rotina diária para evitar 
ficar estressado.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Espelho da Vida
Alain quase cede 

às tentativas de 
sedução de Isabel. 
Bendita ajuda Cris/
Julia e Danilo a 
se comunicarem. 
Ana e Flávio leem 
o diário de Julia e 
conversam sobre 
suas vidas passa-

das. 

Verão 90
Mercedes manda 

Murilo se concen-
trar em João e não 
envolver sua família 
no crime. Figueiri-
nha entrega o dos-
siê sobre Jerônimo 
a Mercedes. Jerôni-
mo comemora com 
Vanessa o convite 
de Mercedes para 
ser o novo diretor 
de programação da 
PopTV. 

O Sétimo Guardião
Mirtes se desespera 

ao descobrir que Matto-
so está hospedado na 
pousada. Aranha tem 
uma conversa séria 
com Stella. Gabriel diz 
que Murilo precisa con-
fiar em Luz. Sóstenes 
decide conversar com 
Murilo, e Luz vai atrás 
do avô. Eurico é cari-
nhoso com Geandro, 
que se emociona. Euri-
co e Marilda procuram 
Valentina. 

Segunda-feira
Malhação - Vidas 
Brasileiras

Alex aceita a 
proposta de Vinícius 
para coordenar um 
projeto na ONG 
Percurso. Rafael se 
surpreende ao ver 
Alex trabalhando na 
ONG. Bárbara, Flora 
e Verena leem um 
livro especial. 

Verão 90
Mercedes manda 

Murilo se concen-
trar em João e não 
envolver sua família 
no crime. Figueirinha 
entrega o dossiê 
sobre Jerônimo a 
Mercedes. Jerôni-
mo comemora com 
Vanessa o convite 
de Mercedes para 
ser o novo diretor 
de programação da 
PopTV.

Minha Vida
Ao descobrir a 

identidade de Efsun, 
a líder das detentas 
diz que ela pode pedir 
o que precisar mas, 
em troca, Mehmet 
deve consertar a cela 
onde estão. Mucella 
diz que não queria o 
casamento de Ylias e 
que espera que Nuran 
fique presa. Ates diz 
a Bahar que irá fazer 
de tudo para libertar a 
família dela da cadeia.

O Sétimo Guardião
Sóstenes não 

acredita em Murilo. 
Luz encontra o 
colar da Irmandade 
e o mapa de acesso 
à fonte. Sampaio se 
revolta com a proxi-
midade de Murilo e 
Valentina. Ada-
mastor desconfia 
de Marcos Paulo. 

Jesus
Caifás chega em 

casa e flagra Judite 
se preparando para 
fugir com Gestas. 
Bartimeu, exausto, 
trabalhando inces-
santemente para 
entregar a enco-
menda de lanças de 
Petronius. 

As Aventuras de 
Poliana

Helô dá uma bron-
ca na sala e diz que 
a disputa de outfits 
está terminantemen-
te proibida na esco-
la. Filipa fica furiosa 
e culpa Kessya. Luísa 
aceita a proposta de 
Pendleton. Nadine 
usa seu novo cargo 
para provocar Sérgio 
e Joana na O11O.  

O resumo dos capítu-
los de todas as novelas 
é de responsabilidade 
das emissoras.
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As alegorias, festividade 
e beleza do Carnaval são 
temas de exposições foto-
gráficas em cartaz até o final 
de março no Adamastor 
Centro, na Biblioteca Mon-
teiro Lobato e no Centro 
Permanente de Exposições 
de Arte Prof. José Ismael, 
na Vila Galvão. Iniciativa 
da Secretaria de Cultura, 

as exposições têm entrada 
gratuita e classificação livre.

“Relembrando os Carnavais” 
é o nome da exposição com 
23 fotografias que retra-
tam um pouco da História 
do Carnaval na cidade de 
Guarulhos nas décadas de 
1970 e 1980. Em exibição na 
Biblioteca Monteiro Lobato 
até o dia 23 de março, de 

segunda a sexta-feira das 9h 
às 18h, e aos sábados, das 9 
às 14h, a exposição oferece 
aos visitantes do espaço um 
recorte de imagens inusitadas 
do período e promete agradar 
o guarulhense.

Entre os dias 23 de 
fevereiro e 10 de março, 
diariamente das 9h às 22h, 
o Salão de Exposições do 

Adamastor Centro recebe a 
exposição “Carnaval de Gua-
rulhos - 2010”, uma mostra 
de imagens realizadas em 
Guarulhos durante Carnaval 
de 2010. Em meio às come-
morações dos 450 anos da 
cidade, esse período ficou 
marcado pela volta do car-
naval de rua, momentos de 
grande alegria registrados 
com bastante vivacidade por 
lentes sensíveis.

Já no Centro Permanente 
de Exposições de Arte Prof. 
José Ismael, na Vila Gal-
vão, a exposição “Carnaval 
Paulistano de Outrora” fica 
em exibição entre os dias 
1º e 31 de março, de terça a 
sexta-feira, das 10h às 12h30 
e das 14h às 17h; sábados e 
domingos, das 10h às 12h30 e 
das 14h às 18h.

O acervo da exposição, 
que reverencia por meio de 
imagens o Carnaval na cidade 

de São Paulo nas décadas de 
10, 20 e 30, foi uma doação 
do Governo do Estado.

Todo o acervo das expo-

sições pertence à Seção 
Administrativa de Artes 
Visuais, da Secretaria Muni-
cipal de Cultura.
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Exposições fotográficas mostram a 
beleza dos eventos carnavalescos

Serviço: 
Exposição “Relembrando os Carnavais”
Data: até 23 de março
Horário: de segunda a sexta-feira das 9h às 18h, e aos 

sábados, das 9 às 14h
Local: Salão de Exposições da Biblioteca Monteiro Lobato
Rua João Gonçalves, 439 – Centro/Guarulhos
 
Exposição “Carnaval de Guarulhos - 2010”
Data: de 23 de fevereiro a 10 de março
Horário: diariamente das 9h às 22h
Local: Salão de Exposições do Adamastor Centro
Av. Monteiro Lobato, 734 – Macedo/Guarulhos
 
Exposição “Carnaval Paulistano de Outrora”
Data: de 1º a 31 de março
Horário: de terça a sexta-feira, das 10h às 12h30 e das 14h às 

17h; sábados e domingos, das 10h às 12h30 e das 14h às 18h
Local: Centro Permanente de Exposições de Arte Prof. José 

Ismael
Entrada gratuita
Classificação livre

Fantasias

Loja 1 - Rua João Gonçalves, 125 - Centro - Guarulhos
Próximo ao calçadão / Praça do Rosário - Tel. 3370-0750
Loja 2- Rua Maciel Monteiro, 922 - Artur Alvim
Loja 3- Av. Marechal Tito, 4622 - Itaim Paulista
www.karolfestas.com.br Segunda a sábado das 9h às 20h

Convites CoposBalões metalizados
Gás HélioGuardanapos

Pratos
MáscarasVelas

Suporte para 
balões Painéis 

decorativos
Painéis 

Personagens 
em EVA

Personagens Personagens 

Tem
as

Tem
as

DOCES
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Neste sábado (23), a festa 
vai tomar conta da região 
central de Guarulhos com o 
maior bloco de carnaval da 
cidade. A Banda Bicha, que 
estima um público de 20 mil 
foliões, traz para as ruas o 
tema Epa! Bicha Não, uma 
homenagem a Jorge Luís de 
Souza Lima, o “Jorge Lafond”, 
que teve uma carreira con-
solidada na televisão com o 
personagem Vera Verão. 

Um dos blocos mais 
antigos da cidade, com 
formação na década de 
1970, a Banda Bicha faz uma 
homenagem a cada edição 
a alguma personalidade. Em 
2018, o bloco homenageou o 
“velho guerreiro” Chacrinha. 

A concentração neste 
sábado começa às 12h em 
frente ao Teatro Adamastor 
Centro, na avenida Monteiro 
Lobato, n° 734, na região 
central. 

O bloco contará com sho-
ws do cantor sertanejo Ra� a 
Augusto e também do cantor 
Durval Lelys, um dos funda-
dores do grupo musical Asa 
de Águia, fundado em 1987. 
Lelys, a principal atração do 
bloco, realiza o show às 16h. 

O ingresso que dá direito à 
troca do abadá custa R$ 45 
e mais a doação de 1 kg de 
alimento não perecível, que 
será destinado para doação 
a uma ONG da cidade. 

A compra dos ingressos 

pode ser efetuada nas unida-
des da PBF do Maia, avenida 
Emílio Ribas, e Vila Galvão, 
além do restaurante The Fire 
Steakhouse, que também 
será o ponto de troca para a 
entrega do abadá. 

Bloco da Banda Bicha espera 
público de 20 mil foliões 
neste sábado em Guarulhos
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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 ingresso para a retirada do abadá: Restaurante The Fire Steakhouse
Endereço: rua Tapajós, n° 56,  
Horário da retirada: 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 (Telefone: 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, (Telefone: 2447-1582)

INSCREVA-SE!

VAGAS LIMITADAS

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

PARA ANUNCIAR

 NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

PASSO PONTO CONFEITARIA
Casa de bolo

Continental I - Guarulhos, 
ótima localização, em frente o 

colégio principal do bairro
2485-9734

99425-4001

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

DECLARAÇÃO DE 
EXTRAVIO DE DOCUMENTO
Intermodal Brasil Logísti-
ca Ltda., inscrita no CNPJ 
03.558.055/0001-00, IM 
192409 IE 336.563.416.115 
situada a Rua Manoel Borba 
Gato, 100 – Vila Sayago – 
Guarulhos/SP, venho por meio 
deste comunicar o extravio do 
Registro de Utilização de Do-
cumentos Fiscais e Termos 
de Ocorrências (modelo 6), 
número de ordem 01.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 07 de março de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 19 de março de 2019 às 14h30min *.

*(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, 
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO 
LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo 
Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento 
particular com força de escritura pública de 27/04/2011, cujos Fiduciantes são FLÁVIO FRANCISCO DA SILVA,  
CPF/MF nº 266.031.638-45; e, KARINA LUIZA DE FARIA, CPF/MF nº 325.380.198-50, em PRIMEIRO LEILÃO  
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 224.476,90 (Duzentos e Vinte Quatro Mil Quatrocentos 
e Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo 
“Apartamento nº 126, do Bloco 2, tipo F, com 50,400m² de área privativa, e total de 126,232m², com direito a 2 vagas de 
garagem 382/383, do Condomínio Residencial Vida Plena Guarulhos, situado na Avenida Benjamin Harris Hannicut, 200, 
Vila Rio de Janeiro, Guarulhos/SP”, melhor descrito na matrícula nº 116.381 do 2º Oficial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Guarulhos/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter 
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde 
já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 126.684,03 (Cento 
e Vinte Seis Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Três Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O 
leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line,  
deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do 
cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA 
DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4637_26 Sc).

Ajudamos você a reduzir esse valor

Trabalhamos com as melhores e mais
conceituadas operadoras do mercado.

   4218-0247 /   94712-2939   4218-0247 /   94712-2939   4218-0247 /   94712-2939

VOCÊ ACHA JUSTO QUANTO ESTÁ 
PAGANDO EM SEU PLANO DE SAÚDE ?

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 BMW 320I 2.0 
 16v turbo active, fl ex, 4 portas 
automática, 20mil km, 2015/2015 
preta c/ interior caramelo, no-
víssima! R$105mil. F:97164-
-9190whats 

 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. Salário a 
combinar + aj de custo p/ refei-
ção. Curriculum: rh@santiar.com.
br 

 MOÇAS MAIORES 
 P/ privê diurno/noturno. Pgto 
díario, moradia. F:95965-5384/ 
98963-7722 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 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 

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

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

 ATIBAIA/MAIRIPORÃ/NAZARÉ 
 Peq entr + prestações. Ac veícu-
lo. F:96268-9932/94375-2778 

 LITORAL 

 CASA P/TEMPORADA 
 Caraguatatuba p/8 pess, praia 
das palmeiras.11 2441-1735/19 
99101-6161  

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

 CONSTRUTORA SVA DE GUARU-
LHOS 
 CNPJ ativo. Trabalhamos com 
alvenarias e reformas. Ligue e 
agende seu orçamento. Cartão 
até 4x. F:96265-5902 Sérgio 

 SERVIÇOS 
 RELAX 

 CASA CUEVAS 
 Com lindas garotas. R. Cuevas 
nº18 - Gua. F:2087-2091 

 LOVE GIRLS DRINKS 
 Um bar diferente c/ Lindas Girls. 
Show todas as sextas as 22h. Me 
add: 95722-0116/2488-6966 

 BRUNA CARIOCA 
 + amigas. Atendo na av Monteiro 
Lobato nº5656 F:2488-6966 

     

Para anunciar nos classifi cados ligue: 
2823-0828/ 2823-0829 / 2823-0830

2823-0836 / 2823-0837
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