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SDU aplica multa no 
Palmeiras por falta de 
alvará no CT de Guarulhos
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A Prefeitura de Guarulhos informou que obteve uma economia de R$ 4,2 milhões na compra de sete medicamentos básicos 
utilizados nos hospitais e unidades de pronto-atendimento, diretamente à Fundação para o Remédio Popular (Furp)

Cidade economiza R$ 4,2 mi ao 
comprar medicamentos da Furp
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FAKE NEWS: Fábio Assunção usou o Instagram para negar que um texto atribuído a 
ele que tem circulado na internet seja verdadeiro. Ele disse ser uma ‘fake’ GH  Pág. 11
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Provas do Enem serão aplicadas em 3 e 10 de novembro
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Aeroporto de Cumbica 
deve receber 1,5 milhão de 
pessoas durante o carnaval

Prefeitura publica edital  
para a PPP da iluminação
pública de Guarulhos

Mais de 53 mil guarulhenses precisam  
regularizar situação na Justiça Eleitoral
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Coronel Álvaro Camilo

Artigo

[ opinião ]

Carnaval: aproveite 
com segurança

Para prevenir assaltos e 
outros crimes que podem 
atrapalhar a viagem no Car-
naval e também a tempora-
da de verão, é importante 
não deixar a segurança de 
lado e dificultar ao máximo 
a ação dos criminosos. Uma 
das medidas, em especial, 
está relacionada às casas na 
capital e Grande São Paulo, 
que permanecerão possi-
velmente fechadas durante 
o descanso das famílias em 
outras cidades.

Antes de sair, programe o 
endereço que pretende estar, 
com esclarecimentos espe-
cificados de como chegar e 
mapas. Prepare medidas que 
não são muito onerosas e que 
dão o resultado esperado. Se 
estiver com assinaturas de 
revistas e jornais, prefira sus-
pender o contrato pelo menos 
no período em que estiver au-
sente com sua família. A aglo-
meração de papéis e periódi-
cos pode dar a impressão de 
abandono e de que o imóvel 
é alvo fácil para a invasão de 
bandidos.

Avise seus vizinhos que a 
casa ficará vazia e deixe um 
contato caso ocorra algum 
imprevisto ou suspeita de 
roubo no local. Sensores de 
presença, que iluminam as 
calçadas, podem prevenir 
delitos e não tem um custo 
tão elevado. Outra dica é 
não deixar as luzes acesas 
como muita gente costuma 
fazer por acreditar ser uma 
medida eficaz. Essa estraté-
gia não funciona, pois a luz 
fica acesa o dia todo e pode 
ser verificada por quem pre-
tender cometer delito. Se 
tiver equipamentos eletrôni-
cos, como cerca e alarmes, 
faça uma revisão para evitar 
falhas. Em caso de aparta-
mento, opte por não deixar 
as chaves na portaria. Guar-
de tudo em local seguro ou 
com alguém de confiança.

 Ao chegar à casa de ve-
raneio, a atenção com a 
segurança deve continuar 
acentuada. No momento de 
abertura dos portões, fique 
atento com o movimento na 
rua: veja se pessoas estra-
nhas estão rondando o local. 
Não deixe as portas destran-
cadas, mesmo que a região 
seja considerada tranquila. 
Em caso suspeito, avise a 
Polícia Militar pelo telefone 
190. Desde dezembro, mu-
nicípios do litoral Sul e Norte 
de São Paulo recebem refor-
ço policial.

Já à beira mar, não osten-
te joias e relógios. Leve so-
mente o necessário para sua 
diversão, pouco dinheiro e 
mantenha cartões guardados 
em casa.  Celulares têm sido 
alvos constantes de assaltan-
tes. Por isso, não exponha o 
aparelho e evite fotografar 
em pontos que não estejam 
bem próximos às bases po-
liciais. As crianças também 
merecem todo cuidado possí-
vel. Se forem à praia, coloque 
pulseiras de identificação e 
não as deixe sozinhas. É fun-
damental orientá-las para que 
não dêem atenção a estra-
nhos. Os helicópteros Águias 
da PM farão sobrevôos ao 
longo das praias como medi-
da de reforço de segurança 
para banhistas.

Caso opte por blocos, 
mantenha atenção em quem 
está do seu lado e que pode 
se aproximar para tentar 
furtar algo, como carteira e 
celular.

Se precisar sacar dinheiro, 
vá a caixas eletrônicos antes 
das 19h, quando escurece, e 
procure equipamentos insta-
lados e shoppings ou lojas 
de conveniência.  Cuidar da 
família é fundamental para 
que as férias deixem boas 
recordações. Nunca reaja! 
Sua vida vale muito mais. 
Bom divertimento.

[ carta do leitor ]
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Expediente

[ cena do dia ]
Wilton Junior/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Ninho interditado

A Prefeitura do Rio de Janeiro interditou na manhã desta quarta-feira, 27, o Centro de Treina-
mento do Flamengo, o Ninho do Urubu. O local sofreu um incêndio no último dia 8, que matou 
10 jogadores da base do clube. 
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Maria Angélica Torres
Precisamos de mais po-
liciamento na região da 
Vila Any. Os barzinhos 
nos finais 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.

Inaldete P. da Cruz
Acompanhando pela im-
prensa a crise na nossa 
vizinha Venezuela, fico 
preocupada em um pos-
sível conflito armado que 
possa envolver o Brasil. A 
situação na fronteira está 
mesmo delicada e se os 
EUA decidir invadir o terri-
tório venezuelano, tenho a 
absoluta certeza que o Bra-
sil atenderá “ordens” dos 
norte-americanos, de que é 
capacho há décadas, e fará 

parte do conflito. Vai ser um 
grande problema para to-
dos nós. 

Edluce Vasconcelos
Está de parabéns a admi-
nistração do Parque Fra-
calanza e Cidade Mirim, 
na Vila Augusta, pela lim-
peza e organização. Me 
senti segura ao levar mi-
nhas crianças para aquela 
área de lazer..

Edmundo Torres
A Banda Bicha foi um 
grande sucesso em Gua-
rulhos no final de semana 
e, indiscutivelmente, é um 
dos nossos maiores patri-
mônios culturais. Ela de-
via fazer parte do calen-
dário oficial da prefeitura 
que, infelizmente, não faz 
carnavais nos bairros..

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° 2128
26/02/2019
11 - 16 - 24 - 46 - 54 - 55

 
Lotofácil
Concurso n° 1782
27/02/2019 
01 - 02 - 03 - 07 - 08
12 - 13 - 14 - 15 - 17
18 - 19 - 20 - 22 - 25

Lotomania
Concurso n° 1947 
26/02/2019
00 - 11 - 13 - 21 - 29
30 - 33 - 35 - 50 - 51
60 - 63 - 70 - 73 - 77
87 - 90 - 91 - 96 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1907
26/02/2019
Primeiro sorteio 
02 - 17 - 20 - 25 - 27 - 36
Segundo sorteio
07 - 21 - 22 - 37 - 39 - 46

Federal
Extração n° 05366
27/02/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   46886          350.000,00
2º  57871               18.000,00 
3º  79046              17.000,00
4º  33550             15;400,00
5º  45691              14.820,00
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

Almoço Executivo com opções para todos os gostos.
Venha conhecer e se surpreenda.

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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Guarulhos registrou 93 casos de Aids durante o ano passado

Executivo aguarda vencedora de licitação 
para assinar contrato de obras do PA Paraíso

Ulisses Carvalho 

Somente no ano passado, 
Guarulhos registrou 93 casos 
de Aids, notificado pelos ser-
viços da rede, de acordo com 
administração municipal, que 
em nota, também afirmou que 
a maior parte dos casos diz 
respeito ao sexo masculino. 
Neste ano, foram notificados 
pelos serviços da rede muni-
cipal quatro casos da doença 
em moradores residentes de 
Guarulhos. 

“Os dados de Aids dis-
ponibilizados pelo Sinan 
(Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação) não 
são georreferenciados por 
região”, destacou em nota a 

prefeitura, alegando também 
que o tratamento da doença 
é realizado pelos serviços 
especializados, sendo duas 
unidades para o público adul-
to (CTA Ubiratan Marcelino 
dos Santos, localizado na rua 
Piracicaba, n° 114, no bairro 
Vila Gopoúva e SAE Carlos 
Cruz, na rua Miracanga, n° 32, 
no Parque Jurema .

Para as crianças, o tra-
tamento é realizado no 
Ambulatório da Criança, na 
rua Osvaldo Cruz, n° 151, na 
região central. “Na Atenção 
Básica, as Unidades Básicas 
de Saúde têm papel impor-
tante nas ações de prevenção 
e na ampliação do acesso 

ao diagnóstico. Todas elas 
oferecem teste rápido diag-
nóstico para o HIV”, destacou 
a prefeitura.

Já a Secretaria da Saúde, 
tem o programa IST/AIDS e 
Hepatites Virais, que desen-
volve variadas ações voltadas 
à prevenção das infecções 
sexualmente transmissíveis e 
assistência para as pessoas 
vivendo com HIV/AIDS. 

“Um exemplo disso é a pró-
pria programação deste mês, 
chamado Fevereiro Pink, em 
que todos os serviços da rede 
estão desenvolvendo progra-
mação especial voltada a este 
tema”, afirmou a secretaria.

Na Escola Estadual Pro-

fessor Ennio Chiesa, na rua 
Mariano Manzone, n° 88, no 
Jardim Dourado, a professora 
Maria Aparecida Antunes 
de Carvalho, 51, desenvolve 
um trabalho de prevenção 
com alunos do Ensino Médio 
sobre o tema. 

O objetivo é além de 
informar sobre os problemas 
da doença, conscientizar os 
jovens sobre a prevenção, 
principalmente também em 
períodos como o Carnaval. 

“Iremos distribuir folhetos 
com os alunos para incentivar 
a doação de sangue e a se 
divertir com precaução”, reve-
lou a professora em entrevista 
telefônica ao HOJE. 

Antônio Boaventura
A Prefeitura de Guarulhos 

deverá assinar, nos próxi-
mos dias, o contrato para as 
obras do Pronto Atendimen-
to (PA) Paraíso, na região do 
Taboão. As obras deverão 
ser concluídas em dezem-
bro deste ano, ao custo de 
quase R$ 2,6 milhões. 

De acordo com a adminis-
tração municipal, a empresa 
vencedora tem até o dia 
20 do próximo mês para 
ratificar sua condição com a 
assinatura do contrato para 
que possa tornar válido 
aquele processo de contra-
tação e consequentemente 

o começo das obras. A uni-
dade de saúde foi fechada 
em dezembro do ano pas-

sado sob alegação de que 
a estrutura não atendia as 
exigências necessárias para 

manter a segurança dos 
pacientes e prestadores. 

A administração pública 
informou que o valor total da 
obra é de R$ 2.566.922,71, 
sendo R$ 1,9 milhão de 
repasse federal e R$ 
666.922,71 de contrapartida 
municipal. O PA Paraíso, futu-
ra UPA Porte III, terá capaci-
dade para atender cerca de 
400 pessoas por dia. Pelos 
critérios do Ministério da 
Saúde, essa categoria de uni-
dade de pronto-atendimento 
deve ter pelo menos 15 leitos 
de observação e capacidade 
para atender, em média, 350 
pacientes por dia.

A Secretaria de Saúde obte-
ve uma economia de R$ 4,2 
milhões na compra de sete 
medicamentos básicos utiliza-
dos nos hospitais e unidades 
de pronto-atendimento: 
Cloridrato de Clomipramina, 
Dipirona Sódica 500mg, Me-
toclopramida 10mg, Cefale-
xina 500mg; Cefalexina 250 
mg/ml, Metronidazol 250mg 
e Amoxilina 250 mg/ml. No 
caso da Dipirona Sódica, por 
exemplo, a Secretaria pagou 
R$ 0,07 por um comprimido 
unitário, enquanto o preço 
médio nas farmácias é de 

cerca de R$ 0,35. Os itens 
foram adquiridos direta-
mente da Fundação para o 
Remédio Popular – FURP, por 
meio dos contratos nº 61.101 
e 61.201/2018, disponíveis 
no Portal da Transparência 
(www.guarulhos.sp.gov.br).

O custo total da compra foi 
de R$ 683.428,32, valor mais 
que sete vezes a menos que 
o preço médio de merca-
do para a aquisição dos 
mesmos itens, que seria de 
R$ 4.851.960,20. As caixas 
com 20 comprimidos cada de 
Cloridrato de Clomipramina 

custaram para a Prefeitura 
R$ 6,18 cada uma, ou seja, o 
valor unitário do comprimido 
foi de R$ 0,31. O mesmo des-
conto foi aplicado nos demais 
medicamentos: embalagem 
com 30 frascos de Amoxilina 
250 mg/ml custou R$ 128,10 
(valor unitário de R$ 4,27) e 
com 50 frascos de Cefale-
xina 250 mg/ml por 195,20 
(R$3,90 cada frasco). O valor 
da caixa com 200 comprimi-
dos de Cefalexina 500 mg 
foi de R$ 80,22 (R$ 0,40 por 
unidade); com 500 comprimi-
dos de Metronidazol 250 mg 

foi de R$ 55,05 (R$ 0,11); com 
500 comprimidos de Dipirona 
Sódica foi de R$ 37,95 (R$ 
0,07 por unidade); e com 500 
comprimidos de Metoclopra-
mida 10mg R$ 25,75 (R$ 0,05 
por unidade).

“Com a compra diretamente 
da Furp conseguimos não só 
adquirir medicamentos com 
valores mais baixos do que 
os praticados pelo mercado, 
mas também com o menor 
preço que a Prefeitura costu-
mava pagar nos anos anterio-
res”, destacou a secretária de 
Saúde, Ana Cristina Kantzos.

Guarulhos economiza R$ 4,2 milhões na compra 
de medicamentos com a Furp, afirma prefeitura
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Morador relata suposta 
infestação de escorpiões em 
rua do Jardim Santa Maria

O conferente José 
Carlos Santos da Silva, 
50, reclama de uma 
possível infestação de 
escorpiões na rua Um, 
no bairro Jardim Santa 
Maria, região do Pi-
mentas. Segundo Silva, 
nesta semana, en-
quanto estava na sala, 
capturou um escorpião 
que estaria escondido 
na cortina, além de re-
latar outros casos com 
moradores da rua. 

“Fiquei sabendo de 
algumas pessoas que 
já estavam reclamando 
aqui na rua, e acabei 
encontrando o escor-
pião subindo na minha 
cortina”, destacou. Ele 
disse que na rua existe 
um terreno baldio de 
onde estaria saindo 
os escorpiões, aumen-
to os riscos para os 
moradores que moram 
próximos a área. 

Já a administração 
municipal afirmou que 
a Secretaria de Saúde 
informou que não há 
registro de solicitação 
ao Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ) 
por problemas de 
escorpião no endereço 
citado neste ano e tam-
bém no ano passado, 
informando que as 

chamadas que existem 
são de locais próximos 
como nas imediações 
do Parque Chico Men-
des (Jardim Centenário 
e Jardim Guilhermino). 

“Esclarece ainda que 
a pessoa que obser-
var a presença destes 
animais deve entrar 
em contato com o CCZ 
através do telefone 
2436-3666, para notifi-
car sobre a ocorrência 
de escorpião e receber 
orientações preven-
tivas. Caso consigam 
capturá-los vivos, man-
ter em recipiente com 
tampa fechada e com 
um pedaço de algodão 
umedecido com água. 
Caso estejam mortos, 
mantê-los em recipien-
te com tampa fechada 
e com álcool, a fim de 
conservar o espécime 
para identificação”, 
afirmou em nota a 
prefeitura, destacando 
que a seção técnica 
de Controle de Ani-
mais Sinantrópicos 
e Vetores registra a 
ocorrência da pre-
sença do escorpião e 
realiza atendimento no 
local, verificando as 
condições do imóvel e 
também do ambiente 
no entorno. (U.C.)
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Programa Cidade Legal autoriza serviços 
de regularização fundiária em Guarulhos 

O secretário de Estado da 
Habitação, Flavio Amary, 
autorizou novas ordens de 
serviços para avançar na re-
gularização fundiária de lote-
amentos e legalizar núcleos 
habitacionais no Alto Tietê. 
Serão investidos R$ 509,2 
mil pelo Governo do Estado 
em serviços de cadastro 
de lotes, vistorias, análises, 
estudos técnico-ambientais 
e projetos urbanísticos nos 
municípios de Arujá, Biritiba 
Mirim, Ferraz de Vasconce-
los, Guararema, Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá e Suzano. 

As ordens de serviço foram 
assinadas durante audiência 
com os prefeitos do Alto 
Tietê nos dias 25 e 26 de 
fevereiro. “Atendemos cada 
um dos representantes mu-
nicipais presentes na reunião 
para autorizar os serviços e 
avançar na regularização de 
mais núcleos habitacionais 
na região, possibilitando 
que as pessoas que vivem 
nesses núcleos tenham 

segurança jurídica e passem 
a ser proprietárias legais de 
suas casas”, afirmou Flavio 
Amary. Ele explicou que os 
serviços são resultados de 
um trabalho conjunto entre o 
governo do Estado, por meio 
do programa Cidade Legal, e 
os municípios. 

A secretária executiva do 
Cidade Legal, Daniela Altavis-
ta, que também participou 
das reuniões, ressaltou que 

a atuação do programa tem 
sido relevante nos municípios 
do Alto Tietê, tendo em vista 
a quantidade de núcleos 
em fase de finalização do 
processo de regularização e 
que já foram encaminhados 
ao cartório para registro. “O 
Cidade Legal já executou 
todos os processos, desde 
trabalhos iniciais de vistoria 
e diagnósticos até estu-
dos ambientais e projetos 

urbanísticos, para viabilizar 
a regularização de núcleos 
como o Vila Eureka, de Poá; 
o Rua do Sol B, de Itaqua-
quecetuba; o Quadra Vila 
Nova Monte Sion, de Suzano; 
e o Jardim Novo Eden e o 
Vila Guilherme, de Santa 
Isabel”, destacou. 

O núcleo Condomínio San-
tos Dumont (1.130 lotes) rece-
berá uma análise preliminar e 
um diagnóstico do terreno. 
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Prefeitura publica edital para PPP
da iluminação pública da cidade

A prefeitura publicou 
no Diário Oficial desta 
segunda-feira (25), o 
edital de concorrência 
para empresas inte-
ressadas na parceria 
público-privada da 
iluminação pública em 
Guarulhos. O documen-
to está disponível tam-
bém no portal oficial na 
internet: 
guarulhos.
sp.gov.
br, no link 
licitacoes.
guarulhos.
sp.gov.br/
todaslici-
tacoes/.

A 
conces-
são administrativa da 
prestação dos serviços 
de iluminação pública, 
como manutenção cor-
retiva e modernização 
da iluminação pública 
ornamental de avenidas, 
praças, áreas de lazer, 
parques, bosques e 
áreas verdes da cidade, 
dentre outras exigên-

cias, será concedida à 
empresa que oferecer 
menor valor de contra-
prestação e plena capa-
cidade de atendimento 
às demandas.

Os envelopes conten-
do as propostas devem 
ser entregues na Secre-
taria da Fazenda (aveni-
da Salgado Filho, 886, 

Centro). 
A sessão 
pública de 
processa-
mento da 
concor-
rência 
será 
realizada 
no mesmo 
local, no 

próximo dia 13 de mar-
ço, às 9h.

Com a PPP, Guaru-
lhos terá melhores 
condições de ampliar 
e modernizar o serviço 
prestado, bem como a 
gestão do mesmo, expli-
ca Mario Harada, diretor 
do Departamento de 
Iluminação Pública.º

A sessão pública de
processamento da
concorrência será

realizada no próximo
dia 13 de março, às

9h, na Fazenda
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Poli-valente
Quem levou representantes do Hospital São 

Luiz - que pretendem construir unidade entre as 
avenidas Paulo Faccini com Tirandentes, atrás do 
McDonald’s - para conversar com o prefeito Guti 
(PSB) foi o influente empresário Evaristo Arruda…

A conferir
Eu não apostaria que haverá sessão hoje à tarde 

na Câmara Municipal. Sabe como é: quase véspera 
de Carnaval…

“Terribile”
Perceptível: alguns gutistas que eram de carteirinha 

estão se rebelando (ou revelando?) nas redes so-

ciais. O sarcasmo, por enquanto, está caindo sobre 
alguns secretários…

Luta inglória
Guarulhos tem 34 vereadores. Pelo tamanho 

estimado da população, comporta 37 cadeiras 
na Câmara. A pergunta é: quem vai requerer 
aumento de parlamentares?...

Já vi esse filme
Eu só quero ver quem, no frigir dos ovos em 

2020, irá decidir o rumo do partido NOVO. Cor-
re risco de virar balaio de gatos como o PSDB 
guaru…

Tensão
No afã de oferecer de bandeja o MDB para 

o prefeito Guti sair do PSB, o secretário ( e 
presidente dos emedebistas) Lameh Smaili está 
fazendo pressão para que a vereadora Carol 
Ribeiro saia do partido. O tiro pode sair pela 
culatra…

Melhor assim
A tropa da GCM finalmente parou de negociar 

via grupinhos internos e chamou o sindicato 
dos Servidores para conduzir a ascensão da 
carreira…

E não?
Em várias cidades, as Câmaras Municipais 

estão questionando as empresas de energia. E 
estão obtendo respostas e resultados. Falta a 
de Guarulhos pressionar a EDP (Eletricidade de 
Portugal). Sim, parece piada pronta…

Mais de 53 mil guarulhenses precisam 
regularizar situação na Justiça Eleitoral
Antônio Boaventura

Guarulhos chegou a regis-
trar até o encerramento do 
processo de cadastramento 
biométrico aproximadamente 
955 mil eleitores. No entanto, 
pouco mais de 814 mil foram 
as urnas na última eleição rea-
lizada em outubro do ano pas-
sado. De acordo com dados 
do Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo (TRE-SP), mais 
de 53 mil guarulhenses preci-
sam regularizar sua situação 
com a Justiça Eleitoral. 

Essa quantia registrada no 
segundo turno do processo 
eleitoral, que elegeu presiden-
te e governadores estaduais, 
realizado no dia 28 de outu-
bro do ano passado, é fruto 
da ausência dos eleitores 
aptos nas urnas das sessões 
eleitorais de uma das seis de 
sete zonas que o município 
possui [176ª, 185ª, 278ª, 279ª, 
393ª, 394ª e 395ª]. Apenas 
a sessão 393ª registrou o 
comparecimento de todos os 
seus eleitores. 

Para regularizar, basta com-
parecer ao cartório eleitoral 
correspondente a sua residên-
cia, apresentando documento 
de identidade oficial, compro-
vante 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 multa. Neste 
caso não há multa específica 

para a biometria.
Já o eleitor que não votar 

nem justificar por três eleições 
seguidas têm o título automati-
camente cancelado. Lembran-
do que, nessa conta, cada 
turno corresponde a uma 
eleição. O eleitor que não se 
encontra nessa situação está 
sujeito somente à multa pela 
falta de justificativa, mas ainda 
pode continuar votando.

No primeiro turno, o TRE-
-SP registrou a ausência de 
50.347 eleitores nas urnas 
guarulhenses. Contudo, este 
número subiu em mais de 5% 
no segundo turno, quando 
53.333 pessoas não votaram 
e, até o momento, não justifi-
caram o não comparecimento. 
A zona eleitoral com maior 
número de abstenção foi a 
394ª com 11.772.
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Reticências...

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

Executiva Nacional do PSDB 
classifica como legal convenção 
municipal do último domingo

Além dos problemas 
que cercaram o proces-
so eleitoral que elegeu, 
no último domingo (24), 
12 delegados zonais, a 
disputa pelo comando 
do PSDB Guarulhos 
se tornou até caso de 
polícia. E dentro deste 
imbróglio, que deve ter 
novos capítulos, existe a 
intervenção da Executiva 
Nacional da sigla, que 
validou a eleição realiza-
da, contrariando decisão 
do diretório estadual.

Mesmo com tanta 
confusão, a eleição dos 
delegados foi também va-
lidada pelo presidente do 
diretório municipal Marco 
Ianoni, após computar 
os votos de três zonas 
eleitorais, já que mesmo 
sem revelar a quantidade 
mínima necessária, afir-
mou que o número de 140 
votantes era suficiente. 
A chapa encabeçada por 

João Thomaz obteve 135 
votos contra apenas 5 da 
chapa liderada pelo vere-
ador Lauri Rocha (PSDB).

Antes da realização 
das eleições internas 
do partido, a Execu-
tiva Estadual havia 
determinado o cance-
lamento do evento na 
última quarta-feira (20). 
Contudo, Ianoni levou o 
caso para ser decidido 
pela executiva nacional, 
que interviu a favor do 
processo eleitoral.

A escolha do novo 
presidente do PSDB 
Guarulhos está previsto 
para abril. Os 12 delega-
dos zonais eleitose os 
atuais 51 dirigentes, in-
tegram a executiva que 
irá conduzir o processo 
eleitoral. Os delegados 
zonais contam com 
mandato de dois anos, 
assim como o presiden-
te do partido. (A..B.)
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Ulisses Carvalho 

A prefeitura, através da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano (SDU), 
aplicou uma multa de R$ 
1.089,83 à Sociedade 
Esportiva Palmeiras pela 
falta de licença de fun-
cionamento na Academia 
de Futebol 2, localiza-
da na rodovia Ayrton 
Senna, no km 15,5, em 
Guarulhos. A multa veio 
após o encerramento do 
prazo de oito dias para a 
regularização, de acordo 
com a administração 
municipal. 

De acordo com a SDU, 
o Palmeiras foi notifica-
do no dia 11 deste mês 
pela falta de licença de 
funcionamento do Centro 
de Treinamento (CT). “Foi 
concedido o prazo de 
oito dias para regulariza-
ção de documentação. 
Expirado esse prazo 
sem que fosse solicitado 
prorrogação do mesmo 
ou atendimento através 
de processo administrati-
vo, a referida notificação 
foi convertida em auto 
de infração”, informou 
em nota.

Segundo a administra-
ção municipal, as ações 

de fiscalização terão 
continuidade e em caso 
do local ainda continuar 
irregular, a multa será 
dobrada. “Caso o local 
continue irregular após 
um segundo auto de 
infração, será emitido um 
pedido de intervenção/
lacração”. O CT em Gua-
rulhos é utilizado pelo 
clube somente para as 
categorias de base, para 
atletas do sub-15, sub-17 
e sub-20.

O HOJE tentou entrar 
em contato com Palmei-

ras na sexta-feira (22) e 
terça-feira (26), por meio 
de e-mails e ligações 
telefônicas, porém, não 
houve resposta até a 
conclusão desta edição. 
De acordo com informa-
ções do site do clube, a 
academia de Guarulhos 
não tem alojamento para 
os atletas, que ficam em 
acomodações disponibi-
lizadas pelo Palmeiras na 
Barra Funda, que conta 
com quatro casas e um 
edifício, além de restau-
rante próprio. 

Prefeitura aplica multa no Palmeiras por falta 
de licença de funcionamento no CT Guarulhos
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GRU Airport espera a movimentação de 
quase 1,5 milhão de pessoas no carnaval

O Aeroporto Interna-
cional de São Paulo-
-Guarulhos espera rece-
ber cerca de 1,5 milhão 
de passageiros entre 
28 de fevereiro e 11 de 
março, período consi-
derado para medição 
do fluxo de Carnaval. O 
número representa um 
acréscimo de aproxima-
damente 2% em relação 
ao ano passado.

Antes mesmo do feriado, 
os dias de maior movimen-
tação serão 28 de feverei-
ro e 1º de março (quinta e 
sexta-feira), com mais de 
130 mil passageiros em-
barcando e desembarca-
do. Com o mesmo volume, 
já para depois do feriado, 
a expectativa é de maior 
concentração nos dias 6 
e 11 de março (quarta-feira 
de cinzas e a segunda-fei-

ra seguinte). Os horários 
de pico devem acontecer 
nos inícios tanto da manhã 
quanto da noite.

Para os 12 dias con-
siderados, estão ainda 
programados mais de 
nove mil voos, entre 
pousos e decolagens, 
para rotas domésticas e 
internacionais, com uma 
média acima de 750 
operações por dia.

INSCREVA-SE!

VAGAS LIMITADAS

FACULDADE FUNORTE SELECIONA 
PACIENTE MODELO PARA 
TRATAMENTO DE IMPLANTES 
DENTÁRIOS EM CURSO.
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“Penso que a ACE vai contribuir, com seu nome, na captação de novos clientes e em 
conhecimento sobre a região”, diz Michael Winkaler, da MWOne Soluções em TI. 

“As parcerias são sempre vantajosas. Vários negócios podem surgir e acho que com a 
ACE será dessa forma”, ressalta Maria Gorete Lolis, da Konsult Educação e Negócios.

 “Conheço a ACE há bastante tempo e acredito que ela possa contribuir com 
cursos, palestras e facilitando nosso networking”, diz Claudia Ribeiro, da Ribeiro 

Saúde e Segurança do Trabalho. 

“É sempe bom fazer parte de algo importante para a cidade”, 
reforça Roberto Samuel, da Tribuna Livre Comunicação.

“Acredito que terei ajuda com divulgação e marketing de meu restaurante”, 
projeta Tiago Silva, do Amelia’s O Sabor de Verdade. 

“Filiar minha empresa vai ajudar com informações de mercado da cidade e também 
no relacionamento com outros empresários”, avalia Claudio Marques dos Santos, da 

CLB Marques Service Center. 

“Filiei minha empresa devido às indicações de amigos e também por conta da 
possibilidade de fazer um bom networking”, afirma Rafael Souza, da Art Seven.

ACE-Guarulhos retoma entrega 
de certificados de filiação a 
novos e antigos associados

CERTIFICADOS: Homenagens aconteceram na noite de terça-feira, dia 26, na sede da entidade, no Bom Clima

A tradicional reunião de diretoria 
recomeçou na ACE-Guarulhos. E 
com ela voltaram as homenagens a 

antigos e novos associados, através 
da entrega dos certificados de filia-
ção. As láureas foram entregues na 

noite de terça-feira, dia 2, na sede 
da entidade, à Avenida João Bernar-
do de Medeiros, 278, no Bom Clima.
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O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, os 
maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de 
Finanças a empresas fornecedoras e prestadores de 
serviços à Prefeitura de Guarulhos.

GIDEP – Gestão de Inteligência de Devedores 
Públicos Ltda
Serviços técnicos de manutenção, suporte, treina-
mento, capacitação, atualização e aperfeiçoamento 
do sistema Giexonline.
VALOR: R$ 261.520,44

Interworks Treinamentos e Soluções Ltda - EPP
Prestação de serviços técnicos pedagógicos em 
atividades e cursos de qualificação social e profissio-
nal com BDI, necessários a execução no âmbito do 
Programa de Inclusão Digital.
VALOR: R$ 65.446,79

ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI ME
Fornecimento de itraconazol.
VALOR: R$ 56.925,00

ELI LILLY DO BRASIL LTDA
Fornecimento de Insulina lispro e Dulaglutida.
VALOR: R$ 51.217,95

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Fornecimento de Amiodarona.
VALOR: R$ 34.100,00

Comercial Thialli LTDA – EPP
Fornecimento de uniformes.
VALOR: R$ 27.000,21

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Serviços de postagens de correspondências diver-
sas.
VALOR: R$ 22.149,25

CM HOSPITALAR S.A
Fornecimento de mometasona, furoato
VALOR: R$ 21.577,50

DENTAL MARIA LTDA
Fornecimento de materiais odontológicos.
VALOR: R$ 21.275,82

CM HOSPITALAR S.A
Fornecimento de Bevacizumabe.
VALOR: R$ 12.977,28

COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Fornecimento de módulos de fibra alimentar solúvel 
para nutrição enteral ou oral.
VALOR: R$ 12.741,12

Caldeira Produção da Cultura Ltda
Contratação de empresa para apresentação artística 
em homenagem a Straus em 17/11/2018.
VALOR: R$ 12.000,00

* Dados extraídos da edição do Diário Oficial do 
Município publicado no dia 22 de fevereiro de 2019

[ bloco de notas ]

Prefeitura reforça ações de limpeza 
na cidade após os temporais de 2a

Procon Guarulhos promove palestras em 
comemoração ao Dia do Consumidor

Diversas regiões de 
Guarulhos estão rece-
bendo reforço na limpe-
za e desobstrução de 
vias desde as primeiras 
horas desta terça-feira 
(26), após as fortes chu-
vas que atingiram a ci-
dade durante a noite de 
ontem (25). Equipes da 
Secretaria do Meio Am-
biente e Proguaru lide-
ram uma operação para 
a retirada de árvores ca-
ídas em ruas e avenidas, 
enquanto a Defesa Civil 
permanece vistoriando 
áreas que possam apre-
sentar risco. Nas regiões 
de responsabilidade da 
Proguaru, equipes estão 
executando a limpeza de 
travessias de córregos, 
roçagem do mato nas 

suas margens, limpeza e 
desobstrução de bocas 
de lobo, além dos ser-
viços rotineiros como a 
varrição e capina.

Em alguns bairros, a 
Defesa Civil registrou 
chuvas de 46 mm, como 
foi o caso de Cumbica. 
Contudo, não houve 
registros de pontos de 
alagamento no muni-
cípio. O temporal veio 
acompanhado por in-
tensas rajadas de vento 
que atingiram 55km/h, 
de acordo com dados do 
Aeroporto Internacional 
de Guarulhos. A combi-
nação causou a queda 
de 70 árvores (balanço 
até às 16h desta terça-
-feira). Nenhuma residên-
cia sofreu interdição.

A Coordenadoria de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
(Procon) de Guarulhos está 
com inscrições abertas para 
pessoas interessadas em 
participar das palestras Direi-
tos Básicos do Consumidor 
e Orientação Financeira, que 
serão realizadas nos dias 11, 
às 14 horas; e 12, às 10 horas; 
respectivamente, no audi-
tório do Procon, no Centro. 
As vagas são limitadas e a 
inscrição gratuita.

As palestras fazem parte 
das comemorações do Dia do 
Consumidor, que acontece no 
dia 15 de março. Na atividade 
do dia 11, Direitos Básicos do 
Consumidor, com Selma do 
Amaral, as pessoas serão 
alertadas quanto às relações 
diárias de consumo, que 
envolvem oferta e publici-
dade, garantia de produto, 
cancelamento de contrato, 
cobrança de dívida, entre 
outros assuntos.

[ bloco de notas ]

A partir do dia 6 de 
março, o Fácil Bom Clima 
passa a oferecer aten-
dimento também aos em-
preendedores. A mudan-
ça de endereço do Fácil 
Empresarial - até então 
localizado na avenida 
Monteiro Lobato, 734 - 
tem como objetivo facili-
tar o acesso dos serviços 
a toda a população e 
otimizar o atendimento.

Os serviços oferecidos 

pelo Fácil Empresarial 
seguirão nos mesmos 
moldes, com orientações 
para o Microempresário 
Individual (MEI), cadas-
tro fiscal imobiliário, 
entre outras opções, de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h30. Excep-
cionalmente no dia 6, 
quarta-feira de cinzas, 
as unidades do Fácil 
iniciarão o atendimento 
às 13h.

Fácil Empresarial passa a 
funcionar na unidade Bom 
Clima a partir do dia 6

Ator Fabio Assunção desmente 
texto atribuído a ele na internet

O ator Fabio Assunção usou 
seu perfil no Instagram para 
negar que um texto suposta-
mente atribuído a ele que tem 
circulado na internet seja ver-
dadeiro. Ele compartilhou o 
trecho destacando a palavra 
“fake” por cima das palavras.

“Pessoal, esse texto não é 
meu. Agradeço todo o amor 
e afeto que estão espalhados 
pelas redes e que chegam 
até mim. Meu movimento, mi-
nha busca, é pelo aprendiza-
do. Expansão e entendimento 
de como poderei transformar 
tudo isso em uma contribui-
ção positiva e potente para 

a nossa sociedade. Esse é 
o lugar onde estou agora”, 
esclareceu. 

Nesta semana, diversos 
artistas saíram em apoio a 
Fabio Assunção por conta 
de brincadeiras que têm sido 
feitas envolvendo a depen-
dência química com a qual 
ele sofre, além de máscaras 
com o rosto do ator que estão 
sendo utilizadas no carnaval.

O texto falso, atribuído ao 
ator e agora desmentido 
por Fabio Assunção, fala de 
dificuldades que ele estaria 
enfrentando com seu pro-
blema.

Divulgação

[ transparência ]

O novo portal da Prefeitura 
de Guarulhos estará disponí-
vel a partir desta terça-feira 
(26). Desenvolvido pela Sub-
secretaria de Comunicação 
(Secom) e o Departamento 
de Informática e Telecomu-
nicações (DIT), o site tem o 
objetivo de facilitar o acesso 
dos munícipes e dos servido-
res municipais aos serviços e 
informações da prefeitura.

Além do novo layout, os 
usuários poderão acessar 
serviços como consultas de 

tributos, multas, endereços de 
equipamentos de saúde, en-
tre outros, além de ter à dis-
posição as edições do Diário 
Oficial, notícias e os últimos 
vídeos em poucos cliques. No 
início, o acesso ao novo portal 
(novogru.guarulhos.sp.gov.br) 
acontecerá por meio de um 
banner na página inicial do 
site atual. Assim, os desen-
volvedores poderão receber 
as primeiras impressões dos 
usuários e, se necessário, 
realizar pequenos ajustes.

Prefeitura de Guarulhos inicia 
a transição para novo portal

Divulgação
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[ horóscopo ]

Um Presente Para Helen

Elefante Branco

Globo, 14h Raising 
Helen. EUA. Comé-
dia. Direção Garry 
Marshall. Com Kate 
Hudson, John Cor-
bett. Em Nova York, 
Helen Harris tem o 
emprego de seus so-
nhos em uma gran-
de agência de mo-
delos. Sua carreira 
está em ascensão, e 

ela passa os dias em 
desfiles de modas e 
as noites se divertin-
do nas mais badala-
das discotecas. Mas 
sua vida sofre uma 
enorme transforma-
ção quando sua irmã 
e seu cunhado mor-
rem e ela fica respon-
sável pelos sobrinhos 
de 15, 10 e 5 anos.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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[ novelas ] 

virgem

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.

Você precisa fugir 
da realidade da vida 
diária. Faça um favor 
a você mesmo e faça 
uma pausa, você vai 
se sentir fisicamente 
exausto e precisa 
recarregar suas bate-
rias. Durma mais!

Você terá uma ideia 
clara das intenções 
de algumas pessoas. 
Há conclusões úteis 
que podem ser 
tiradas aqui. Você 
precisa abandonar 
hábitos antigos e 
revê-los de antemão 
antes de se dirigir na 
direção certa.

A clareza das suas 
ideias vai fazer você 
ganhar alguns fãs e 
você defenderá a sua 
causa com energia. 
Você tem confiança 
interior para enfren-
tar suas obrigações, 
mas você ainda pode 
relaxar.

Você precisa de-
sacelar o seu ritmo. 
Não se sinta culpado 
por fazê-lo, caso 
contrário pode se 
sentir esgotado. Você 
não tem uma dieta 
equilibrada - seria 
uma boa ideia parar 
e olhar o que está 
fazendo errado.

Você precisa saber 
mais coisas antes de 
tomar uma decisão 
que o envolva. Você 
se beneficia de in-
fluências planetárias 
que melhoram a sua 
moral e estão indo na 
direção certa.

Hoje é um bom 
dia para discussões 
familiares. Você vai 
ser capaz de alcançar 
grande satisfação se 
não ficar isolado. Você 
não será capaz de 
manter seu ritmo de 
forma constante; pre-
cisará descansar. Uma 
viagem para a praia 
oumeditar seria ideal.

Você pode definir 
limites mais firmes e 
isso permite que você 
perceba os jogos 
de outras pessoas. 
Apesar dos relacio-
namentos tumultu-
osos, você está em 
excelente forma e 
conseguirá manter o 
ritmo sem esforço.

Você vai ter que 
fazer um compromis-
so se quiser que seus 
planos funcionem 
sem problemas - olhe 
as coisas em longo 
prazo. Você pode 
sentir os músculos 
que está usando 
ultimamente - desa-
celere e relaxe seu 
corpo.

O clima poderia 
ser tenso no aspecto 
emocional. Você 
vai encontrar um 
equilíbrio, então 
começar a pensar. As 
circunstâncias são 
uma razão para man-
ter sua vida privada 
separada. Não há 
nuvens à vista.

Os primeiros sinais 
de sucesso lhe darão 
impulso hoje, mas 
não vá rápido demais. 
Você estará em exce-
lente forma durante 
todo o dia, apesar da 
falta de sono, que está 
aumentando. Estar 
cansado não é uma 
fraqueza.

Você terá que tomar 
decisões repentinas. 
O dia será muito car-
regado de emoções, 
mas no bom sentido. 
Você estará mais cien-
te de suas necessida-
des de hoje. Você tem 
melhor controle de 
suas energias e estará 
no caminho certo.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Solange é irônica 
com Gabriela. Már-
cio e Alex implicam 
um com o outro. 
Tito descobre que 
Nina é sua mãe. 
Nina afirma a Tito 
que Heitor não tem 
culpa pela mentira 
que inventou a seu 
respeito.

Espelho da Vida
Cris/Julia sofre 

diante de Gustavo. 
Augusto passa mal. 
Albertina inventa 
em depoimento 
que Danilo roubou 
suas joias. Cris/
Julia garante ao 
Inspetor que foi ela 
quem deu as joias 
a Danilo, e Eugênio 
tranca a filha em 
seu quarto.    

Verão 90
Janaína atende ao 

pedido de Raimun-
do para substituir 
o chefe de sua 
cozinha. Quinzinho 
e Larissa tentam ex-
plicar um ao outro 
de onde conhecem 
Dandara e Diego. 
Raimundo alivia a 
conta de Patrick, ao 
perceber que ele 
não tem dinheiro 
para pagar. Danda-
ra resiste à tentati-
va de sedução de 

Quinzinho. Madá 
tem um sonho com 
Freddie Mercury, 
aconselhando que 
ela faça o programa 
como vidente.

O Sétimo Guardião
Stella afirma que 

seguirá afastada de 
Aranha. Chega o 
dia da competição 
de caratê de Diana. 
Bebeto repreende 
Nicolau por não 
apoiar Diana. Júnior 
diz a Sóstenes que 
Gabriel não ameaça 
seu relacionamento 
com Luz. Luz cai 
no mesmo buraco 
em que Feijão se 
perdeu. Nicolau as-
siste à competição 
de Diana, que se 
emociona com sua 
presença do pai.

Jesus
Jesus cura Barti-

meu. Betânia lava 
os pés de jesus com 
nardo que seu pai 
deixou de herança 
e enxuga com seus 
cabelos. Jesus fica 
satisfeito e todos ali 
presentes emocio-
nados. Menos judas. 
Caifás oferece 
recompensa pelo 
paradeiro de jesus. 
Petronius é enga-
nado por rebelde e 
acaba golpeado por 
Barrabás, que sorri 
satisfeito.

As Aventuras 
de Poliana

Poliana, triste, 
chega em casa e 
conta que brigou 
novamente com 
João. Mirela per-
gunta para Vini se 
ele e Gabi che-
garam a se beijar 
no encontro que 
tiveram. João pla-
neja sair da casa de 
Durval com Feijão. 
O clubinho MaGa-
BeLo, disfarçado, 
entra na sala de Ro-
ger. Vini, animado, 
troca mensagens 
com Gabi.

Teresa
Teresa se enfu-

rece ao saber que 
Aída será sua sócia 
no projeto Lua 
Turquesa. Aída diz 
a Teresa que ela e 
Mariano vão viajar 
a Cancun, Teresa 
provoca e diz que 
Mariano sempre 
vai pensar nela. 
Aída visita o pai na 
cadeia e diz que 
apesar de tudo, 
o ama muito, que 
ele era seu ídolo, e 
por isso lhe doeu 
demais o que fez 
com sua mãe.

 
O resumo dos 

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

Globo, 1h59 Ele-
fante Blanco. Ar-
gentina. Drama. 
Direção Pablo Tra-
pero. Com Miguel 
Arancibia; Federi-
co Barga. O padre 
Julián e o padre 
Nicolás trabalham 
ajudando os me-
nos favorecidos 
na favela de Villa 
Virgen, periferia 
de Buenos Aires. 

O local é um an-
tro de violência e 
miséria. A polícia 
corrupta e os pró-
prios sacerdotes 
da igreja nada fa-
zem para mudar 
essa realidade e 
os dois clérigos 
terão de por suas 
próprias vidas em 
risco para conti-
nuar do lado dos 
mais pobres.



www.guarulhoshoje.com.br 13quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019

LOTEAMENTO RESIDENCIAL EM ATIBAIA
Pronto para construir. 
Terreno a partir de 360 metros.
Estrada dos Pires, 3001
saida no km 79 da Dom Pedro l.
Busca no Waze: BUONA VITA ATIBAIA

(11) 4414-6466      (11) 93229-4744

O Buona Vita te oferece segurança, 
conforto, lazer e qualidade de vida, 
que você só encontra  estando em um 
dos lugares com o melhor clima do Brasil.
Seja para investir, morar ou tirar férias, 
esta é a sua oportunidade!

LAZER COMPLETO
- Churrasqueira;
- Piscinas;
- Academia;
- Salão de festas;
- Quadra gramada;
- Playground;
- Pista de caminhada;
- Área verde;
- Praça de piquenique.

(11) 4414-6466      
PARA MAIS INFORMAÇÕES:

•  COMPRA  • VENDE • ADMINISTRA

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

Advocacia

VENDEVENDE VENDE LOCAÇÕES
IMÓVEIS PARA TROCA

SOBRADO

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS CASAS TERRENOS

CASAS

APARTAMENTOS

 C
re

ci
 9

1.
90
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APTO VL. FÁTIMA 70 M²
2 Dorms, sala, coz, 2 wcs, sacada, 

+VAGA R$235.000 REF:20 

TERRENO 
JD. SOBERANA

7X20 Próx ao Mercado comercial 
esperança, pronto para construir 

R$80.000 REF:02.

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

REF:DANIEL

ÁREA  INDUSTRIAL  
BONSUCESSO

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

REF: DANIEL.

GALPÃO CUMBICA 
500 M² R$5.000,00 REF: DANIEL 

CASA JD. ADRIANA 
Dorm, sala, coz, wc e lavanderia 
GRANDES + vaga de garagem 

R$750,00 REF:20.

APTO BELA VISTA
2 Dorms, sala,coz, área de serv, 

wc, R$850,00 incluso água 
REF: 02.

APTO  JD. ADRIANA
2 Dorms, sala, coz, wc, lavanderia 

R$800,00 REF:20

APTO CONTINENTAL V
2 Dorms, sala,coz,wc, lavanderia, 

inteira e externa R$880,00 
REF:20.

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

Área de serv,R$950,00(Incluso 
Condomínio), REF:20.

CASA 2 COMODOS JD.ADRIANA
Para casal sem � lhos, sem 
garagem R$550,00 REF:20

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

R$1.000,00 REF :02. 

CASA SANTA CLARA 
3 Cômodos, 1 dorm, sala,coz, wc 

grande e lavanderia R$660,00 
REF:20.

CASA BELA VISTA 
1 Dorm, sala, coz, área de serv, 
quintal e wc R$550,00 REF:02

CASA VL. FLÓRIDA 
2 Dorms, sala, coz, wc, area de 

serv e garagem R$ 1.200 REF:02.

CASA SANTOS DUMONT
2 Dorms, sala, coz, área de serv, 
quintal e salão na frente ótima 

localização R$1.000,00 REF:02.

SOBRADO BELA VISTA
4 Dorms (1suite com hidro), 
sala,coz,area de serv, 3 wcs, 

quintal,garagem + edicula com 
2 comodos e wc R$1.800 REF:02.

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

REF :DANIEL

GALPÃO PRÓX Á PRAÇA 8
1.000 AC R$14.000 REF:DANIEL.

Tenho vários imóveis para 
trocas: terrenos/casas/

sobrados/aptos/chácaras e na 
praia REF:02.

SOBRADO BELA VISTA 
4 Dorms, 2 escritórios, sala, coz 

e 2 Wcs, R$410.000 REF: 20.

JD TRIUNFO (NOVO)
Sobrado 2 Dorms,sala,coz, wc e 

2 vagas R$360.000 
AC � nanciamento REF:20.

 
TROCA-SE CASA EM CAÇAPAVA 

Por casa na praia 
(Caraguá, São Sebastião 

ou Ubatuba) REF:20

TROCA-SE CASA 
JD. MONTE CARMELO
2 Dorms, sala,coz, wc, 

lavanderia, quintal, 
churrasqueira, 5 vagas de 

garagem POR CASA OU SITIO 
EM EXTREMA –MG REF:20.

CASA P/ RENDA 
PRÓX Á VL. FLÓRIDA

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

REF: 02

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

(Aceita Permuta)REF :DANIEL.

CASAS PARA RENDA
08 Casas no Terreno( 10X25)

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

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

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

REF: 20

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

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

REF :20.

CASA NA PRAIA 
(CARAGUATATUBA)

3 Dorms, sala,coz, wc, 4 vagas 
de garagem, piscina, Aceita 

carro como parte de pagamento 
R$330.000 REF:20

2 CASAS PIMENTAS
Terreno 10x25, 3 Cômodos e 

6 Cômodos R$ 260.000 Aceita 
carro como parte de pagamento 

e imóvel de menor valor 
REF : DANIEL 

APTO VL. FÁTIMA 
60 M², 2 Dorms,sala,cozm área 

de serv wc, garagem R$100.000 
entrada + parcelas REF:02.

APTO JD. PARAÍSO
2 Dorms, sala,coz, area de 

serv,wc, garagem lazer completo 
R$90.000 de entrada + parcelas 

de R$750,00 REF:02.

APTO MIKAIL
2 Dorms,sala,coz,wc, sacada 

+vaga R$120.000 REF:02

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS

INDUSTRIAIS

APARTAMENTOS

TERRENOS

VENDA  E ALUGUEL
94783-1669

WHATSAPP
Fone: 2279-3327

150m2, 2wc, rampa de 
acesso. Sobrado fundos: 

4salas, 2wc.4vgs. 
R$ 7.000,00+IPTU (deposito, 
�ador, seguro �ança, estuda 

proposta) cod.1666

125m2, 60m.2construido, 
Prox. Dutra, 2dorm, sala, coz 

planejada, 2vagas, portão 
auto. R$275.000,00 (aceita 

auto até R$40mil, Max 
150km Rodado) cod.2083

82m2, prox. Av. Salvado 
Filho, 3dorm(1suite), sala 
2 ambi, coz, 2wc, 2vgs. 
R$380.000,00 (aceita 

�nanciamento, permuta em 
apto menor valor) cod.2080

58m2, Prox. Base Aérea, 
2dorm, sala 2ambi , 

coz, 1vaga coberta, todo 
planejado

R$ 230.000,00 (Aceita 
Financiamento) Cod.2090

60m2, Prox. ao Esporte Club 
Vila Galvão, 2dorm, 

sala, coz, 1vg coberta
R$1.500,00
cod.1654

Sobrado
INOCOOP

Prox. Av. papa João Paulo I, 
2dorm, sala, coz, 1wc, 1vg
R$900,00+ IPTU(deposito, 

�ador, seguro �ança)
cod.2044

Casa Térrea
Cidade Jd. Cumbica

94m2, prox. Av. Santos Dumont, 
2dorm, sala, coz, área de 

serviço, 2 vagas
R$350.000,00 (Estuda 

Permuta por Imóvel menor 
valor, Aceita Financ.) Cod. 1868

Salão Comercial
Cidade Jardim Cumbica
250m2,Prox. A Base Aérea, 
2 banheiros, pé direito 4M

R$5.000,00(Estuda Proposta, 
Fiador, Seguro Fiança)

Cod. 1021

Sobrado
Parque Continental II

Lindo Sobrado, prox. a escola 
Palmyra Tagliari. 2dorm, sala, 
coz, párea de serviço, 2vgs. 

R$380.000,00 (Estuda Permuta 
em Imóvel menor valor, Aceita 

Financ) Cod.1998

Apartamento
Picanço

Novo! 50m2,  prox.ao 
zoológico, 2 dorm (1 suíte), 

sala, coz,1 vaga
R$ 1,100,00 + IPTU 

(Deposito, �ador, seguro 
�ança) cod.1525

Sobrado
JD. Presidente Dutra

200m2, 3dorm, (1suite c/ 
Hidro), sala 2 ambi, sacada, 
coz planejada, churras, 2vg 

cobertas R$ 600.000,00 
(Aceita Financiamento) 

Cod.1980

Apartamento
Jd. Presidente Dutra

Prox.ao Senai, 2Dorm, sala, 
coz, 1vg coberta.

R$850,00+IPTU (Deposito)
Cod.2063

Casas
Cidade Soimco

Terreno com 5 casas. Prox. a 
UBS Soimco, ideal para renda, 
casas de 2 e 1 Dorm, sala, coz, 
área de serviço, Todas com vaga 
R$300.000,00 (Estuda Proposta)

Cod.2089

Salão Comercial
Cidade Jd. Cumbica

O160m2, Paralelo 
Av. Santos Dumont
R$2.500,00 (Fiador, 

Seguro Fiança)
Cod. 2071

Sobrado
Jd. Santa Clara

122m2, Prox. Av. Faria Lima, 
3dorm(1 suíte), sala 2ambi, 
2vg, quintal com jardim R$ 

520.000,00 (Estuda Permuta 
em terreno menor valor, 
aceita �nanc) Cod.1841

Salão comercial
Jardim Ottawa

Ideal P/ mini mercado, 
cabelereiro, etc...,147m2, 
prox. a escola Maria Leda

R$ 1.500,00+IPTU
Cod.2088

Terreno
Água Azul

3100m2, Prox a ponto de 
ônibus, comércios, Escritura 
Registrada R$ 130.000,00 

(Estuda Proposta e Permuta 
em Auto de menor valor)

Cod.659

Prox. Av. Monteiro Lobato 3 
Dorm(1 suíte), sala ampla, 

coz planejada, 2 vg cobertas, 
portão aut. R$2.000,00+IPTU 

(Fiador, Deposito, Seguro 
Fiança) Cod.2069

Salão Comercial
AV .Capitão Aviador Walter Ribeiro

Casa Térrea
Cidade Parque Brasília

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

 Apartamento
Jardim Cumbica

Apartamento
Vila Galvão

Sobrado
Cidade Jardim Cumbica
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As provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) deste ano serão 
aplicadas nos dias 3 e 10 
de novembro, segundo 
cronograma divulgado na 
tarde desta quarta-feira 
(27) pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Pelo calendário, as 
inscrições estarão abertas 
de 6 a 17 de maio.

Entre 1º e 10 de abril os 
estudantes poderão pedir 
isenção da taxa de inscrição. 
Nesse mesmo período, o 
Inep vai receber as justifi-
cativas dos que faltaram às 
provas em 2018. O edital do 
Enem, conforme o instituto, 
será publicado no próximo 
mês.

No ano passado, 5,5 
milhões de pessoas se ins-
creveram para fazer o Enem, 
mas 4,1 milhões comparece-
ram aos dois dias de provas. 
Nos dois domingos de exa-

me, os estudantes precisam 
desenvolver conhecimentos 
de linguagens, incluindo 
redação, ciências huma-
nas, ciências da natureza e 
matemática.

Os resultados do Enem po-
dem ser usados em proces-
sos seletivos para vagas no 

ensino superior público, pelo 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), para bolsas de estudo 
em instituições privadas, pelo 
Programa Universidade para 
Todos (ProUni), e para obter 
financiamento do curso pelo 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies).

Em 2019 o Sisu ofereceu 
235,4 mil vagas, distribuídas 
em 129 universidades pú-
blicas de todo o país. Além 
de universidades brasileiras, 
os estudantes podem se 
inscrever em 37 instituições 
portuguesas que têm convê-
nio com o Inep.

Taxa de desemprego fica em 12% 
no trimestre até janeiro, diz IBGE

A taxa de desocupação 
no Brasil ficou em 12,0% no 
trimestre encerrado em ja-
neiro, de acordo com os da-
dos da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) 
divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

O resultado ficou acima 
da mediana de 11,90% das 
expectativas dos analistas 
ouvidos pelo Projeções 
Broadcast, cujo intervalo ia 
de 11,60% a 12,10%. Em igual 
período de 2018, a taxa de 
desemprego medida pela 
Pnad Contínua estava em 
12,2%. No trimestre até 
dezembro de 2018, o resul-
tado ficou em 11,6%.

A renda média real do 
trabalhador foi de R$ 2.270 
no trimestre encerrado 
em janeiro. O resultado 
representa alta de 0,8% em 
relação ao mesmo período 
do ano anterior.

A massa de renda real ha-
bitual paga aos ocupados 
somou R$ 205,027 bilhões 
no trimestre até janeiro, alta 
de 1,9% ante igual período 
do ano anterior.

O mercado de traba-
lho no País perdeu 380 
mil vagas com carteira 
assinada no setor privado 
no período de um ano. O 
total de postos de trabalho 

formais no setor privado 
encolheu 1,1% no trimes-
tre encerrado em janeiro 
de 2019 ante o mesmo 
trimestre de 2018.

Já o emprego sem carteira 
no setor privado teve au-
mento de 2,9% em um ano, 
com 320 mil empregados a 
mais. O total de emprega-
dores cresceu 3,3% ante o 
trimestre até janeiro de 2018, 

com 146 mil pessoas a mais.
O trabalho por conta pró-

pria cresceu 3,1% no período, 
com 719 mil pessoas a mais. A 
condição de trabalhador fami-
liar auxiliar recuou 3,2%, com 
73 mil ocupados a menos. O 
setor público gerou 196 mil 
vagas, um avanço de 1,7% na 
ocupação. Houve redução de 
83 mil indivíduos na condição 
do trabalhador doméstico.
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Provas do Enem serão aplicadas 
em 3 e 10 de novembro, diz Inep
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SP vai apoiar incondicionalmente a 
reforma da Previdência, diz Doria

O governador de São 
Paulo, João Doria, afirmou 
nesta quarta-feira, 27, 
que o Estado vai apoiar 
incondicionalmente a 
reforma da Previdência, 
“sem contrapartidas”. Ele 
disse ainda que o tempo 
joga contra o governo no 
processo de aprovação.

“O tempo joga contra, 
quanto mais rápido o 
processo, maiores as 
chances de aprovação. 
Quanto mais lento, 
maior o risco”, comentou 
Doria, durante a 20ª 
CEO Brasil 2019 Confe-
rence, organizada pelo 

BTG Pactual.
Ele disse que, em algum 

momento, o presidente da 
República, Jair Bolsona-
ro, terá que “liderar” os 
trabalhos pela aprovação 
da reforma da Previdên-
cia, “do ponto de vista de 
mídia e comunicação”. E 
apontou que, no Congres-
so Nacional, irão liderar 
esse processo os presi-
dentes das duas casas, 
Rodrigo Maia (Câmara) e 
Davi Alcolumbre (Sena-
do). “Ambos já sabem da 
responsabilidade que 
possuem para liderar esse 
processo”, afirmou Doria.

Os desembargadores 
da 12ª Câmara do Tribunal 
de Justiça do Estado de 
São Paulo trancaram nesta 
quarta-feira, 27, uma ação 
penal contra o ex-prefeito 
de São Paulo Fernando 
Haddad (PT) por corrupção 
e lavagem de dinheiro. Por 
dois votos a um, os magis-
trados acolheram habeas 
corpus da defesa do petista.

A denúncia do Ministério 
Público do Estado apontou 
que o empreiteiro Ricardo 
Pessoa, delator da Opera-
ção Lava Jato, pagou, com 
valores de caixa 2, dívidas 
de campanha do ex-prefeito 
com gráficas em troca de 
futuros benefícios para sua 
empresa, a UTC Engenharia. 
A Promotoria sustentou que, 
entre maio e junho daquele 
ano, a empreiteira efetiva-
mente repassou a soma de 
R$ 2,6 milhões a Haddad.

A ação havia sido aberta 
em 19 de novembro pelo 
juiz Leonardo Valente Bar-

reiros, da 5ª Vara Criminal 
da Capital, que acolheu 
parcialmente denúncia da 
Promotoria. O magistrado 
rejeitou parte da acusação 
que imputava ao ex-prefeito 
o crime de quadrilha.

Segundo o voto do 
relator, desembargador 
Vico Mañas, a denúncia não 
esclarece qual a vantagem 
pretendida pelo empreitei-
ro, uma vez que os interes-
ses da UTC foram contraria-
dos pela gestão municipal, 
que chegou a cancelar um 
contrato já assinado com a 
empresa para a construção 
de um túnel na Avenida 
Roberto Marinho

O representante do Minis-
tério Público junto ao Tribu-
nal, Mauricio Ribeiro Lopes, 
concordou também com a 
tese da defesa, destacando 
que a acusação falhou na 
descrição do crime e que 
não foram trazidos elemen-
tos que justificassem a ação 
penal.

Tribunal inocenta Fernando Haddad 
na ação de R$ 2,6 milhões da UTC
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de linhaClassificados EDITAIS LEGAIS
E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS

2823-0800

Ligue para 
anunciar nos 
classificados
2823-0800

PARA ANUNCIAR

 NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Você não tem 1º ou 2º grau?
Nós temos a solução!

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

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 ?

ESCOLINHA 
DE FUTSAL

Local: Academia Acqua Sport
Rua Jaiminho, 75 

Vila Progresso
99943-8355

Turmas 
noite

Terças e 
quintas

Turmas 
manhã
Sábado

Em março, matrículas 
para turma de sábado, 
ganhe uma camiseta

EDITAL – CONTR IB U IÇÃO S INDICAL –  EX ER CÍ CIO 2 0 1 9 .
 
O S INDICAR G AS  S i n d i c a t o  d o s  Em p r e g a d o s  e m  Em p r e s a s  d e  
Tr a n s p o r t e s  R o d o v i á r i o s ,  S u p e r p e s a d o s ,  Lí q u i d o s ,  En t r e g a d o -
r e s  d e  M e r c a d o r i a s ,  Ca r g a s  S e c a s  e  M o l h a d a s ,  Tr a b a l h a d o r e s  
e m  Em p r e s a s  d e  Lo g í s t i c a  n o  S e t o r  d e  Tr a n s p o r t e s  d e  Ca r g a s  
e  Tr a b a l h a d o r e s  Te r c e i r i z a d o s  n a s  Em p r e s a s  d e  Tr a n s p o r t e s  d e  
Ca r g a s  d e  G u a r u l h o s , com sede na Av .  José L ourenço N ev es, nº 
3 4 6, Jardim B om Clima, Guarulhos, CE P 07 122-07 0 -SP, São Paulo, 
inscrito no CN PJ/ MF  nº 04 . 27 6. 287 / 0001-3 8,de conf ormidade com 
o disposto no Artigo 60  da C ,  notifica todas as Em p r e s a s  d e  
Tr a n s p o r t e s  R o d o v i á r i o s ,  S u p e r p e s a d o s ,  Lí q u i d o s ,  En t r e g a d o -
r e s  d e  M e r c a d o r i a s ,  Ca r g a s  S e c a s  e  M o l h a d a s ,  Tr a b a l h a d o r e s  
e m  Em p r e s a s  d e  Lo g í s t i c a  n o  S e t o r  d e  Tr a n s p o r t e s  d e  Ca r g a s  
e  Tr a b a l h a d o r e s  Te r c e i r i z a d o s  n a s  Em p r e s a s  d e  Tr a n s p o r t e s  d e  
Ca r g a s  d e  G u a r u l h o s ,  para  descontarem em f olha de pagamento 
do m s de março de 2019 dos trabalhadores filiados à esta entida-
de de classe a Contribuição Sindical, equiv alente a 01 ( um)  dia de 
trabalho ou 1/ 3 0 ( um trinta av os)  da remuneração mensal indepen-
dentemente de outras contribuiçõ es, de acordo com as disposiçõ es 
contidas nos Artigos 5 4 5 , 5 7 9,5 80 e 5 82 da CL T .  A Contribuição 
Sindical dev erá ser recolhida perante a qualquer agê ncia da Cai-
x a E conô mica F ederal ou outro agente arrecadador autorizado, em 
guias padronizadas, atrav és do Có digo da E ntidade Sindical de nº 
008. 14 0. 904 99-4 , até o dia 3 0 de abril de 2019, sendo que ref eridas 
guias estão disponív eis na sede do Sindicato, localizado na Av .  José 
L ourenço N ev es nº 3 4 6, Jd.  B om Clima, Guarulhos, CE P 07 122-07 0 
São Paulo- SP, tels.  11-24 4 1-4 97 4  e 24 4 7 -094 5 .  O recolhimento da 
Contribuição Sindical ef etuado apó s a data acima, suj eitará a em-
presa inf ratora em multa, j uros de mora e correção monetária, sem 
prej uízo das demais cominaçõ es legais.  Guarulhos, 22 de f ev ereiro 
de 2019.  IRAPU AN  SIQ U E IRA SOU SA – Diretor Presidente .

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, 
Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 13/03/2019  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 14/03/2019  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman, Leiloeiro Oficial, Mat. JUCESP nº 719, devidamente autorizado pelo credor fiduciário abaixo qualificado, 
faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e 
Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento nº 68, da Torre 04, localizado no 6º 
pavimento do empreendimento denominado Parque Guarulhos – Subcondomínio Residencial “Parque Residence”, situado na 
Avenida Bartholomeu de Carlos, nº 230, no Bairro do Picanço, perímetro urbano deste distrito, Guarulhos/SP, com a área pri-
vativa de 58,4900m², área comum de 48,5315m², já incluído o direito ao uso de 01 (uma) vaga de garagem, perfazendo a área 
total de 107,0215m², fração ideal no solo de 0,0004270260, coeficiente de proporcionalidade de 0,0004270260 e coeficiente 
de rateio de 0,0008096810. Imóvel objeto da matrícula nº 141.325 no Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP. Obs.: 
Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA 
DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 13/03/2.019, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 14/03/2.019, às 10:05 horas. LO-
CAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: 
GISLAINE MARIA DA GLÓRIA SILVA, brasileira, viúva, aposentada, RG nº 65804406-SSP/BA, CPF/MF nº 
125.587.615-87, residente em Salvador/BA. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-
01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% 
do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito em 
cheque ou TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. 
Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES: 1º 
leilão: R$ 303.895,72 (Trezentos e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos) 
2º leilão: R$ 246.113,15 (Duzentos e quarenta e seis mil, cento e treze reais e quinze centavos), calculados 
na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente 
data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante, o pagamento da 
comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação 
se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) 
será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) 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 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de modo 
on-line, deverão cadastrar-se no site www.zukerman.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência 
de 01 hora, antes do início do leilão presencial, juntamente com os documentos de identificação, inclusive do representante 
legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel 
preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 
9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. 
OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput 
e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documental-
mente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação 
são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de 
metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, 
o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária, nem 
alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de 
conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. 
Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, 
foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais 
encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação 
são de responsabilidade exclusiva do arrematante. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence 
no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 
Caso ao final da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a 
consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, 
a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o valor recebido pela 
venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos pelo arrematante à título de despesas de 
condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transi-
tada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no 
ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente 
por meio de cheques.  O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado 
expressamente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do 
preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão 
do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, configurará desistência ou arrepen-
dimento por parte do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) 
(5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% 
(vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá o ( a) 
Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se 
for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do imóvel 
por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. 
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introdu-
zidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Maiores informações: 
(11)2388-8283 / contato@zukerman.com.br. Belo Horizonte/MG, 05/02/2019.

VEÍCULOS
AUTOS

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

EMPREGOS
PRECISA-SE

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

MECÂNICO ALINHADOR
E-mail curriculum: marciosau-
cer@hotmail.com. R Cabo Anto-
nio Pereira da Silva, 681. Jd Tran-
quilidade.

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

CARNAVAL EM CARAGUÁ
Alugo casa c/ piscina p/ 12 pesso-
as. 5mil F:(12)99726-6686

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

 
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

BAR E RESTAURANTE
Ótimo preço, aceita-se carro. 
F:4574-1085/96297-1784

LITORAL

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

NEGÓCIOS
OPORTUNIDADE

PASSO PONTO CONFEITARIA
Cs de bolos, Continental I Guaru-
lhos, ótima localização, em fren-
te o colegio principal do bairro 
F:2485-9734/99425-4001

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

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

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

    

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 
De conformidade com o artigo 17 do Estatuto Social, fi cam convocados  todos os 
Senhores Irmãos quites e em pleno gozo de seus direitos associado-estatutários, 
para Assembléia Geral Ordinária a  realizar-se em 28 de março de 2019,  às 18:00 
horas , em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos Irmãos do quadro, 
que atendam ao disposto no artigo 11, e,  em segunda convocação, às 18:30 
horas, com qualquer número de Irmãos presentes, à  Rua José Maurício, nº 168 - 
Centro – Guarulhos,  onde se decidirá  a seguinte Ordem do Dia: 
 
1- Aprovação dos relatórios das atividades administrativas do ano de 2018; 
2- Aprovação das contas do exercício de 2018, com o parecer do Conselho Fiscal; e
3- Assuntos Gerais.
   

Guarulhos, 28 de fevereiro de 2019.
 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guarulhos                                                       
Morio Sakamoto - Presidente da Mesa Diretora

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guarulhos
CNPJ: 49.067.614/0001-80

Rua José Maurício, 168 – Centro. CEP: 07011-060- fone: 2442-7400
E-mail: secretaria@santacasaguarulhos.org.br
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O TIGGO 5X E O AUDI Q3 TÊM A MESMA TECNOLOGIA.
A DIFERENÇA É QUE O TIGGO 5X CUSTA MUITO MENOS E ENTREGA MUITO MAIS.

0800-772 4379
WWW.D21MOTORS.COM.BR

O 1º SUV A ENCARAR DE FRENTE
AMERICANOS, JAPONESES E ALEMÃES.

VEJA O QUE O TIGGO 5X TEM QUE O AUDI Q3 NÃO TEM
√ RODAS ARO 18”
√ MAIOR DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS: 2,63 m
√ RETROVISORES REBATÍVEIS ELETRICAMENTE
√ CÂMERA DE RÉ COM GUIAS DINÂMICAS DE DIREÇÃO
√ INDICADOR GRADUAL DE TEMPERATURA E DE PRESSÃO DOS PNEUS
√ TETO SOLAR PANORÂMICO “TOTAL VISION” COM CORTINA ELÉTRICA
√  8 AIR BAGS (FRONTAIS, LATERAIS E DE CABEÇA, DIANTEIROS E 

TRASEIROS)

√   SMART KEY (CHAVE PRESENCIAL PARA TRAVAMENTO, 
DESTRAVAMENTO E IGNIÇÃO)

√  MULTIMÍDIA DE 9” COM ESPELHAMENTO DE CELULAR 
COM APPLE CARPLAY

√  ASSISTENTE DE DESCIDA (ALÉM DE FREIO ELÉTRICO, AUTO 
HOLD  E ASSISTENTE DE RAMPA, COMUM A AMBOS OS MODELOS)

√ 5 ANOS DE GARANTIA SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM
√ FARÓIS DE NEBLINA

TIGGO 5X. O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO.
 ｜ TXS 1.5 TURBO FLEX

R$134.990 R$96.990
AUDI Q3 ｜ ATTRACTION 1.4 TURBO FLEX

8 PA R C E L AS D E
R$ 363,00

SEGURO TOTAL AGORA PARA

PRONTA
ENTREGA

L A N Ç A M E N T O
A PARTIR DE  

R$ 86.990
TABELA FIPE 
NO SEU USADO

1.Tiggo5X 1.5T TXS (NAC) ano/modelo 18/19 R$ 96.990,00 a vista. 2. Tiggo5x 1.5T T (NAC) ano e modelo 18/19 R$ 86.990,00 a vista 3.Campanha Tabela Fipe válida para os modelos Tiggo5x 1.5T TXS e Tigg5x 1.5T T. Serão aceitos na troca no valor da Tabela Fipe os veículos que estiverem com o seu documento único de transferência – DUT – no 
nome do comprador do veículo 0km ou em nome de parentes de 1° grau (pais, filhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação oficial. Consulte a lista de veículos elegíveis para a Campanha Tabela Fipe para o seu veículo usado nas concessionárias D21motors, os quais devem obrigatoriamente também reunir 
as seguintes condições cumulativas: 1a-Garantia de fábrica ativa. 2a-Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela montadora e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano sem registro de sinistro, queixa de roubo e furto, e/ou avarias de grande monta. 3a-Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de 
vistoria cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, em empresa de vistoria indicado pelo concessionário D21motors. 4a-Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certificado de garantia com as revisões realizadas dentro do prazo determinado pela montadora nos termos do manual do proprietário. 
5a-O veículo deve estar em perfeitas condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos como pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, substituição de pneus etc., a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21motors. Os carros 
elegíveis nesta campanha devem ter ar-condicionado, vidros e travas elétricas e direção hidráulica/elétrica. 4. Seguro Completo Caoa Chery Total no valor de R$ 2.899,00 (pagamento em 8 parcelas iguais no valor de R$ 362,37) válido para modelo Tiggo5X 1.5T T (NAC), 0km, ano/ modelo 2018/2019. 4.1 Seguro Completo Caoa Chery Total 
no valor de R$ 3.199,00 (pagamento em 8 parcelas iguais no valor de R$ 399,87) válido para o modelo Tiggo5X 1.5 TXS (NAC), 0km, ano/modelo 2018/2019. O seguro será contratado através do sistema Kit Web da Alfa Seguradora, através do qual todo o processo deverá ser realizado pelo corretor de seguros indicado pela concessionária. A 
apólice de seguro será emitida no ato da entrega do veículo. Após a emissão da apólice será observada a classe de bônus a que o segurado tem direito. Qualquer alteração desejada pelo segurado somente será processada após a emissão da apólice de seguro, segundo as condições tarifárias vigentes na data do cálculo. As disposições aqui 
referidas são uma breve descrição do produto. As coberturas dos produtos e serviços estão especificadas nas respectivas cláusulas contratuais. Todos os veículos Tiggo5X segurados obrigatoriamente necessitarão de instalação de rastreadores. A instalação será feita pela rede de concessionários Caoa Chery, a título de cortesia. Processo Susep 
15414.100446/2004-81. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O segurado está ciente, conforme Lei n. 12.741/2012, que incide sobre os prêmios de seguro, o PIS/Pasep com alíquota de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) e a Cofins com alíquota de 
4% (quatro por cento). Campanha válida somente na troca dos modelos em estoque da concessionária. Consulte outras versões, outras cores e outros itens nas concessionárias autorizadas da marca Caoa Chery -D21 Motors. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que vier a ser 
veiculada no mesmo período. Condições válidas até 28/2/2019 ou enquanto durarem os estoques.

AV. LINO ANTÔNIO NOGUEIRA, 10
JD. STA. FRANCISCA - TEL: (11) 2461-8008
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