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Carta afetuosa de 
Michael Jackson para 
segurança pessoal
vai à leilão
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Avenida no Centro 
ganha faixa para 
desafogar o trânsito

Vereadores lamentam 
falta de quórum para 
encerrar as sessões

Pequenos devedores
são benefi ciados por 
nova lei no município
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ASTRO: Uma carta afetuosa de Michael Jackson para o seu segurança Bill Bray foi colocada  
a leilão, com um lance inicial de 18 mil dólares (equivalente a R$ 69 mil)

GH  Pág. 12

Mulheres encontram na 
música momentos de 
inspiração e superação
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O programa, lançado no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista, visa realizar, ao menos em sua fase inicial, 155.243 exames 
de imagem, mais especifi camente mamografi as, ultrassonografi as e endoscopias, em várias regiões

Doria lança a versão estadual 
do programa Corujão da Saúde
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Prefeitura apresenta superávit de R$ 100 milhões nas receitas de 2018
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Águia da PM socorre homem que ateou 
fogo no próprio corpo em Guarulhos
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Doria transformou versão 
municipal em estadual
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Expediente

[ cena do dia ] Dida Sampaio/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Sem quórum

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), líder do governo no Congresso, ficou sozinha aguar-
dando a chegada de parlamentares para abrir sessão no plenário da Câmara dos Deputados 
praticamente vazio, nesta quinta (7). Em Guarulhos, também não houve sessão na Câmara.
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À TARDE
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À TARDE

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° 2131
06/03/2019
02 - 03 - 06 - 18 - 20 - 28

 
Lotofácil
Concurso n° 1784
06/03/2019 
01 - 03 - 04 - 07 - 09
10 - 11 - 13 - 14 - 17
18 - 19 - 22 - 23 - 25

Lotomania
Concurso n° 1949 
06/03/2019
00 - 01 - 04 - 05 - 08
10 - 16 - 38 - 47 - 48
51 - 64 - 67 - 75 - 76
77 - 78 - 83 - 85 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1909
02/03/2019
Primeiro sorteio 
02 - 03 - 17 - 39 - 46 - 49
Segundo sorteio
06 - 07 - 09 - 10 - 24 - 47

Federal
Extração n° 05367
02/03/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   52307          500.000,00
2º  50186              27.000,00 
3º  71677              24.000,00
4º  92704              19.000,00
5º  58355                18.171,00

Inscrições para lista de espera 
do ProUni 2019 estão abertas

Começaram nesta 
quinta-feira, 7, as inscrições 
para a lista de espera do 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni), que 
oferece bolsas de estudo 
integrais e parciais em insti-
tuições de ensino superior 
privadas. Os candidatos 
devem confirmar interesse 
na bolsa no site do progra-
ma até esta sexta-feira, 8.

A lista de espera será 
usada pelas instituições 
de ensino para oferecer as 
bolsas que ainda estiverem 
disponíveis. Elas terão 
acesso à classificação dos 
alunos por curso e turno de 
acordo com as notas deles 
na edição do ano passado 

do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem).

Os interessados devem 
entrar no site do progra-
ma e confirmar que têm 
interesse na bolsa. A lista 
de espera é única para 
cada curso e turno nas 
instituições participantes, 
que terão acesso à relação 
de candidatos no dia 11 de 
março.

Para o curso correspon-
dente à primeira opção do 
candidato, pode participar 
quem não foi pré-sele-
cionado nas chamadas 
regulares ou não foi pré-
-selecionado na segunda 
opção de curso por não 
formação de turma. 

Funai faz expedição 
para contatar indígenas 
isolados na Amazônia

A Fundação Nacional 
do Índio (Funai) iniciou uma 
expedição na Amazônia 
para contatar um grupo de 
índios isolados. O objetivo 
da missão é proteger esse 
grupo de indígenas da etnia 
Korubo e evitar possível 
conflito com outra etnia, a 
dos índios Matis. 

A expedição é realizada 
em conjunto com a Secre-
taria Especial de Saúde 
Indígena (Sesai) do Ministério 
da Saúde, com o apoio da 
Polícia Federal, da Secre-
taria de Segurança Pública 
do Amazonas e do Exército. 
A ação, segundo a Funai, 
também foi informada ao 
Ministério Público Federal 
e demais organizações 
indígenas da região do Vale 
do Javari, no extremo oeste 
do Estado do Amazonas, 
fronteira com o Peru.

Indigenistas afirmam que 
a pressão no entorno da 
terra indígena tem levado 
os isolados a saírem de 
suas terras, o que gera 
conflitos com não índios e, 
paralelamente, potencializa 
os confrontos entre as dife-
rentes etnias que vivem na 
região. Em 2014, indígenas 
do povo Matis e grupos iso-
lados Corubo entraram em 
conflito, resultando na morte 
de lideranças indígenas. 
O clima ainda é de tensão 
entre os dois povos, que tro-
cam acusações de invasão 
de seus territórios.

A Terra Indígena Vale do 
Javari é uma das maiores 
terras indígenas demarcadas 
do Brasil, com mais de 8 mi-
lhões de hectares. É a região 
com maior concentração de 
registros de povos indígenas 
isolados.

Divulgação
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Antônio Boaventura

No começo de sua ges-
tão, o prefeito Guti (PSB) 
afirmou que o município 
contava com uma dívida 
aproximada de R$ 7,4 
bilhões. Em pouco mais 
de 20 meses, a prefeitura 
apresentou balanço com 
superávit de quase R$ 
100 milhões nas receitas 
do ano passado obtido, 
através, de arrecadação 
com impostos como ICMS, 
IPTU, ISSU e ITBI.

O resultado orçamentário 
de 2018, calculado a partir 
da receita total menos a 
despesa total do período, 
foi de R$ 57,33 milhões, 
enquanto o superávit 
primário – resultado posi-
tivo de todas as receitas 
e despesas do governo, 
excetuando-se os gastos 
com pagamento de juros – 
foi de quase 95 milhões de 
reais, bem acima da meta 
estabelecida na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.

De acordo com Leonar-
do Monteiro, diretor do 
Departamento de Receita 

Mobiliária, o município pas-
sa a ter com este resultado 
uma nova característica 
e conduta em relação às 
receitas. Monteiro ressal-
ta que Guarulhos deixa 
de ser dependente dos 
repasses dos Governos Es-
taduais e Federais e passa 
a criar sua própria receita 
proveniente da arrecada-
ção de impostos.  

“Nos últimos dois anos, 
nós temos procurado 
trabalhar para fortalecer 
o fisco e gerar receitas 
próprias. Nós temos o 
caso do IPTU [Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano], 
que, mesmo congelado, 
tem crescido a receita 
em termos reais. O ISS 
[Imposto sobre Serviços] 
e o ITBI [Imposto sobre 
Transmissão de Bens 
Imóveis] foram receitas 
que também cresceram 
bastante nos últimos dois 
anos”, explicou.

Ele acredita que a cidade 
vive uma fase de amadure-
cimento fiscal. Ele enten-
de que a maior parte da 

receita corrente de 2018 
resultou da arrecadação 
de ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços), com 34,1%, 
seguida pelo ISS (14,6%) e 

IPTU (13,8%). Em relação às 
despesas, a Secretaria da 
Saúde representou 29,3% 
dos gastos, seguida pela 
Secretaria de Educação 
(antiga SECEL), com 28,3%.

Prefeitura apresenta superávit de quase 
R$ 100 milhões nas receitas de 2018

Helicóptero Águia da PM socorre homem que 
ateou fogo no próprio corpo em Guarulhos
Ulisses Carvalho 

Na manhã desta quinta-
-feira (7), pouco depois das 
11h, a rua Arminda de Lima, 
n° 422, no bairro da Vila 
Progresso, região central,  
foi palco de uma cena 
que deixou muita gente 
estarrecida: um homem 
ateou fogo contra o próprio 
corpo, de acordo com a 
Polícia Militar em plena via 
pública. A vítima foi identifi-
cada como André Luiz, 36. 

O helicóptero Águia da 
Polícia Militar foi acionado 
para fazer o resgate da 
vítima até o Hospital do 
Tatuapé, na zona leste da 
capital paulista. 

Até a conclusão desta 
edição, André Luiz continu-
ava internado em estado 
grave. Informações deram 
conta de que a vítima esta-
ria na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), respirando 
por aparelhos e com 95% 

do corpo queimado. 
 “A viatura se deparou com 

o indivíduo caído pegando 
fogo em plena via, durante 
o patrulhamento”, lembrou 
o sargento da 1° Companhia 
do 15° Batalhão, Roberto 
Arsalanian. 

O Corpo de Bombeiros 
chegou primeiro ao local e 
acionou o Águia, que pou-
sou em um estacionamento 

próximo do local onde An-
dré foi encontrado caído.

O HOJE tentou contato 
com a família que estava 
no momento do resgate, 
porém, os parentes prefe-
riram não se pronunciar. 
O boletim de ocorrência 
foi lavrado no 1° Distrito 
Policial. Segundo amigos 
próximos, a vítima apresen-
ta distúrbios mentais.

Testemunhas disseram 
que o homem teria saído 
visivelmente transtornado 
da avenida Doutor Timóteo 
Penteado e descido em 
direção a rua Arminda de 
Lima segurando com uma 
garrafa de gasolina. 

Em determinado momen-
to, ele derramou o líquido 
sobre o próprio corpo e 
ateou fogo. 
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Avenida Monteiro Lobato ganha faixa 
adicional para desafogar o trânsito

Para melhorar o fluxo 
do trânsito na região do 
Macedo, a Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU) fez uma 
importante readequação 
viária na avenida Monteiro 
Lobato na última semana 
de fevereiro. A interven-
ção foi o aumento para 
duas faixas de rolamento 
no sentido Centro/Dutra, 
no trecho entre a avenida 
Otávio Braga de Mesquita 
e a rua Lagoa Santa. Os re-
sultados foram amplamente 
satisfatórios.

A readequação viária 
teve por objetivo principal 
aumentar a capacidade de 
absorção dos veículos que 

se encontram na conflu-
ência entre as avenidas 
Otávio Braga de Mesquita 
e Monteiro Lobato, trecho 
de grande movimento 
durante todo o dia, princi-
palmente em horários de 
pico. Outro agravante é 
que esta região sofre com 
a influência da rodovia 
Presidente Dutra, sentido 
São Paulo, especialmente 
quando está congestio-
nada, sobrecarregando o 
trânsito local.

Na próxima semana, a 
STMU informa que entre-
gará a avenida Monteiro 
Lobato revitalizada no tre-
cho entre a avenida Otávio 
Braga Mesquita e o Centro.
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Bradesco inicia nesta sexta 
a formalização das contas 
dos servidores de Guarulhos

A partir desta sexta-fei-
ra (08), o banco Brades-
co iniciará a formalização 
das contas dos servido-
res ativos, inativos e pen-
sionistas da Prefeitura de 
Guarulhos, processo que 
se estenderá até o dia 
3 de abril. O Bradesco 
receberá os 
servidores 
em uma 
estrutura 
especial 
montada 
no Shop-
ping Maia, 
localizado 
na Avenida 
Bartolomeu de Carlos nº 
230, de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 19h, e 
aos sábados, das 9h às 
17h.

Ao formalizar a conta, 
o servidor passa a ter 
acesso aos produtos e 

serviços do Bradesco e 
ao atendimento diferen-
ciado nas 28 agências 
do município.

O Bradesco indicou os 
dias para abertura de 
conta de cada servidor 
para que todos sejam 
atendidos de maneira 

ágil e com 
qualidade. 
Nos três 
primei-
ros dias, 
somente 
servidores 
cujo o 
nome se 
inicia com 

a letra A serão atendidos. 
Os dias seguintes segui-
rão a ordem programada 
pelo banco e informada 
por meio do site prefei-
turaguarulhos.bradesco 
e/ou central telefônica 
3003-0330.

Os funcionários
públicos municipais
terão nova estrutura

montada no Shopping
Maia na semana, e

também aos sábados
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Bem-vindo?
Um partido de 

centro-direita 
disponível para 
o prefeito Guti 
migrar do PSB: 
o PSD, do ex-
-ministro Kassab. 
Em Guarulhos o 
partido está sob 
comando político 
do vereador Edu-
ardo Soltur (PSB). 
Hummm…

Lei da 
mordaça?

Com receio que 
o NOVO se transforme num balaio de gatos como 
o PSDB guaru, a direção estadual proibiu novas 
entrevistas de representantes do partido em Gua-
rulhos…

Nanico
Interessante observar: em Guarulhos o NOVO 

conta somente com cerca de 150 filiados. E olha 
lá! O número é baixo, quase inexpressivo…

Fantoches
Na fictícia Gotham, jornalistas ligados ao 

prefeito estão pilotando perfis arrendados em 
redes sociais. As pessoas existem, mas quem 
escreve são os escribas...

Os incomodados…
Num documento 

duvidoso, o presi-
dente do MDB (e 
secretário de Di-
reitos Humanos), 
Lameh Smaili,  
tentou obter assi-
natura da verea-
dora Carol Ribeiro 
se desfiliando do 
partido. Assim 
ela resolveu que, 
agora sim, faz 
questão de ficar 
na legenda...

Vai entender
Havia cerca de 20 dos 34 vereadores ontem 

na Câmara, número suficiente para realizar a 

sessão. Estranhamente, o alto clero do Legisla-
tivo resolveu encerrar a sessão no golpe (OPA!) 
de vista alegando falta de quórum…

Vai encarar?
A EDP (Eletricidade de Portugal, sim, parece 

piada pronta) continua com constantes picos 
de energia na região central de Guarulhos. 
Equipamentos elétricos estão sendo danifica-
dos. Onde está o deputado estadual xerife Jor-
ge Wilson (PRB) que não compra essa briga?...

Reticências...

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

CONFIRA

DESCONTOS
ESPECIAIS NA SUA 

MENSALIDADE*

NO ENADE **

CONSECUTIVOS6ANOSM
EL

HOR  FACULDADE  EAD

V E S T I B U L A R  •  I N S C R E VA - S E

claretiano.edu.br

Con�ra também, os cursos

de 2ª graduação 
e Pós-graduação.Claretiano

mais
por você.A faculdade

que é
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Conheça alguns cursos:
• Administração • Ciências Contábeis • Computação • Nutrição (NOVO) • Pedagogia
• Educação Especial (NOVO) • Educação Física • Gerontologia • Engenharia de Produção
• Engenharia Mecânica • Estética e Cosmetologia (NOVO) • Marketing Digital (NOVO)
• Música • Produção de Cerveja (NOVO) • Recursos Humanos • Serviço Social (NOVO)

PROGRAMA
DE BOLSAS

CLARETIANO

GUARULHOS
POLO

N O  C O L É G I O  V I R G O  P O T E N S
R U A  S A N T O  A N T Ô N I O ,  2 3 6  –  C E N T R O

(11) 3820 0084 • (11) 94523 2111 Atendimento
via WhatsApp
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Guarulhos realiza mutirão de 
papanicolau neste sábado

[ bloco de notas ]

Assistência Social promove ações 
para idosas no Dia da Mulher

A Secretaria de Desenvol-
vimento e Assistência Social 
preparou atividades especiais 
para as mulheres da melhor 
idade, acima de 60 anos, para 
celebrar o Dia Internacional da 
Mulher, nesta sexta-feira (8). 
Nesta data, usuárias do Cen-
tro de Convivência do Idoso 
(CCI) Santa Mena  irão realizar 
atividades esportivas no Bos-
que Maia, a partir das 9h.

Entre as atividades pro-
postas estão aulas de dança 
como zumba, country, lien 

chi, entre tantas outras. Elas 
ocorrerão em parceria com 
a Secretaria de Esporte e 
Lazer, dentro do Festival da 
Mulher, visando o bem-estar 
e a promoção da saúde. Já 
na próxima quarta-feira (13), a 
partir das 14h, o CCI Gopoúva 
promoverá o baile em ho-
menagem ao Dia da Mulher 
para o público da terceira 
idade, que será animado pelo 
Adriano dos Teclados. Na 
oportunidade, será oferecido 
bolo aos presentes.

[ bloco de notas ]

Na próxima segunda-feira 
(11), às 20h, o Conservatório 
de Guarulhos recebe recital 
de piano com o profes-
sor Adolfo Mendonça. A 
apresentação acontece no 
auditório do Cemear (Centro 
Municipal de Educação e 
Artes), tem entrada gratuita e 
classificação livre. No recital, 
o trio executa canções como 
“Have you Met Miss Jones” 
(Richard Rodgers), “All the 
Things You Are” (Jerome 
Kern), “Aquarela do Brasil” 
(Ary Barroso), “Triste” (Tom 

Jobim),Billy Jean (Michael Ja-
ckson), “Misty” (Erroll Garner), 
entre outras.

Acompanhado pelo baixista 
Maurício Jesus e pelo bate-
rista Vinícius Navarro, Adolfo 
apresentará diversas músicas 
ao piano, tocando jazz e 
música brasileira no formato 
instrumental. Entre um 
intervalo e outro, ele também 
aproveita para falar sobre 
as composições, elementos 
estudados nesses estilos 
musicais e adaptações feitas 
para o piano.

Conservatório de Guarulhos aborda 
linguagem do jazz em recital de piano

As plenárias do Conselho 
Municipal do Orçamento 
Participativo (CMOP) de 2019 
estão programadas para o 
próximo sábado (9), às 10h, 
no Adamastor Centro, onde 
os conselheiros e a socieda-
de definirão prioridades de 
atuação para o desenvolvi-
mento da cidade. O evento 
contará com a participação 
do prefeito Guti e membros 
da Administração.

No encontro, os compo-

nentes da mesa apresen-
tarão demandas de cada 
região para que a popula-
ção, por meio dos conselhei-
ros, escolha as solicitações 
primordiais para a promoção 
da qualidade de vida e 
avanço da cidade. Os mem-
bros do Conselho poderão 
votar nos temas de maior 
relevância, a fim de que tais 
ações sejam colocadas em 
prática pelo governo munici-
pal, posteriormente.

Plenárias do Orçamento Participativo 
2019 ocorrem neste sábado

Em 2018, a Secretaria de 
Saúde superou a meta da 
pactuação interfederativa 
entre estados e municípios, 
dentro do chamado SISPAC-
TO - Sistema de Informação 
do Ministério da Saúde, 
com a realização de 58.596 
exames de prevenção do 
câncer de colo de útero 
(Papanicolau), ou seja, 1.751 
a mais do que o previsto en-
tre as mulheres de 25 a 64 
anos, faixa etária considera-
da prioritária. Neste sábado 
(9), em comemoração ao 
mês da mulher, Guarulhos 
irá promover o 4º mutirão 
para coleta de Papanicolau, 
com a abertura de todas as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), das 8 às 16 horas.

Pode participar do mutirão 
toda mulher que já iniciou a 
atividade sexual, indepen-
dente de idade ou agenda-
mento prévio e mesmo sem 
pedido médico. O objetivo 
é intensificar a coleta do 
exame preventivo, a fim 
de detectar precocemente 
lesões precursoras que 
não causam sintomas e 
antecedem o aparecimento 
do câncer de colo de útero, 
também chamado de cervi-
cal. Quando diagnosticada 
na fase inicial, as chances 
de cura da doença são de 
100%. Durante as campa-
nhas para coleta de Papa-
nicolau promovidas no ano 
passado foram realizados 
15.762 exames.

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Divulgação

A Escola Estadual Profes-

sor Ennio Chiesa localizada 

na rua Mariano Manzone, n° 

88, no Jardim Dourado, de-

senvolve um projeto através 

da professora Maria Apare-

cida Antunes de Carvalho, 

51, de prevenção contra a 

Aids. O objetivo é além de 

informar sobre os problemas 

da doença, conscientizar os 

jovens sobre a prevenção, 

principalmente também em 

períodos como o Carnaval.

A ação contou com a 

participação de 80 alunos 

na sexta-feira (2), e além do 

tema da prevenção a doen-

ça, os estudantes também 

destacaram o incentivo à 

doação de sangue. “Fizemos 

trabalhos e apresentações 

internas e a caminhada com 

faixas e distribuição de folhe-

tos referentes às duas abor-

dagens. Os alunos abriam a 

faixa nos faróis e os demais 

entregavam os folhetos nos 

carros e para as pessoas 

que encontraram na rua”, 

destacou em entrevista ao 

HOJE a professora.

Escola desenvolve projeto 
de prevenção contra a AidsTiago Ortaet

É arte/educador, artista e ativista 
social, atualmente está professor 
universitário e diretor de cultura 
da cidade de Guarulhos
www.tiagoortaet.com

O hino nunca 
será problema

Dias atrás, escolas públicas e particulares de todo o país rece-
beram virtualmente carta assinada pelo ministro da educação 
Ricardo Vélez, em que constava a diretriz de que as escolas 
perfilassem seus alunos, os filmassem cantando o hino nacio-
nal, que os professores deveriam ler a própria carta em que 
continha o slogan de campanha do atual presidente; por fim a 
orientação seguia com o envio do vídeo para o MEC para que 
eles fizessem posteriormente publicidade do ato de governo.

Entidades de classe, sindicatos, pensadores e pesquisadores 
da educação, educadores,  gestores e, principalmente, internau-
tas de todo o país se manifestaram imediatamente, rechaçando 
mais uma trapalhada do ministro que dias atrás afirmou em 
entrevista que turista brasileiro é “ladrão e canibal”.

Para alguns a repercussão pode ter sido alarmista, despro-
porcional; pois acusam que os que são contrários a tal carta, na 
verdade, não querem ver as crianças com noções de patriotis-
mo e civismo; quando muito pelo contrário, o que se repudia 
não é a execução do hino, mas um posicionamento autoritário 
e carregado de “ideologismo” quando o mesmo grupo eleito 
passou meses em campanha dizendo combater exatamente o 
que chamaram de “ideologia nas escolas”.

O hino nacional jamais será um problema, desde que execu-
tado dentro de uma proposta pedagógica e contextualizado 
no trabalho didático de sala de aula é um excelente recurso 
de conhecimento de identidade nacional, de retórica acerca 
da história do país e plataforma para uma pesquisa interdisci-
plinar com as crianças e os adolescentes; o problema mesmo 
é o desconhecimento de um ministro em pedir para crianças 
serem filmadas sem consenso dos pais; problema mesmo é 
receber a imposição hierárquica de execuções do nosso hino 
sem viés pedagógico, apenas como propaganda de governo; 
problema é sobretudo que não se tenha discernimento de que 
a campanha eleitoral acabou desde outubro do ano passado e 
que não tem cabimento utilizar slogan de campanha política em 
sala de aula, aliás, isso é crime. Executar o hino nacional, aliás, já 
é obrigatório, e a determinação é prevista em lei.

Enquanto o próprio ministro se desculpava pelo reconheci-
do equívoco dias depois, ainda bradava nas redes sociais a 
defesa do indefensável de um eleitorado “facebookinano” que 
mais parece fã-clube, com poucos argumentos e muita paixão. 
Dificilmente em algum momento da história do país, tanta gente 
fale com tanta “propriedade” do que desconhece; como nos 
dias atuais,. Infelizmente as redes sociais diplomaram esses 
“especialistas”.

Posturas autoritárias ferem de morte a cátedra do magistério 
que prevê a autonomia do professorado diante dos contextos 
históricos do país. Nosso hino nacional é uma celebração da 
nossa história e que saibamos passar essa história à limpo 
de forma permanente, numa avaliação constante; como bem 
fez a Estação Primeira de Mangueira, neste carnaval, que nos 
presenteou com uma aula na avenida, cantando ao mundo 
nossa brasilidade ao exaltar os heróis anônimos que não estão 
nos livros de histórias. Nessa apoteose cultural de cantoria do 
hino nacional nas escolas de todo o país, já podemos dar um 
passo adiante e pensar em investir mais em educação pública 
de qualidade, com a participação de todos, que não sejamos 
guiados por mente-funil, pátria amada, Brasil.

[ artigo ]

Divulgação
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Pequenos devedores de Guarulhos 
são beneficiados por nova lei 
de execução fiscal do Executivo

Vereadores apontam desgaste do Legislativo
por falta de quórum para realizar as sessões

A Lei 7.698/2019, que 
autoriza a Procuradoria 
Geral do Município a 
não ajuizar execuções 
fiscais, cujo valor da 
dívida ativa seja igual ou 
inferior a 190 UFGs, o 
equivalente a R$ 630,57, 
já está em vigor. 

A lei foi publicada no 
Diário Oficial do Municí-
pio na última sexta-feira 
(1°). Os limites não se 
aplicam quando os débi-
tos se tratarem de termo 
de confissão de dívida 
feita em acordos judi-
ciais ou extrajudiciais.

“A iniciativa é conside-
rada um marco para a 
cidade, tendo em vista 
que utilizando outros 
meios que não a execu-
ção fiscal, a cobrança 
será mais eficiente, 
evitando assim a so-
brecarga no Judiciário”, 
explicou o prefeito Guti.

Entretanto, a Certidão 
de Dívida Ativa, cujo 
débito atualizado não 
exceda ao valor fixado 

na lei, ficará sujeita ao 
protesto e inscrição em 
órgãos de proteção ao 
crédito e CADIN Mu-
nicipal. A adoção das 
medidas previstas na lei 
não afasta a incidência 
de correção monetária, 
multa, juros de mora e 
outros encargos legais, 
nem impede a exigência 
de prova da quitação de 
débitos perante a Fa-
zenda Municipal, quando 
previstas em lei.

Segundo o procurador 
geral Rodrigo Santesso 
Kido, a Procuradoria 
Geral do Município e 
os juízes da Fazenda 
Pública, com o auxílio 
do Tribunal, já estão 
conseguindo resultados 
significativos em prol da 
justiça e do Município.

De autoria do executi-
vo, a lei é resultado de 
um compromisso firmado 
pela Procuradoria Geral 
do Município e o Tribu-
nal de Justiça do Estado 
de São Paulo.

Antônio Boaventura

No retorno do feriado 
de carnaval, a Câmara 
Municipal deixou de realizar 
a sessão parlamentar desta 
quinta-feira (7) por número 
insuficiente de vereadores 
em plenário. Parlamentares 
entendem a falta de quórum 
recorrente ao longo das 
últimas gestões, provoca 
o desgaste da imagem do 
Legislativo da cidade.

Esta foi à segunda sessão 
encerrada pelo presidente 
da Casa, vereador Profes-
sor Jesus (sem partido) em 
sua gestão. No primeiro 
episódio, que ocorreu no dia 
20 do mês passado, tanto o 
vereador Eduardo Carneiro 
(PSB), líder do governona 
Câmara, e o vereador 
Edmilson Souza (PT), líder 
da oposição, ressaltaram a 
necessidade de mudança 
de comportamento dos 
vereadores.

“Na semana antes do car-
naval já tivemos problemas 
com falta de quórum. É 

uma insatisfação tremenda 
e encontrar uma situação 
dessas. Isso é muito ruim 
para a Casa e muito ruim 
para o nosso município, que 
depende de várias aprova-
ções de leis por esta Casa. 
Espero que a consciência 
daqueles que faltaram 
possa ser diferente”, disse 

o vereador Sérgio Magnum 
(Patriota).

Já o vereador Adalmir 
Abreu (PSB) entende que o 
período de permanência na 
Casa de Leis foi curto e tam-
bém prejudicado pelo feria-
do prolongado de carnaval. 
Abreu deve retomar, ainda, 
nesta semana a função de 

subsecretário de Cultura. 
“Eu peguei o período de 

carnaval, mas estive, aqui, 
em todas as sessões que 
houve neste período. O 
período é curto e relâmpago 
por causa do carnaval, mas 
participei de alguns debates 
polêmicos nesta Casa”, 
concluiu.

8 de março
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Tudo em Plantas, Flores, Jardinagem e Acessórios

Av. Suplicy, 145 - Santa Mena - Guarulhos- SP
Visite-nos ou ligue: 11 2452-8440 • 2452-8156

Acesse: www.guarugarden.com.br

UTILIZE NOSSO
DELIVERY!

Curta nossa fanpage:
guarugardenplantaseflores

Que toda flor tenha seu cheiro,
Que toda estrela tenha seu brilho e
Que todo lar tenha seu coração!

Feliz Dia da Mulher
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Governador de SP inicia o ‘Corujão 
da Saúde’ no Hospital Sírio Libanês

O governador João 
Doria e o secretário de 
Estado da Saúde, José 
Henrique Germann 
Ferreira, participaram, 
nesta quinta-feira (07), 
do início do atendimen-
to pelo Hospital Sírio 
Libanês para realização 
de exames do “Corujão 
da Saúde”.

 A partir desta data, 
além do Sírio, outros oito 
serviços da Grande São 
Paulo, oito de Campinas 
e oito do Vale do Paraíba 
foram credenciados pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde para agilizar o 
diagnóstico e tratamento 
de pacientes que aguar-
dam exames na rede 
pública de saúde.

 As unidades foram se-
lecionadas e habilitadas 
mediante convocação 
pública, e poderão ofer-

tar exames de mamo-
grafia, ultrassonografia e 
endoscopia a pacientes 
dessas três regiões, 
abrangidas na primeira 
fase do programa.

 “O princípio básico (do 
programa) é que acon-
teça em horários que 
tenha menos demanda 
nas salas de exames dos 
hospitais que fazem par-
te do ‘Corujão’, privados 
e públicos. Você tem a 
disponibilidade das salas 
de exames e de técnicos 
e são exames que levam 
de 10 a 15 minutos no 
máximo”, destacou Doria.

Na Grande São Paulo, 
participam também o 
Albert Einstein, HCor, 
Doutor Ghelfond Diag-
nóstico Médico, Centro 
Ultrassonografico, UCD 
Ultrassonografia Centro 
de Diagnóstico, EL Diag-

nósticos, ZDI Diagnóstico 
por Imagem Ltda, todas 
localizadas na capital, 
e o Centro Radiológico 
Andreense, que fica em 
Santo André.

Os pacientes serão co-
municados sobre data e 
horário dos exames pela 
equipe da Cross (Central 
de Regulação e Oferta 
de Serviços de Saúde).

 “O ‘Corujão’ é um 
compromisso do governo 
de São Paulo que visa 
aprimorar a saúde públi-
ca. Com a otimização da 
rede própria e com as 
parcerias com serviços 
privados, garantimos a 
detecção precoce de 
doenças e o acesso aos 
procedimentos diagnós-
ticos e terapêuticos, com 
foco no atendimento ágil 
e de qualidade”, disse o 
secretário da Saúde.
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Atendimentos extras estão em andamento
Os atendimentos ex-

tras do ‘Corujão’ estão 
em andamento desde 
fevereiro, em hospitais 
e AMEs (Ambulatórios 
Médicos de Especialida-
des) da rede própria de 
saúde, por meio da oti-
mização dos serviços e 

fluxos de agendamento. 
Uma nova convoca-

ção pública será publi-
cada nesta quinta-feira, 
7 de março, para sele-
cionar outros serviços 
privados interessados 
em participar.

 As três regiões abran-

gidas neste momento 
totalizam uma demanda 
reprimida de 155.243 
exames, somando 
50.627 na Grande São 
Paulo, 73.138 na região 
de Campinas e 31.478 
exames no Vale do 
Paraíba.
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Rua Albino Fantazini, 90 (esquina com Av. Guarulhos, alt. 1320)
Vl. Augusta - Guarulhos - SP

www.padarianovaguarulhos.com.br
11 2422.7188

• Almoço todos os dias  - 11 hs às 16 hs
• Frango assado e rotisseria - somente aos finais de semana
• Variedade em pães e doces •Bolos
• Salgados para festas •Baguete metro
• O famoso pão francês

Venha nos visitar
no dia Internacional

das Mulheres

DELICIOSA
PIZZA MUSSARELA

R$ 21,90
Parabéns mulheres

pelo seu Dia

20% de desconto em 
todas as viagens via APP

UNIMED DE GUARULHOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ nº 74.466.137/0001-72

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com 
fundamento no artigo 23, inciso I do Estatuto Social, convoca os cooperados desta cooperativa, que nesta 
data são em número de 231 (duzentos e trinta e um), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária a realizar-se, para melhor acomodação dos associados, na sede da Unimed Guarulhos, na Av. 
Paulo Faccini, 900, fundos com rua Tapajós, nº 265-269-273, Macedo, Município de Guarulhos, Estado de São 
Paulo, no dia 28 de março de 2019, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos cooperados, em primeira convocação; às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos) com a presença 
de metade mais um dos cooperados, em segunda convocação; e às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos) 
com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, em terceira convocação, para deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: I - Leitura e aprovação de relatório de prestação de contas do Conselho de Administração, 
acompanhado de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório da Gestão, balanço, demonstrativo 
das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições, para a cobertura das 
despesas da cooperativa, relativos ao exercício encerrado em 2018, cujos documentos encontram-se à 
disposição dos senhores cooperados na sede da cooperativa em horário comercial e parecer da auditoria; 
II - Destinação da apuração do resultado; III - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; IV - Fixação 
dos valores da produção a ser paga aos membros da Diretoria Executiva, das Cédulas de Presença para 
os integrantes dos Conselhos de Administração, Técnico Ético e Fiscal, como contraprestação equivalente 
a prática dos atos cooperativos e definição dos critérios de reajuste da produção dos médicos cooperados 
para o ano de 2019. Por fim, baseando-se nos artigos 55 e 56 do Estatuto Social vigente, informamos que, na 
eleição apenas para o Conselho Fiscal, a inscrição de candidatos interessados deverá ser feita até 05 (cinco) 
dias antes da Assembleia Geral, obedecendo-se ao determinado no Estatuto: a) não havendo inscrição de 
candidatos para as eleições para o Conselho Fiscal poderá haver inscrição de candidatos durante a Assembleia 
Geral; b) aos eleitos para o Conselho Fiscal, indicados durante a Assembleia Geral, será concedido o prazo 
de 02 (dois) dias úteis para apresentar as declarações e documentos exigidos nesta Estatuto, sob pena de 
ser declarado vago o cargo e nula a eleição. No caso de empate em eleição, será realizada nova eleição e, 
se ainda assim persistir o empate, adota-se, sucessivamente, os critérios da antiguidade associativa e da 
idade, respectivamente em favor do mais antigo na sociedade ou mais velho para todos que concorrerem 
ao cargo. Devendo os candidatos anexar os documentos requeridos nas alíneas “a”, “b” e “c” do artigo 57 do 
Estatuto Social desta cooperativa. A votação será secreta mediante cédula única, constando relação nominal 
dos candidatos a Conselho Fiscal. As deliberações em Assembleia somente poderão versar sobre os assuntos 
constantes do Edital de convocação, artigo 31 do Estatuto Social. Os cooperados têm o prazo de 5 (cinco) dias 
para impugnarem o presente edital.

Guarulhos, 08 de março de 2019.

DR. FRANCISCO SEIIDI NISHI 
Diretor Presidente

Administração: Vicente A. de Souza e Diretoria

Site: www.asmg.com.br | e-mail: asmg@asmg.com.br
Av. Bom Clima, 278 - Bom Clima - Guarulhos -SP

Vicente A. de Souza (presidente)

Que neste dia e nos demais dias do ano, você 
possa ser reconhecida pela sua força, sua 

garra, sua sabedoria e em especial, pelo seu 
dom de gerar vidas. 

Parabéns 
mulher!

Administração: Vicente A. de Souza e Diretoria

Site: www.asmg.com.br | e-mail: asmg@asmg.com.br
Av. Bom Clima, 278 - Bom Clima - Guarulhos -SP

Vicente A. de Souza (presidente)

Páscoa é tão somente o recomeço, onde estará 
em alta a certeza de um futuro repleto de 
realizações, esperando que o amor inunde o 
coração dos homens, pondo fim as guerras e 
ao egoísmo, permitindo que a paz volte a reinar, 
como um dia, o Nosso Pai, 
sonhou para Nós. 

Feliz Páscoa!

Administração: Vicente A. de Souza e Diretoria

Site: www.asmg.com.br | e-mail: asmg@asmg.com.br
Av. Bom Clima, 278 - Bom Clima - Guarulhos -SP

Vicente A. de Souza (presidente)

Que neste dia e nos demais dias do ano, você 
possa ser reconhecida pela sua força, sua 

garra, sua sabedoria e em especial, pelo seu 
dom de gerar vidas. 

Parabéns 
mulher!

Vicente A. de Souza (presidente)

Parabéns 
Mulheres!

8 de março
Dia internacional

da mulher

Há todas que se dedicam 
e se esforçam para fazer 
do mundo um lugar 
melhor todos os dias.

Parabéns 
Mulheres!

8 de março
Dia internacional

da mulher
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Parabéns a Todas as Mulheres 
pelo seu Dia

Este verão deve registrar 
uma incidência de raios 
entre 20% e 30% maior na 
região Sudeste, segundo 
previsão do Grupo de Ele-
tricidade Atmosférica (Elat) 
do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe). 

O aumento das descar-
gas elétricas está rela-
cionada, de acordo com 
o grupo, ao fenômeno 
El Niño, uma anomalia 
climática causada pelo 
aquecimento das águas 
do Oceano Pacífi co na 
região próxima à Linha do 
Equador.

Há um mês, em 1º de 
fevereiro, o Núcleo de 
Monitoramento de Des-
cargas Atmosférica havia 
registrado uma outra forte 
ocorrência envolvendo 
raios no interior paulista. 
Um relâmpago causou a 
morte de 30 animais na 
zona rural da Caiabu (SP).

Segundo o Elat, São 

Paulo é o décimo estado 
com maior incidência 
de raios no Brasil, com 
uma média de 5,2 raios 
por metro quadrado. Na 
capital paulista, a média é 

signifi cativamente maior, 
fi cando em 13,6 descargas 
elétricas por metro qua-
drado, padrão, que devido 
à urbanização, se repete 
em outras cidades da 

Grande São Paulo, como 
Osasco, Santo André, 
São Bernardo do Campo 
e Guarulhos, todas com 
média acima de 10 raios 
por metro quadrado.

Incidência de raios deve ter 
aumento na Grande São Paulo
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O prazo para quem 
não votou nem justifi cou 
a falta em pelo menos 
três votações seguidas 
regularizar sua situação 
começa nesta quinta-
-feira (7). Para isso, é 
preciso pagar as multas 
referentes às ausências, 
bem como comparecer a 
um Cartório Eleitoral para 
apresentar, além do título, 
um documento com foto 
e um comprovante de 
residência.

Para somar as três fal-
tas, são contados também 
os turnos de votação. 
Também são contadas as 
eleições suplementares, 
convocadas quando o 
pleito ofi cial é anulado 
devido a irregularidades. 
Segundo informações do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), mais de 2,6 milhões 
de pessoas podem ter o 
título cancelado caso não 
resolvam a situação.

Os nomes dos faltosos 
começaram a ser divulga-
dos em 20 de fevereiro 

e podem ser consultados 
nos cartórios eleitorais de 
todo o país. O prazo para 
a regularização vai até 6 
de maio.

O cancelamento do 
título pode acarretar uma 
série de problemas. A 
pessoa fi ca, por exem-
plo, impedida de obter 
passaporte e carteira de 
identidade, de receber 
salário de função ou 
emprego público e/ou de 
participar de concorrência 
pública ou administrativa 
estatal.

O faltoso fi ca ainda im-
possibilitado de obter em-
préstimos em instituições 
públicas, de se matricular 
em instituições de ensino 
e de ser nomeado em 
concurso público.

Eleitor faltoso terá até o dia 6
de maio para regularizar titulo
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Av. Avelino Alves machado, 219 – Jd. Pinhal – F: 2408.0231

Presidente Gessi Aparecida da Silva

O Sindtaxi, parabeniza todas as mulheres, 
e em especial, as nossas guerreiras

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ANTONIO MAGNO J ACOB DA ROCHA, leiloeiro oficial inscrito na EP  n  
0 020- , com escrit rio  ua lferes Poli, 311 conjunto - , entro, uritiba P , 
devidamente autorizado pelo redor iduciário COOPERATIVA DE ECONOMIA 
E CRÉDITO MÚ TUO DOS MÉDICOS, DEMAIS PROFISSIONAIS DE NÍ VEL 
SUPERIOR DA ÁREA DA SAÚ DE E EMPRESÁRIOS DE GUARULHOS E 
REGIÃO, com sede  venida Paulo accini, 900, acedo, uarul os SP, P

 n  02.250. 9 0001- , nos termos da Escritura lavrada em 0  de jun o de 
201 , no livro 11 3, s s. 2 2  e ta etificativa lavrada nas mesmas otas em 
21 de jun o de 201 , livro 11 5, s 133, pelo 3  abelião de otas de uarul os
SP, na qual consta como DEVEDORA/ GARANTIDORA ( FIDUCIANTE) , 
MEDIARE IMÓ VEIS LTDA., com sede  ua uiz ama, 202, esquina, sala 
1, entro, em uarul os SP, EP  0 010-050, P  n  10.5 2.01 0001- , 
GARANTIDOR FIDUCIANTE FABIO RODRIGUES DE ARRUDA, brasileiro, 
casado, administrador, inscrito no P  n  1 .56 .1 -52, portador da  n  
62 59 3, com endereço a ua rujá, n  291, apto 61, ila ijuco, uarul os
SP, EP  0 020-2 0, e sua c njuge interveniente anuente LUCIANA DA SILVA 
RODRIGUES DE ARRUDA, brasileira, casada, fisioterapeuta, inscrita no P  
n  2 9.55 .32 - 0 e portadora da  n  29.63 .9 6- 0, com endereço a ua 

rujá, n  291, apto 61, ila ijuco, uarul os SP, EP  0 020-2 0, lavrada em 
decorrência da ei n  9.51 9 , alterada pela ei n  10.931 0  levará a PRIMEIRO 
PÚ BLICO LEILÃO, nos termos da ei n  9.51 9 , artigo 2  e parágrafos, no dia 
13 de março de 2019, à s 10: 30 horas ( hora de Brasí l ia) , p resenc ial   ua 

lferes Poli, 311 Sala 2 , entro, uritiba P  e ONLINE, atrav é s do p ortal  w w w .
roc hal eil oes.c om.b r, com lance m nimo igual ou superior a R$  1.814 .000,00 
(um mil ão, oitocentos e quatorze mil reais) o im vel abai o descrito, com a 
propriedade consolidada em nome do credor iduciário

E  O apartamento 21, no 2  andar do Edif cio iardino i apri, situado  
ua Prof. le andre orreia, 5 1, no 30  istrito- birapuera, em Sã o Pau l o/ SP, 

contendo área privativa de 253, 0m , área comum de 252,11m  e área total de 
505, 1m , e fração ideal no terreno de 10,20 06 . atr cula n  11 .209 do 15  

 de São Paulo SP.
Obs
1)- Ocupado. esocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 
9.51 9
2)- O pagamento de débitos condominiais e tributos, vencidos e ou vincendos, 
incidentes sobre o im vel, é de responsabilidade do arrematante
3)-  arrematação é realizada na condição ad corpus .

aso não aja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 14  
de março de 2019, à s 10: 30 horas ( hora de Brasí l ia) , para realização do 
SEGUNDO LEILÃO, p resenc ial  e onl ine, com lance m nimo igual ou superior a 
R$  1.289.828,73 (um mil ão, duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e 
oito reais e setenta e três centavos).
O arrematante pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do 
leiloeiro, correspondente a 5  sobre o valor de arremate.

 comissão do leiloeiro deverá ser paga  vista e o valor do arremate poderá ser 
parcelado financiado, desde que aprovado o crédito, previamente ao leilão junto a 

OOPE , e ainda que o arrematante cumpra os requisitos do estatuto para 
ingresso na condição de ooperado.  tomada de crédito está sujeita s regras 
bancárias quanto aos juros e critérios de atualização.
O arrematante ficará responsável pela averbação registro da carta de arrematação 
junto ao art rio de egistro de m veis correspondente, devendo arcar com 
todas as despesas do ato (ta as do cart rio, impostos e demais despesas) no 
prazo previsto em ei.
Pelo presente, ficam intimados os alienantes fiduciantes, , ou seus representantes 
legais ou procuradores regularmente constitu dos, acerca das datas designadas 
para a realização dos p blicos leilões, caso por outro meio não ten am sido 
cientificados.

s demais condições obedecerão ao que regula o ecreto n  21.9 1 de 19 de 
outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo ecreto n  22. 2  de 1  de 
fevereiro de 1.933, que regula a profissão de eiloeiro Oficial.
OBSERVAÇÕ ES:
O interessado em oferecer lances ONLINE, deverá acessar o site w w w .
roc hal eil oes.c om.b r, fazer o cadastro completo e solicitar a sua abilitação, 
com 2 s de antecedência do leilão, enviando, digitalizados, o comprovante de 
Endereço, , P  e ertidão de asamento, se for o caso (P ), ou nscrição no 

P  e to onstitutivo (P ), para o E-mail  documentos roc aleiloes.com.br
a) alor m nimo do im vel para o 1  eilão  orresponde ao valor de avaliação 
estabelecido pelos contratantes de acordo com o valor de mercado.
b) alor m nimo do im vel para o 2  eilão  orresponde ao valor da d vida 
atualizada, acrescido das despesas, na forma prevista no artigo 2 da ei 9.51 9
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Mulheres unidas, compar-
tilhando histórias de vida 
e superação, compondo 
as vozes de uma das mais 
belas etapas da existência 
humana. Às quartas-feiras 
pela manhã, sempre das 
9h às 11h30, a Prefeitura 
de Guarulhos oferece 
aulas gratuitas de canto no 
Conservatório Municipal 
com o grupo Solfejando 
com a Melhor Idade, coral 
formado por pessoas com 
mais de 50 anos, em sua 
maioria mulheres, que 
encontraram na música uma 
forma bastante especial de 
se expressar e dar vazão às 
suas inspirações.

Coordenado pela pro-
fessora Clarice Lopérgolo 
Aguiar, o Solfejando com 
a Melhor Idade apresenta 
músicas cantadas em três 
vozes: soprano, contralto 
e barítono, contrariando o 

prognóstico de repertórios 
uníssonos, com uma só voz. 

“Isso faz com que as músi-
cas fiquem ainda mais belas, 
as pessoas ficam encanta-
das com as nossas apre-
sentações, muitas delas não 
esperam um alcance musical 
tão amplo de um grupo 
maduro como o nosso”, 
comemora a professora.

À frente do projeto desde 
que ele surgiu em 2011, 

Clarice é uma dessas 
personagens incríveis, 
pois consegue unir o amor 
pela profissão com profun-
da dedicação ao grupo, 
oferecendo a cada música a 
possibilidade das alunas de-
dicarem um olhar diferente 
para a dor, que com o tempo 
passa a ser substituída por 
momentos de puro deleite.

Dessa necessidade de 
atendimento de pessoas 

com mais de 50 anos, com 
pouca ou nenhuma noção 
de música, o grupo vem se 
fortalecendo e alcançan-
do inúmeras conquistas 
musicais, muitas delas de 
forma bastante natural. 

“Hoje, o grupo desenvolve 
músicas complexas e as 
aulas teóricas acontecem 
gradativamente, à medida 
que o repertório demanda 
esse aprendizado”, explica 
a professora Clarice.

Em meio ao variado reper-
tório, há músicas cuidado-
samente selecionadas para 
a faixa etária do grupo, que 
de certa forma se relacio-
nam com a trajetória de 
cada um dos alunos.

Mulheres encontram na música seus 
momentos de inspiração e superação

O poder de curar a alma e de divertir
Maria José Lopes dos San-

tos, de 72 anos, nos conta 
uma história impressionante 
de superação e luta. Em um 
quadro de depressão que já 
se estendia há cerca de cin-
co anos, ela não encontrava 
ânimo para as atividades 
rotineiras do dia a dia. Foi 
quando sua filha Cristiane 
dos Santos, de 48 anos, que 
na época era aluna de teoria 
da professora Clarice, a ins-
creveu em um novo projeto, 
o Solfejando com a Melhor 
Idade, acreditando que essa 

seria a grande oportunidade 
de reverter o estado de sua 
mãe.

Desde que começou a 
frequentar as aulas, em 2011, 
Maria José encontrou paz, 
segurança, amizade e a 
motivação necessária para 
abandonar de vez a tristeza 
e se dedicar a algo que 
considera grandioso: cantar. 
Para sua filha Cristiane, que 
hoje também acompanha o 
Grupo Solfejando com a Me-
lhor Idade para fazer compa-
nhia à mãe, a conquista de 

Maria José representa uma 
grande vitória: “Cantar é 
um compromisso de minha 
mãe com ela mesma”, vibra 
a filha.

As inscrições para o Proje-
to Solfejando com a Melhor 
Idade acontecem sempre 
no início e no meio do ano, 
em janeiro e julho. Para 
mais informações, ligue (11) 
2087-7440, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. O 
Conservatório Municipal de 
Guarulhos fica na Rua Abílio 
Ramos, 122, no Macedo.
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A 5ª edição do Rotary Run, 
evento esportivo de cunho 
social realizado anualmente 
pelo Rotary Club de Guaru-
lhos, foi lançado oficialmente 
na noite desta terça-feira, 
26/02, na Associação dos 
Rotarianos de Guarulhos, na 
Vila Tijuco. É o terceiro ano 
consecutivo da parceria com 
a Associação Comercial e 
Empresarial de Guarulhos na 
realização do evento, que se 
consolida de vez no calendá-
rio esportivo da cidade.

“A prova já está no calen-
dário oficial da Prefeitura. 
Quando meu parceiro Valdir 
Pinto, que além de rotariano 
é vice-presidente de Servi-
ços da ACE, me procurou 
há dois anos pedindo apoio, 
imediatamente eu coloquei 
a entidade à disposição, pois 
o Rotary Run une o incentivo 
à vida saudável e a solida-
riedade”, disse o presidente 
William Paneque.

Neste ano, a Rotary Run 
terá corridas de 5 km e 10 

km e caminhada de 3 km 
pela Avenida Paulo Fac-
cini (nas proximidades do 
Bosque Maia). O evento 
acontecerá no dia 15/09, um 
domingo, a partir das 7h30 e 
terá a renda revertida para o 
Projeto Acreditar, obra social 
que atende mais de 140 
crianças na Comunidade São 
Rafael. “O Rotary Run nasceu 
para levar a inclusão social 
através do esporte. Após 4 
corridas, esta é a hora de 
consolidar a Rotary Run no 

coração do guarulhense”, 
explicou Valdir Pinto.

Henrique Silva, outro 
organizador da Rotary Run, 
aproveitou o jantar de lança-
mento para agradecer aos 
patrocinadores e apoiado-
res da edição 2018. “Essa 
história de cinco anos não 
seria possível sem o apoio 
de tanta gente de bem, que 
identifica na Rotary Run a 
oportunidade de ajudar 
e ainda cuidar da saúde”, 
apontou Henrique.

ACE e Rotary lançam 5ª corrida solidária e 
consolidam evento no calendário da cidade

CORRIDA: A Rotary Run 2018 acontecerá no dia 15 de setembro; terá corridas de 5 km e 10 km e caminhada de 3 km pela Avenida Paulo Faccini

D
iv

u
lg

a
çã

o
/A

C
E



rápidas 15sexta-feira, 8 de março de 2019

Parabéns a todas as mulheres 
por suas lutas e conquistas.

Vereador Betinho Acredite

Compromisso com a comunidade!

Tatá Werneck diverte fãs ao falar sobre 
como revelou gravidez a Rafael Vitti

Tatá Werneck interagiu 
bastante com seus seguido-
res no Twitter nesta quarta-
-feira, 6, e falou sobre como 
deu a notícia da gravidez 
para Rafael Vitti. Mãe de pri-
meira viagem, ela ainda per-
guntou sobre chá revelação, 
falou sobre simpatias para 
descobrir o sexo do bebê 
e disse que, por intuição, já 
sabe o que é.

“Achei que fosse preparar 
uma linda surpresa quando 
engravidasse Corta para 
‘Rafa, acorda c***, eu tô 
grávida”. Somos românticos”, 
escreveu ela. Uma seguido-
ra perguntou se, na ocasião, 
o ator acreditou na hora. 
“Acho que sim. Fiz quatro 
testes em um dia”, afirmou. 

Uma carta afetuosa de 
Michael Jackson para o 
seu segurança pessoal 
Bill Bray seria leiloada 
nesta quinta-feira, 7, com 
um lance inicial de 18 mil 
dólares (equivalente a 
R$ 69 mil), nos Estados 
Unidos. As informações 
são da TMZ.

Na carta escrita em 
1992 o cantor comen-
ta seu trauma familiar, 
afirmando que o pai 
Joseph Jackson nunca se 

importou com o filho e só 
pensava em fazer dinhei-
ro com o talento dele.

“Ele nunca teve tempo 
para mim, e estou chegan-
do numa idade em que 
eu realmente percebi a 
importância do amor ver-
dadeiro”, escreveu. Além 
disso, o artista reconheceu 
que sua mãe, Katherine 
Jackson, era uma boa 
pessoa, mas não a via 
direito devido às turnês do 
Jackson Five, na infância.

Por fim, Michael Ja-
ckson demonstrou seu 
carinho pelo guarda-cos-
tas. “Obrigado por ser 
um pai para mim. Não sei 
o que teria acontecido 
comigo se você não es-
tivesse por perto. Eu te 
amo”, finalizou. Michael 
Jackson conheceu Bill 
Pray quando ele ainda 
era segurança da banda 
Jackson Five, nos anos 
1970. O leilão termina no 
dia 14 de março.

Carta carinhosa de Michael 
Jackson para segurança 
pessoal é colocada em leilão

Divulgação
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Que Horas Ela Volta?

Noivas em Guerra

Globo, 13h59 Brasil. Drama. 
Direção Anna Muylaert. Com 
Regina Casé, Karine Teles. A 
pernambucana Val se mudou 
para São Paulo a fim de dar me-
lhores condições de vida para 
sua filha, Jéssica. Com mui-
to receio, ela deixou a meni-
na no interior de Pernambuco 
para ser babá de Fabinho, mo-
rando integralmente na casa de 

seus patrões. Treze anos de-
pois, quando o menino vai pres-
tar vestibular, Jéssica lhe telefo-
na, pedindo ajuda para ir à São 
Paulo, no intuito de prestar a 
mesma prova. Os chefes de Val 
recebem a menina de braços 
abertos, só que, quando ela dei-
xa de seguir certo protocolo, cir-
culando livremente, como não 
deveria, a situação se complica.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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MILHOESOJA

RAUÃOU
EMISSORAS
IAAGQ
TMURIQUI

CONIVENCIA
ESTRAGAMT

HAOOBE
UDADOTA

AMENDOEIRA
ASCOFABU
NARDOTOR

PORTUGUESA
SAONDAS

Os dois 
grãos mais
cultivados
no Brasil

O grito de
Thomaz
Green
Morton

Letra no
uniforme
do Robin

(HQ)

(?) de TV:
Globo,

Record e
Band
Isaac

Asimov, 
escritor de
"Eu, Robô"

Pontaria; 
alvo

Barco co-
mum em
Mônaco

Relação
de cumpli-

cidade

Macaco
abundante
da Mata
Atlântica

Faca de 
sacrifícios,

no Can-
domblé

Armando
Daltro,
surfista
baiano

Árvore
usada em 
paisagismo

urbano

Toma
(algo)
como

prática

São "lidas"
pelos

sensitivos
(Ocult.)

A clave pa-
ra os sons

graves
(Mús.)

Navegador
do usuário
anônimo

(web)

Conterrâ-
nea do can-
tor Rober-

to Leal

Caixas para guardar
tesouros (Lit.)

Presidiu o STF e foi
relator do Mensalão 

Sufixo de
"cabrito"

(?) Danson,
ator (EUA)

Hefesto
(Mit.)

Saudável

Hidrogênio (símbolo)

Formiga considerada
praga agrícola

(?) de perfuração, lubrificante
de poços de petróleo

Giorgio Armani,
estilista italiano

Sufixo de
"pequenina"

Principal bandeira contra a
aplicação da pena de morte

"(?): o Legado", filme
com Jeff Bridges

Forno de micro-(?),
eletrodoméstico

Nojo
Planta do
Himalaia,
da qual 
se extrai
óleo para
fins medi-

cinais

Perece (o
alimento)

Congrega
países da
América
(sigla)Ousa

Tancredo
Neves,
político

3/obé — ted — tor. 4/tron. 5/nardo. 7/muriqui.

[ novelas ] 

virgem

Você vai aleato-
riamente começar a 
pensar sobre algo do 
seu passado, hoje. 
Isso vai lhe ajudar 
a desenvolve suas 
ideias. Não basta parar 
nos possíveis erros 
que cometeu. Você re-
almente precisa relaxar 
no fim do dia.

Suas preocupações 
irão diminuir e isso vai 
ajudá-lo a retroceder e 
resolver uma questão 
importante que está 
pendurada no ar. 
Aproveite ao máximo a 
relativa calma de hoje 
para realmente pensar 
sobre o que pode estar 
faltando em sua dieta.

Hoje será um bom dia 
para estreitar os laços 
de amizade. É hora de 
organizar uma reunião 
com os amigos! Você 
quer fazer algo que gos-
ta e isso é exatamente 
o que você precisa para 
recuperar energias.

Você vai parecer mais 
profundo para as pes-
soas que o cercam, o 
que é a chave para seu 
sucesso hoje. Você está 
muito preocupado com 
os outros, dê-se uma 
pausa. É verdade que 
você não sabe quais 
são os seus limites, por 
isso deve descansar.

Seu espírito polê-
mico pode causar 
conflitos, pense 
antes de falar. Aban-
done velhos hábitos 
que hoje gastam 
suas energias.

Você terá a oportuni-
dade de mudança e de 
manter a sua distância. 
Escape sem se sentir 
culpado. Você precisa 
ficar sozinho na calma 
completa para recarre-
gar suas baterias. Seus 
processos mentais 
exigem descanso.

Você está projetando 
seus próprios desejos 
em outras pessoas e 
este não é o momento 
de embarcar em gran-
des discussões. Você 
deveria se dar tempo e 
não pensar em questões 
atuais, já que você está 
sob pressão.

Você vai preferir 
trabalhar em equipe 
e terá bons relacio-
namentos por causa 
disso. Sua aptidão físi-
ca não está adaptada 
às suas atividades. 
Os altos e baixos que 
você está experimen-
tando é um sinal de 
fadiga mental.

Seu otimismo está de 
volta com toda força! 
Aproveite ao máximo 
para perseguir suas pai-
xões. Você está cercado 
de muito estresse e está 
atingindo seu limite. 
Tente encontrar um 
pouco de calma para 
descansar sua mente.

Motivado e otimista, 
você será perfeito para 
treinar as pessoas ao 
seu redor, é hora de 
lutar por sua causa, 
você está lutando para 
manter o ritmo, suas 
baterias podem ser 
recarregadas ao ar livre. 
Não se preocupe com 
nada.

Não dê tanta impor-
tânciaaos a detalhes, 
vá direto ao que é im-
portante - você não tem 
tempo a perder! Respire 
mais profundamente, 
isso vai ajudá-lo a se 
sentir calmo e você vai 
precisar disso para lidar 
com todas as mudanças 
que está fazendo.

Suas iniciativas 
terão repercussões 
positivas. Você está 
preparado para 
enfrentar obstáculos, 
a moral é boa ao seu 
redor e você será 
eficaz com resultados 
tangíveis.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Michael e Santia-
go se reaproximam. 
Leal se revolta ao 
saber que não fará 
parte do show de 
Nina e Tito. So-
lange discute sua 
relação com Rafael. 
Márcio recebe um 
convite para fazer 
um estágio fora do 
Rio de Janeiro. 

Espelho da Vida
Alain ignora uma 

mensagem de 
Letícia. Dalton pede 
Carmo em casa-
mento. Eugênio é 
rude com Henrique. 
Teresa e Maristela 
lamentam a ausên-
cia de Henrique. 
Alain, Isabel e Pris-
cila chegam ao Rio 
de Janeiro. Gentil 
não percebe o 
interesse de Gilson 

por ela.  

Verão 90
Vanessa consi-

dera a proposta de 
Mercedes e inventa 
ao promotor que 
João a procurou 
para mudar seu 
depoimento. João 
se desespera com a 
acusação de Vanes-
sa. João se nega a 
seguir o conselho 
de Giovana, que 
pede ao cliente 

para assumir que 
foi um acidente. 
João é condenado 
pela morte de Ni-
cole. Quinzão diz a 
Mercedes que eles 
destruíram a vida 
de João. 

O Sétimo Guardião
Valentina ouve a 

conversa de Olavo 
com Laura. Olavo 
informa a Machado 
que Laura reapa-
receu. Valentina 
demite Sampaio, 
e Olavo o contra-
ta. Marcos Paulo 
aconselha Valentina 
a se reconciliar com 
Gabriel. Nicolau 
sugere que Bebeto 
esqueça o teste de 
dança para se de-
dicar ao quiosque. 
Rivalda garante 
que sempre ajudará 
Nicolau. Gabriel e 
Judith sentem orgu-
lho de Feijão.

Jesus
Judas Tadeu e 

João chegam ao 
quarto de Helena, 
que não resiste e 
morre nos braços 
de Tadeu. João 
firme em sua fé, a 
traz de volta à vida. 
Todos se espan-
tam, emocionados. 
Madalena diz a Pe-
tronius que Helena 
foi curada. 

As Aventuras 
de Poliana

Mário, Luigi e 
Gael vão à escola e 
temem que, agora 
que Sérgio traba-
lhará de casa, João 
dê de cara com ele. 
Raquel diz a Durval 
que ficou feliz pela 
atitude que ele 
tomou diante de 
Roger e Guilherme. 
Filipa, brava, vê 
Yasmin feliz com 
Poliana, Kessya e 
Luigi.

Teresa
Aída diz a Mariano 

que Arthur já sabe 
que Teresa teve 
relações com ele 
um dia antes do 
casamento, e que 
iam fugir juntos. 
Mariano pergunta 
se foi Teresa quem 
disse ao marido. 
Aída diz que ela 
jamais diria. Teresa, 
fingindo arrepen-
dimento, admite a 
traição mas tenta 
convencer Arthur 
que o ama e que 
podem ser felizes. 
Aurora confessa 
a Aída que Martin 
está com ciúmes de 
Mariano.

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

SBT, 23h15 Bri-
de W. EUA. 2009. 
Comédia. Direção: 
Gary. Com Kate 
Hudson, Anne H. 
Emma e Liv, desde 
meninas sonham 
com um casamen-
to no sofisticado, 
badalado e con-
corrido Hotel Pla-
za, em Manhat-
tan. Agora, aos 26 
anos, as duas se-
rão enfim levadas 

ao altar. Um erro da 
renomada cerimo-
nialista Mary Saint 
desencadeia um 
problema intrans-
ponível: só há um 
dia disponível para 
as duas no tal hotel. 
As até então ami-
gas e madrinhas 
de casamento se 
valem de todo tipo 
de armas para ver 
quem desistirá pri-
meiro da data.
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EDITAL

O Segundo Ofi cial de egistro de m veis, tulos e ocumentos e ivil de Pessoa ur dica 
da omarca de uarul os, Estado de São Paulo, considerando o disposto no  , do rtigo 
26, da ei 9.51 9 , em atendimento ao requerimento datado de 22 02 2019, juntado na 
prenotação n  4 39.4 76 , de BANCO SANTANDER ( BRASIL)  S/ A, P  90. 00. 0001- 2, 
credor fi duciário, nos termos do registro n mero 07, da matr cula 131.720, relativa ao m vel 
situado na Ru a Dona Tec l a, 311, Ap artamento 93, l oc al iz ado no 9º  Pav imento, Bl oc o 02, do 
Condomí nio Residenc ial  Fl ó rida, b airro do Pic anço, Gu aru l hos - SP, serve-se do presente 
para promover a Intimaçã o p or Edital  do devedor fi duciante RICARDO ANTONIO MAROUCO, 

P  552. 2 . 0 - , para fi ns de cumprimento das obrigações contratuais, decorrente das 
prestações e encargos em atraso, tendo em vista que o devedor fi duciante RICARDO ANTONIO 
MAROUCO, encontra-se em local incerto ou não sabido.     
 
O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 22/ 02/ 2019, corresponde a R$  
27.995 ,14  (vinte e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos), conforme 
demonstrativo de débito apresentado pelo credor, dispon vel para con ecimento, estando o 
valor sujeito a atualização monetária, juros convencionais e demais encargos contratuais até a 
data do efetivo pagamento, além das demais prestações que se vencerem neste per odo, mais 
emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$  1.84 7,83. O pagamento 
deverá ser efetuado preferencialmente em c eque administrativo, nominal ao Segundo egistro 
de m veis e ne os da omarca de uarul os  SP, P  1 .6 .911 0001-62.

ssim, procede-se  Intimaçã o p or Edital  de ossa Sen oria, para que se dirija ao Reg istro 
de Imó v eis, situ ado na Ru a Gu aí ra, nº  91, J ardim Barb osa, Gu aru l hos - SP, de Seg u nda a 
Sex ta-f eira das 09h00min à s 16 h00min, onde devera efetuar o pagamento atualizado do débito 
acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da data da terceira 
publicação.

Por oportuno, fi ca ossa Sen oria ciente de que o não pagamento do débito no prazo estipulado 
garante o direito de consolidação da propriedade plena do im vel, situado neste unic pio, na Ru a 
Dona Tec l a, 311, Ap artamento 93, l oc al iz ado no 9º  Pav imento, Bl oc o 02, do Condomí nio 
Residenc ial  Fl ó rida, b airro do Pic anço, Gu aru l hos - SP, em favor do credor fi duciário BANCO 
SANTANDER ( BRASIL)  S/ A, nos termos do  , do artigo 26, da ei n.  9.51 9 .   
  

 
uarul os, 0  de março de 2019.  

Seg u nda Pu b l ic açã o 

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 ?

Edital  de Proc l amas Nº  222094
MATRICULA:  122697 01 55 2019 6 00634 201 0222094-62

ESTADO DE SÃO PAULO- COMARCA DE GUARULHOS- 1º  SUBDISTRITO

SIDNEY  PELLICCI MONTEIRO
Oficial

aço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos e igidos pelo arti-
go 1525, numero ,  e , do c digo ivil rasileiro e desejam se casar
W el l ing ton Sil v a Del g ado, profissão coletor, estado civil solteiro, naturalidade uarul os, 
Estado de São Paulo, no dia nove de jun o de mil novecentos e oitenta e oito (09 06 19 ), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, fil o de Daniel  J osé  Del g ado  e de Lú c ia Maria 
da Sil v a Del g ado.
Mic hel e Sev erino de Matos, profissão do lar, estado civil divorciada, naturalidade São 
Paulo ( eg. ila aria), Estado de São Paulo,  no dia nove de setembro de mil novecentos  
e oitenta e oito (09 09 19 ), residente e domiciliada neste Subdistrito, fil a de Au z i Anto-
nio Sev erino  e de  Lu c iene Sev erino de Matos.
Se alguém souber de algum impedimento, apon a-se na forma da lei.

avro o presente, para ser afi ado neste Serviço egistral e publicado na mprensa local.

uarul os, 06 de março de 2019
Lu c as Barreto da Sil v a
Escrevente utorizado

ATENÇÃO GUARULHOS
Empresa no segmento de 
Terraplanagem contrata:

- Ajudante Geral
- Operador de trator esteira/ 

escavadeira/ retroescavadeira 
com CNH D ou E

- Balanceiro
- Assistente de RH generalista

- Roçador
- PCD (Pessoa com de� ciência) 

com laudo médico
Interessados deverão encaminhar 

o currículo para o e-mail: 
sorocaba2@vallerh.com.br com 

o nome da vaga no assunto.

VEÍCULOS
AUTOS

VENDE-SE
Fiesta 2013 R$19.900/ Honda 
Fit 2008 R$21.000/ Sinc 2000 
R$8.500 F:97205-1857

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

MECÂNICO ALINHADOR
E-mail curriculum: marciosaucer@
hotmail.com. R Cabo Antonio Pe-
reira da Silva, 681. Jd Tranquili-
dade.

MOTOBOY
P/ serviços esporádicos e contra-
to, c/ moto propria, ganhos en-
tre R$1.400 e R$3.000 p/ agen-
damento de entrevista ligue F: 
2087-2858/ 96260-5754

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

VENDE-SE

CARAGUÁ/MARTIN DE SÁ
Urgente! Apto mob, c/ piscina e 
churrasq. Só R$99mil. F:(12)3882-
2020/99774-8981 whats

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

NEGÓCIOS
OPORTUNIDADE

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

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
RECADOS

MOÇA MAIOR LIBERAL
P/ amizade, relacionamento sé-
rio e trabalhar juntos. Cx postal 
61097 sp/ sp 05001-970 ou me-
raki1970@hotmail.com

RELAX

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