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Pedro Sakamoto quer 
terminar temporada 
entre os 200 melhores 
tenistas do mundo
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Homem que ateou fogo no 
próprio corpo em plena luz 
do dia, na região central, 
morre em hospital da capital

Readequação da feira livre 
do Jardim Tranqulidade  
poderá se tornar referência
na cidade de Guarulhos

Distribuição de senhas para 
mutirão do Cadùnico e 
Bolsa Família no Ponte Alta 
acontece na quinta-feira
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CarnaRock leva agito e muitas bandas ao Centro da cidade neste sábado
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Escola da prefeitura faz 
o resgate da história do 
carnaval com atividades
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O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que se lançou politicamente como um defensor de um Estado menos 
intervencionista na economia, anunciou nesta sexta-feira, 8, um programa de incentivo fi scal à indústria paulista de veículos

SP anuncia ICMS até 25% menor a 
montadoras para garantir emprego
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Bradesco inicia atendimento para 
transição de contas de servidores
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ESPORTE: O guarulhense Pedro Sakamoto revelou ao HOJE que a sua meta é 
terminar a temporada entre os 200 melhores tenistas do mundo
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Se refrescando do calor
Nesta semana, o HOJE flagrou quatro garotos se refrescando das altas tempera-
turas da cidade em um lago localizado na avenida Tranguarulhense. A previsão 
para este final de semana, de acordo com o Climatempo, é de que a máxima possa 
chegar até 34°C, com possibilidade de pancadas de chuva.
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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° 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

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), que se 
lançou politicamente como 
um defensor de um Estado 
menos intervencionista na 
economia, anunciou nesta 
sexta-feira, 8, um programa 
de incentivo fiscal à indústria 
paulista de veículos, após um 
mês e meio de negociações 
com a GM, montadora que 
em janeiro ameaçou deixar 
de produzir no Brasil caso não 
voltasse a ter lucro em 2019.

Segundo ele, o progra-
ma vai oferecer reduções 
do ICMS de até 25% para 
montadoras que apresenta-
rem planos de investir pelo 
menos R$ 1 bilhão e gerarem 
no mínimo 400 postos de 
trabalho.

“Somos um governo que 
tem uma visão liberal da 
economia, propositiva, para 
estimular a produção, e com 
vinculação à geração de em-
prego e à melhoria da produ-
tividade”, disse o governador, 

sem dar mais detalhes.
Ao lado de Doria estava 

o secretário da Fazenda, 
Henrique Meirelles, que foi 
candidato a presidente da 
República no ano passado 
com um programa liberal e, 
durante o período no qual 
foi ministro da Fazenda, de 
2016 a 2018, chegou a brigar 
contra incentivos fiscais às 
montadoras durante a elabo-
ração de uma política para o 
setor, o Rota 2030.

As discussões para o 
pacote paulista de incentivo 
ao setor tiveram início após 
a GM sinalizar a funcionários 
que poderia ficar inviável 
manter a operação brasileira, 
se a empresa tivesse mais 
um ano de prejuízo em 2019.

O pacote de medidas, ape-
sar de ter sido motivado pela 
ameaça da GM, vale para to-
das as montadoras instaladas 
no Estado. São Paulo conta 
com 13 empresas do setor e 
29 fábricas.

SP terá ICMS menor para montadora 
que investir pelo menos R$ 1 bilhão

Morre homem que ateou fogo no 
próprio corpo na região central 

O repositor André Luiz 
Babberg, 36, morreu na 
noite de quinta-feira (7), às 
22h, na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), do Hospital 
do Tatuapé, na zona leste 
de São Paulo, onde estava 
internado após atear fogo 
no próprio corpo. O caso 
ocorreu mais cedo, por 
volta do meio-dia, na rua 
Arminda de Lima, região 
central de Guarulhos. A 
informação da morte foi 
confirmada por um familiar 
que preferiu não se iden-
tificar.

Babberg era morador do 
Jardim Tranquilidade. In-
formações levantadas pelo 
HOJE dão conta de que a 
vítima retornava de uma 
consulta no CAPS do Bom 
Clima. Ele sofria de esqui-
zofrenia. Ao chegar na Vila 
Progresso, o repositor, que 

estava com uma pequena 
garrafa contendo gasolina, 
espalhou o líquido pelo 
corpo e ateou fogo na fren-
te de várias pessoas.

A Polícia Militar acionou 
o helicóptero Águia, da 
corporação, que pousou 
em um estacionamento na 
rua Arminda de Lima e so-
correu Babberg com 95% 
do corpo queimado para o 
hospital na capital paulista. 

Abalada com a morte, a 
família evitou a imprensa 
nesta sexta-feira (8), porém 
um familiar se limitou a 
dizer que “ele era uma 
pessoa de bom coração”. 
“Acompanhamos muitos 
julgamentos pelas redes 
sociais e isso machuca. 
Só ele sabe o que estava 
passando. Só tenho a dizer 
que ele era uma pessoa do 
bem”, lamentou.
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Escola da Prefeitura resgata história 
do Carnaval com atividades especiais

Bradesco inicia atendimento de transição 
das contas salário dos servidores públicos

Durante o período de Car-
naval, a Escola da Prefeitura 
de Guarulhos Carlos Drum-
mond de Andrade, localizada 
no bairro Cidade Seródio, re-
alizou diversas atividades que 
proporcionaram aos alunos 
a oportunidade de vivenciar 
um dia animado, com desfile 
e entrega de medalhas para 
as mais originais, criativas e 
assustadoras fantasias, além 
de apresentação de danças 
e paródias com marchinhas 
produzidas pelos estudantes.

As festividades foram abor-
dadas de forma pedagógica 
com o intuito de celebrar a 
história do Carnaval, através 

do resgate de marchinhas 
tradicionais e de atividades 
recreativas sobre a maior festa 
da cultura popular brasileira.

A mãe do aluno do 3º ano, 
Vitor Costa da Silva, Noemi 
Costa de Oliveira, se alegrou 
junto com as crianças. “Gostei 
muito de participar como 
jurada. Foi um momento 
muito prazeroso que a escola 
proporcionou”, disse.

Já a mãe do aluno Lucas 
Renam Teodoro, do 5º ano, 
Valda Teodoro da Silva, 
parabenizou pela organização 
e pela diversão das crianças. 
“É muito importante que 
atividades como essa sempre 

aconteçam na escola”.
Para a coordenadora 

pedagógica da EPG, Dinês 
de Fatima Ernica, esse foi um 
momento de descontração 
que despertou a imaginação 
das crianças que foram fan-
tasiados e entraram no clima. 
“Dançar, brincar, cantar e se 
divertir aprendendo só faz o 
bem não só para os alunos, 

mas para toda a equipe 
escolar. O Carnaval faz parte 
da nossa cultura e por isso é 
função da escola valorizá-lo”, 
destacou.

Para quem quiser conhecer 
mais sobre as atividades e 
programas desenvolvidos 
pela EPG Carlos Drummond 
de Andrade, basta acessar 
www.epgdrummond.com.br.

Antônio Boaventura

O Bradesco começou 
nesta sexta-feira (8) o 
processo de abertura 
das contas salário dos 
servidores públicos 
municipais de Guarulhos. 
A instituição financeira, 
que tem sede na cidade 
de Osasco, mobilizou 
cerca de 600 funcioná-
rios para atendimento 
de aproximadamente 30 
mil funcionários em uma 
estrutura montada no 
Parque Shopping Maia. O 
atendimento será finali-
zado no dia 3 do próximo 
mês.

“Esperamos fazer um 
atendimento diferen-
te para o servidor e 
acredito que este seja 
um processo de acolhi-
mento para a abertura de 
contas. Temos uma série 

de produtos e serviços 
de créditos, mas prin-
cipalmente a cestas de 
produtos com cinco anos 
de isenção, além dos 
cartões de créditos e os 
dez dias sem juros no 
cheque especial”, disse 
Almir Rocha, gerente 
diretor regional do Bra-
desco. 

O posto de atendi-
mento exclusivo para os 
funcionários públicos irá 
funcionar de segunda-
-feira a sexta-feira, das 
8h ás 19h, e aos sába-
dos, das 9h ás 17h. 

O gerente-diretor da 
instituição, que deve 
aportar cerca de R$ 42 
milhões ao município 
pelo fato de ser a gesto-
ra da folha de pagamen-
to após vencer o proces-

so de licitação, destacou 
a importância da cidade 
para o Bradesco e o 
processo de expansão 
da marca em território 
guarulhense. 

“O nosso desafio é 
fazer a portabilidade 
do crédito das outras 
instituições para a nossa 

para que ele tenha um 
ganho financeiro nes-
te processo também. 
Guarulhos sempre foi 
muito importante para o 
banco e nós já temos a 
maior rede de agências e 
estamos abrindo outros 
quatro postos dentro das 
secretarias”, explicou.
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Distribuição de senhas para 
mutirão do CadÚnico no Ponte 
Alta será quinta-feira

Readequação da feira livre do 
Tranquilidade pode se tornar 
referência para o município

A prefeitura distribuirá 
senhas nesta quinta-feira 
(14), das 9h às 13h, para os 
moradores da região de 
Ponte Alta participarem do 
mutirão de cadastramento 
ou atualização do Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico) e Bolsa 
Família, no CEU Ponte Alta. 
A ação ocorrerá no próximo 
dia 30 de março (sábado), 
no mesmo local, das 9h às 
14h.

O mutirão, promovido 
pela Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência 
Social, irá disponibilizar 

também informações sobre 
os programas Tarifa Social 
de Energia Elétrica, Carteira 
do Idoso, Bolsa Família e 
BPC/LOAS (Benefício da 
Prestação Continuada/Lei 
Orgânica da Assistência 
Social).

Serviço:
Retirada de senhas para o 

mutirão do CadÚnico/Bolsa 
Família no dia 30/3 (sábado)

Dia: 14 de março (quinta-
-feira), das 9 horas às 13 
horas

Local: CEU Ponte Alta – 
rua Pernambuco, 836 -  Jd. 
Ponte Alta  

O local de realização das 
feiras livres vem se tornando 
um grande dilema para o 
município há alguns anos. 
Em busca de melhor acomo-
dação, organismos sociais 
do Jardim Tranquilidade 
trabalham em parceria para a 
readequação deste comér-
cio, que está sendo avaliada 
pela prefeitura. O vereador 
Adalmir Abreu (PSB) entende 
que este processo serve 
como referência para o muni-
cípio na gestão das feiras. 

“É um projeto que vai ao 
encontro de todos os seg-
mentos. Vai ser um projeto 
bom para todos. Costumo 
dizer que pela primeira vez 
sentamos para discutir um 
projeto dessa magnitude 
e vai ser referência para o 
município”, disse. 

Como solução, os envol-
vidos no projeto propõe 
que a feira seja realizado 
na mesma data e horário 
em um terreno concedido 
pelo governo municipal ao 
Flamengo na rua Francisco 
Foot. Já o Sindicato dos 
Feirantes de Guarulhos, por 
meio de sua assessoria de 

imprensa, afirma que é fa-
vorável à mudança do local 
e ressalta que pode investir 
em melhorias na infraestru-
tura local para receber os 
comerciantes.

“Os moradores estão 
bastante incomodados com 
a feira na rua Bezerra de 
Menezes. O Flamengo pre-
cisa utilizar a sua área, que é 
uma concessão da prefei-
tura, e em diálogo com a 
Polícia Militar, eles ressaltam 
que as facas viram objetos 
de risco e isso preocupa”, 
disse Carlos Eduardo, re-
presentante da Associação 
dos Moradores Unidos do 
Jardim Tranquilidade.

A proposta de readequa-
ção foi entregue ao secre-
tário de Governo, Peterson 
Ruan, para que possa anali-
sar a possibilidade de realizar 
a sugestão encaminhada. O 
município conta atualmente 
com 100 feiras livres. 

Em outubro de 2017, Jorge 
Taiar, secretário de Desen-
volvimento Urbano, revelou 
que a prefeitura pretende 
reorganizar este tipo de co-
mércio em toda cidade. (A.B.)
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Antônio Boaventura

Paciência e muito 
trabalho. Para o tenista 
guarulhense Pedro Saka-
moto, de 25 anos, estes 
são aspectos que podem 
conduzi-lo ao top 200 
do tênis mundial ao final 
desta temporada. Inspira-
do em Gustavo Kuerten, 
o Guga, ele traça como 
meta de longo prazo 
disputar os principais tor-
neios do Grand Slam e da 
Associação dos Tenistas 
Profissionais (ATP) nos 
próximos anos e con-
sequentemente figurar 
entre os 100 melhores do 
mundo. 

Em função dos resul-
tados obtidos neste 
começo de ano, Saka-
moto ganhou 13 posi-
ções no ranking da ATP. 
Atualmente ele ocupa a 
posição 376 no ranking 
e tem como retrospecto 
em 2019 seis vitórias e 

quatro derrotas. Ele foi 
vice-campeão do torneio 
de Naples, nos Esta-
dos Unidos e da chave 
principal do Brasil Open 
ATP 250 como principais 
resultados.

“Eu pretendo chegar 
ao alto nível do tênis, o 
que seria ficar entre os 
100 melhores e jogar os 
grandes torneios como o 
Grand Slan e os prin-
cipais ATP’s. O tenista 
tem como metas de 
curto prazo a conquista 
de algum torneio e em 
longo prazo a melhoria 
no ranking da ATP, o qual 
pretendo terminar o ano 
entre os 200 melhores 
tenistas”, declarou Pedro 
Sakamoto.

O guarulhense revelou 
que tem como inspiração 
Gustavo Kuerten, o Guga, 
bicampeão do torneio de 
Roland Garros, disputado 
na França. De acordo 

com ele, Guga é uma 
referência nesta modali-
dade esportiva por conta 
das dificuldades enfren-
tadas para se estabelecer 
entre os principais atletas 
daquele esporte.

“O Guga serve como 
inspiração para todos por 
que é um ícone e foi o 

melhor do mundo no que 
ele fez. Na era moderna 
foi unanimidade e foi um 
caso diferente da Maria 
Ester Bueno. O Guga tirou 
leite de pedra pelo fato 
do País não ter a cultura 
do tênis, além de todos os 
problemas sociais que o 
País tem”, concluiu.

Pedro Sakamoto espera terminar 
temporada entre os 200 melhores

Decisão da Justiça determina redução 
da tarifa do vale-transporte na cidade 
Ulisses Carvalho 

O juiz Rodrigo Tellini 
de Aguirre Camargo, 
da 1ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de 
Guarulhos, determinou 
a redução da tarifa do 
vale-transporte dos 
ônibus municipais da 
cidade, que hoje está 
em R$ 4,94 e passaria 
para R$ 4,70. 

A decisão foi resulta-
do de uma ação popu-
lar, que contestou os 
três valores cobrados 
na tarifa dos ônibus 
municipais. 

O juiz atendeu 
parcialmente a ação, 
já que concluiu não 
haver ilegalidade na 
tarifa paga para quem 
utiliza o cartão Bilhete 
Único ser menor do 
que o pagamento em 
dinheiro. “Assim, defiro 
em parte a liminar para 
determinar que o valor 
da tarifa do serviço 
público de transporte 
coletivo na modalidade 
vale transporte seja 

de R$ 4,70, a mesma 
paga aos usuários que 
não dispõe de Bilhete 
Único”, alegou o juiz na 
decisão publicada no 
dia 28 do mês passado. 

O HOJE questionou a 
administração munici-
pal sobre a decisão e 
também quando a re-
dução da tarifa entraria 
em vigor nos coletivos. 
“A prefeitura ainda não 
foi notificada a esse 
respeito”, informou 
em nota. O Executivo 
ainda pode recorrer da 
decisão. 

O último reajuste nas 
passagens  anuncia-
do passou a vigorar 
no dia 2 de fevereiro 
deste ano, passando 
de R$ 4,30 para R$ 
4,45, para os usuários 
que utilizam o Bilhete 
Único, porém, para 
quem paga em dinheiro 
o preço se manteve 
R$ 4,70, mas para as 
pessoas que utilizam 
vale-transporte, o valor 
saltou para R$ 4,94.
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SINDICATO ALERTA MULHERES SOBRE PERDAS

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO
9/3/2019

RESPEITO COM AS MULHERES!
A mulher ainda ganha menos que o homem, 
tem menores chances de promoção, sofre 
assédio e também é vítima da violência 
e do machismo. Precisamos mudar esse 
quadro. O Sindicato tem esse compro-
misso. Viva a mulher. Respeito faz bem!

Fique sócio.
Vale a pena!

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

A escola Data Brasil está com inscrições abertas para 
vagas no primeiro semestre. Cursos intensivos de Excel 
Avançado, Controle de Medidas, Desenho Técnico e 
Tornearia Mecânica.

Sócios e dependentes 
têm desconto de até 50%. 
A escola fi ca na Harry Si-
monsen, 188, Centro (ao 
lado da  sede). 

Mais informações, ligue  
para 2440.6000.

HOMENAGEM - Diretoras e diretores homenageiam as mulheres

Dia 8, o Sindica-
to realizou ações 
em homenagem 
ao Dia Internacio-
nal da Mulher.  Fi-
zemos assembleia 
na Dyna (Itapegi-
ca), onde traba-
lham muitas com-
panheiras. As ações continuarão até fi nal de março.

Elas foram orientadas sobre os prejuízos conti-
dos na reforma da Previdência defendida por Jair 
Bolsonaro. “A maior vítima da reforma é a mulher. 
Justo a mulher, que é o esteio do núcleo familiar”, 
lamenta nosso presidente José Pereira dos Santos. 

Um dos problemas apontados por nossa direto-

ra Roseli Lima é o 
aumento na idade 
mínima. Ela argu-
menta: “A elevação 
da idade mínima 
pra 62 anos e no 
tempo de contri-
buição vai difi cul-
tar em muito a 

vida e a aposentadoria das mulheres”. 
Dieese - O economista Rodolfo Viana responde 

pela subseção do Dieese no Sindicato. Ele apre-
sentou à diretoria estudo técnico que mostra as 
perdas para a classe trabalhadora, caso a reforma 
de Bolsonaro seja aprovada no Congresso.

CONHEÇA - Acesse www.metalurgico.org.br

FINAL DO CAMPEONATO SERÁ DIA 24
Acontecerá em 24 de março a grande fi nal do Cam-

peonato de Futebol dos Metalúrgicos. Será a partir das 
10h30 no Clube de Campo 
(Parque Primavera).

Os quatro primeiros co-
locados, artilheiro, goleiro 
menos vazado e o melhor 
atleta receberão troféus.

Entrada grátis.

DATA BRASIL OFERECE DESCONTOS

Os cursos são profi ssionalizantes

U-Shin comemora título de 2018
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Serviço:
CarnaRock 2019, com as 

bandas Guerrilha, Astafix, 
Rise to Face, Firegun, Doma, 
Jonnata Doll & Os Garotos 

Solventes, Mr Huddy e 
Kalango Kid

Data: sábado, 9 de março
Horário: a partir das 14h
Local: Calçadão da Rua 

Dom Pedro II – Centro/Gua-

rulhos
Entrada gratuita
Classificação livre

Neste sábado (9), a par-
tir das 14h, a Associação 
Cultural Rock Guarulhos 
(ACRG) promove o Car-
naRock 2019, um  grande 
espetáculo musical que 
acontece no calçadão 
da Rua Dom Pedro II, no 
centro de Guarulhos. O 
evento é gratuito e conta 
com shows de bandas 
Guerrilha, Astafix, Rise 
to Face, Firegun, Doma, 
Jonnata Doll & Os Garo-
tos Solventes, Mr. Huddy 
e Kalango Kid, uma gale-
ra engajada em mostrar 
todo o peso e sonorida-
de de suas parafernálias 
instrumentais.

Em sua terceira 
edição, o CarnaRock 
traz ao palco bandas 

autorais guarulhenses 
e de outras cidades, de 
diferentes vertentes, do 
metal extremo ao Hard 
Rock, sem desprezar 
boas doses do rock’n’roll 
tradicional. Essa mistu-
ra de estilos tem como 
objetivo oferecer ao 
público um recorte rico 
e criativo das recentes 
produções das bandas 
nacionais, uma forma de 
potencializar e dinamizar 
a cena underground.

Além dos fãs de rock 
que comparecem em 
peso para prestigiar o 
CarnaRock, a iniciativa 
conta com as parcerias 
da prefeitura, Falcões 
Moto Clube, Naja Moto 
Clube, Capiroto Enter-

tainment e Rádio Web 
Stay Rock Brazil, além de 
patrocínio da The Beer 
Factory. 

Em sua primeira edição, 
em 2017, o CarnaRock le-
vou um público arrebata-
dor ao calçadão da Rua 
Dom Pedro, no centro 
da cidade, mais de 1500 
fãs de rock em pleno 
feriado de Carnaval. No 
ano passado, o evento 
aconteceu no palco ex-
terno do Centro Cultural 
Adamastor e contou 
com mais de duas mil 
pessoas, que lavaram a 
alma em apresentações 
espetaculares.

Conheça as bandas 
que se apresentarão 
durante o evento:

Formada por Wally (vocal e 
guitarra), Ayka (baixo e vocal), 
Cássio Vianna (guitarra) e 
Thiago Caurio (bateria), a 

Astafix lançou seu primeiro ál-
bum “End Ever” em 2009. No 
mesmo ano, foi considerada 
revelação do metal nacional 

pela revista Roadie Crew. Em 
2010, fez sua primeira turnê 
no Brasil passando pelo Nor-
deste, Sul e Sudeste. 

O Rise to Face tem fortes 
influências de nomes 
de peso como Mad Ball, 
Hatebreed, Slayer e Terror, 
a banda assume letras que 
falam da realidade caótica 

do país e, principalmente, 
das periferias das grandes 
cidades.

Recentemente, a banda 
lançou o videoclipe da 
música “Levante-se para 

Enfrentar”, single que fala 
das batalhas diárias, da 
realidade nua e crua e 
dos inúmeros tropeços de 
quem está na luta por uma 
vida melhor. 

Em forte contraponto ao 
cenário rock pós anos 2000, 
a banda Guerrilha, quarteto 

formado por Kbça (vocal), 
Jimmi (guitar), Punk (baixo) e 
Nicolas (batera), busca unir a 

poética das letras dos anos 
80 com sonoridade rítmica e 
melódica dos 90. 

Formada em março de 2014 
por José Rildo, vulgo Babu, a 
Mr. Huddy tem como ideal de 

levar Hard Rock de excelente 
qualidade e com influências 
voltadas aos sons dos anos 

70 para os lugares onde se 
apresenta. 

Formada em Guarulhos 
em 2009, a banda FireGun 
é composta por Raimundo 
Rodrigues (vocais), Ricardo 
Oliveira (guitarra), Ivan Santos 
(guitarra e backing vocais, 

Samuel Martins (baixo) e Yuri 
Alexander (bateria). Com um 
groove metal pesado, ri�s 
bem elaborados e levadas 
agressivas, suas composições 
integram um todo coerente 

e incisivo para criticar as 
diferenças sociais, a pobreza, 
a violência das periferias 
e o completo descaso da 
administração pública com a 
cidade e a população.

Vindos de Fortaleza aon-
de semearam rock, vício, 
amor, morte e criação mar-
ginal desde 2009, Jonnata 
Doll & os Garotos Solven-
tes atualmente residem 

em São Paulo e depois de 
três discos, um single de 
luto nos dias das crianças, 
gravaram um novo álbum 
de estúdio sobre a vida 
urbana e a experiência 

de cinco anos como uma 
formiga forasteira nesse 
formigueiro de formigas 
apressadas, para ser lan-
çado no primeiro semestre 
deste ano.

As I laying Dying, 
Elitists, Wovenwar, Wage 
War e August Burns Red 
são algumas das bandas 
que influenciam sobre-
maneira a sonoridade 

da Doma, resultando 
numa mistura de harmo-
nia pesada com refrãos 
marcantes. A banda de 
Metalcore formada em 
Guarulhos é compos-

ta por Filipe Ceccon 
(vocais), Felipe Amaral 
(baixo), Bruno Mantovani 
(guitarra), Léo Porto (gui-
tarra) e Laedson Vitório 
(bateria). 

Banda formada em 2012, 
em Guarulhos, por Danilo 
Perez (ex-Evening Spell), 
Cesar Franciolli (ex-Eve-
ning Spell), Gabriel Del-
bone (ex-Evening Spell) 

e Igor Leite, amigos que 
dividem o divino momen-
to de estar com uma gar-
rafa de cerveja gelada na 
mão, num bar lotado ao 
som de muito rock’n’roll. 

A Kalango Kid nasce ini-
cialmente fazendo covers 
de Raimundos e Matan-
za, e hoje dedicam seu 
repertório exclusivamente 
a covers de Matanza.

Calçadão da rua Dom Pedro II abre espaço
para o CarnaRock 2019 neste fim de semana
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Durante todo esse 
mês de março, Guaru-
lhos contará com uma 
programação especial 
em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher. 
A prefeitura, através da 
Subsecretaria de Polí-
ticas para as Mulheres, 
realizará uma série de 
atividades até o dia 30.

Na área da saúde acon-
tecerá uma campanha de 
Papanicolau em parceria 
com as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS). Aulas 
de zumba também estão 
no cronograma para a 
celebração do público 
feminino.

Ao longo do mês e em 
diversas regiões da cida-
de haverá a palestra “E eu 

com isso?”, com o objetivo 
de conscientização.

Como mulher também 
é sinônimo de beleza, 
diversos momentos para 
deixá-la ainda mais bela 
também estão programa-
dos, além de atividades 

voltadas a autoestima 
feminina. 

A programação contará, 
ainda, com dinâmicas, 
cafés, exibição de filmes, 
ações sociais, apresenta-
ções das alunas do curso 
de violão com músicas 
temáticas, entre outros. 
O cronograma completo 
pode ser conferido no 
site da prefeitura (www.
guarulhos.sp.gov.br).

No fim do mês está 
programada ainda a 
tradicional Corrida e 
Caminhada no Batom 
que neste ano chega a 
19ª edição. 

No ano passado, cerca 
de três mil mulheres par-
ticiparam da ação.

Guarulhos realiza programação 
especial em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher

Comemorar a data vai 
além de mandar flores. A 
ideia é conservar, reafir-
mar e promover conquis-
tas e direitos. Em 1857, 
centenas de operárias 

morreram queimadas por 
policiais em uma fábri-
ca têxtil de Nova York 
(EUA). Elas reivindicavam 
a redução da jornada 
de trabalho e o direito à 

licença-maternidade. Em 
homenagem às vítimas, 
no ano de 1911, foi institu-
ída a comemoração de 8 
de março, o Dia Interna-
cional da Mulher.

A Secretaria de Justiça 
promove no dia 12 de 
março, a partir das 8h30, a 
palestra “Empoderamento 
Feminino. Que Força é 
essa?”, com a psicóloga 
Danielly N. L. Araújo. A ati-
vidade, que será realizada 
no auditório da própria 
secretaria, é gratuita e 
voltada às mulheres em 
geral. Não é necessária 
inscrição antecipada. Na 
oportunidade, haverá 
interpretação de Língua 
Brasileira de Sinais.

A atividade será em 
comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher. A 
mesa será composta pela 
secretária do Trabalho, Tel-
ma Cardia; pelas represen-
tantes da Subsecretaria de 
Políticas de Diversidade, 
Ana Maria, e da Subsecre-
taria de Igualdade Racial, 
Greice de Oliveira; pela 
procuradora do município, 
Sueli Felix e pela asses-
sora e organizadora do 
evento, Eloá Borges.

Danielly é psicóloga, 

trabalha como intérprete, 
tradutora e professora de 
Libras (Língua Brasileira 
de Sinais). Possui atua-
ção clínica e social com 
abordagem psicanalítica e 
psicossomática. A pales-
trante é empresária e atua 
na área de aviação civil 
com formação de sobrevi-
vência. Atua ainda como 
conselheira tutelar junto à 
Vara de Infância, Ministé-
rio Público da Infância e 
Juventude e na Rede de 
Proteção.
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Palestra abordará empoderamento feminino

Data homenageia operárias mortes em NY

Marcio Lino
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Fotos: Divulgação

Restaurante OH Pá

Restaurante Rural Sítio São Benedito 

Costelão Fogo de Chão 

Um grande casarão 
no estilo colonial, 
com legado portu-
guês principalmente 
na decoração. O 
estabelecimento 
está localizado na 
rua Carmela Memo-
lo, n° 81, e entre as 
opções do cardápio 
estão pratos com 
predominância 
do bacalhau, mas 
também há opções 
como peixes e car-
nes, além do menu 
infantil, que oferece 
Spaguetti e Strogo-
noff. Mais informa-
ções: (11) 4412-2002. 

Localizada na rodovia 
Fernão Dias, na saída 
52, na pista sul, no 
bairro do Portão, um dos 
destaques da Fazenda 
Paraíso é a feijoada 
servida sempre aos 
sábados. Feita no fogão 
à lenha, somente com 
carnes nobres, acompa-
nha bisteca, torresmo, 
mandioca, banana, cou-
ve, vinagrete e saladas. 
Além da culinária, a 
fazenda também possui 
um alambique artesa-
nal, para a produção de 
cachaças. Mais informa-
ções: (11) 4417-3027. 

O estabelecimento é 
um dos melhores locais 
para uma experiência 
gastronômica em família. 
No restaurante há comida 
no fogão à lenha, comi-
da mineira com bu�et a 
vontade, passeio de char-
rete, além de estaciona-
mento gratuito e espaço 
pet e kids. Na parte de 
sobremesa, há doces 
como doce de abóbora, 
pudim, frutas (melancia e 
abacaxi) e doces casei-
ros. O restaurante está 
localizado na avenida 
dos Eucaliptos, n° 150, 
no bairro Vitória Régia. 
Telefone: (11) 4417-5040/ 
2981-5959. 

Localizado as margens 
da represa da Usina, na 
Estrada Hisaichi Take-
bayashi, n° 7564, no bair-
ro Represa da Usina, o 
estabelecimento oferece 
uma deliciosa culinária, 
além da natureza do 
local, que conta também 
com passeio a cavalo, 
durante os domingos, 
passeios de lancha na re-
presa, espaço kids, redes 
para descanso e música 
ao vivo. Mais informa-
ções: (11) 97786-6339. 

Localizada a 52,6 km de Guarulhos, 
Atibaia é uma ótima opção de passeio 
em família, não somente pela proximi-
dade, mas também pela culinária dos 
restaurantes locais, que além de uma 
grande refeição, também proporcio-
na conforto, lazer e dependendo do 
local até passeio a cavalo durante os 
domingos. 

Na cidade, um dos pontos para co-
nhecer é o Parque Municipal Edmundo 
Zanoni, que tem uma área de 40 mil 
metros quadrado, e utilizado para a 
população principalmente para a reali-
zação de caminhadas, mas também há 
o passeio de pedalinho pelo lago e o 
espaço de playground destinado para 
as crianças. 

É neste parque que também se rea-
lizam os principais eventos da cidade. 

Outra opção é o teleférico, desde 
o Lago do Major até a parte alta da 
cidade. O teleférico está localizado na 
avenida Lucas Garces, n° 990. Outro 
grande ponto na cidade é a Pedra 
Grande, um dos principais cartões 
postais, tombado pelo Patrimônio 
Histórico Estadual e que possui uma 
altitude de 1.450 metros. 

Na parte gastronômica, a Fazenda 
Paraíso, é um dos melhores locais 
para realizar uma boa refeição em 
família. 

Além de almoço, o local também tem 
café da manhã rural, servido sempre 
aos domingos, até às 12h, além de 
contar com três lagos e uma mata 
nativa repleta de animais silvestres. 
Confira as dicas que o roteiro do 
HOJE preparou para você: 

Gastronomia, natureza e 
opções de lazer em família 
são destaques de Atibaia 

Fazenda Paraíso
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O Senai-São Paulo está 
com inscrições abertas 
para Cursos Técnicos em 
Guarulhos. São 64 vagas 
gratuitas e as inscrições 
serão recebidas via site 
até às 21h do dia 20 mar-
ço. As aulas começam 
no segundo semestre de 
2019. Na Escola Senai 
Hermenegildo Campos 
de Almeida são 32 vagas 
para Eletroeletrônica, 
período vespertino, e 
na Escola Senai Celso 
Charuri há 32 vagas para 
Mecatrônica, matutino.

O objetivo dos Cursos 
Técnicos do Senai-SP é 
proporcionar habilitação 
profissional em áreas 
tecnológicas específicas 
do setor industrial. Os 
cursos, na sua maioria, 
têm duração de dois 
anos.

As inscrições serão 
realizadas pelo site 
www.sp.senai.br, na aba 
Processo Seletivo – Téc-
nicos. No site também 
constam os editais com 
todas as informações 
referentes ao processo 
de seleção. Para cursos 
oferecidos nos perío-
dos da manhã e tarde 
o candidato deverá ter 
concluído, no mínimo, a 
1ª série do ensino médio 
ou estar matriculado em 
curso que lhe permita 
concluí-lo até a data de 
início das aulas.

Para os interessados 
nos cursos técnicos do 

período noturno, o pré-
-requisito é comprovar 
a conclusão do ensino 
médio ou concluí-lo an-
tes de iniciar as aulas do 
Curso Técnico. O valor 
da taxa de inscrição é de 
R$ 60,00.

Prova - A prova de 
seleção será realizada 
no dia 7 de abril, domin-
go, e terá 60 questões 
de múltipla escolha em 
nível de conclusão do 
Ensino Médio. Serão 
aferidos conhecimentos 
das disciplinas de Língua 
Portuguesa (20 ques-
tões), Matemática (20 
questões) e Ciências da 
Natureza (Física, Quími-
ca e Biologia), também 
com 20 questões. Será 
concedido tempo de três 
horas para a resolução 
das questões.

O gabarito será divul-
gado nas escolas e pela 
internet, a partir das 14 
horas do dia 8 de abril. A 

lista dos aprovados tam-
bém poderá ser aferida 
no site, a partir das 14 
horas do dia 15 de maio 
(cursos diurnos) e a partir 
das 14 horas do dia 10 de 
junho para os cursos no-
turnos. Os aprovados na 
primeira chamada para 
cursos diurnos deverão 
matricular-se entre os 
dias 20 e 22 de maio, 
com 2ª e 3ª chamadas 
dias 23 e 24 de maio, 
respectivamente. Já para 
os cursos noturnos, a 
matrícula na primeira 
chamada será realizada 
entre os dias 10 e 12 
de junho, com 2ª e 3ª 
chamadas dias 13 e 14 de 
junho, respectivamente.

Os cursos do Senai-
-SP estão sintonizados 
com as tendências mais 
modernas do mercado 
de trabalho no setor in-
dustrial, o que se reflete 
nos índices de absorção 
dos formandos.

Inscrições para 64 vagas de 
cursos técnicos do Senai em 
Guarulhos ocorrem até o dia 20
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[ horóscopo ]

A Escolha Perfeita

Um Homem Comum

Record, 15h […] Com Anna 
Kendrick, Skylar Astin. Obriga-
da a ir para a faculdade contra a 
vontade, a rebelde Beca não se 
interessa em participar de ativi-
dades extracurriculares, até sur-
gir a oportunidade de ingressar 
no grupo musical Barden Bella 
e competir no Campeonato Re-
gional de Música.

Band, 00h A 
Common Man. 
EUA, 2012. Policial. 
Com Ben Kingsley, 
Ben Cross. Um ho-
mem espalha bom-
bas por uma cida-
de no Sri Lanka e 
ameaça detonar os 
explosivos, caso o 
governo não liber-

te imediatamente 
quatro terroristas 
presos. Quando o 
Departamento de 
Polícia de Colom-
bo é acionado, a 
situação fica ainda 
mais complicada 
e começa um con-
fronto ideológico e 
fatal.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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A da alta-
costura é
exclusiva

Virose
transmi-
tida pelo
Aedes

Ingredi-
ente da

culinária
japonesa

(?)-luz,
medida de
distâncias
cósmicas

Evento
esportivo
de Lima,
em 2019

Agenda de
temas no
programa

de TV

Instância
psíquica

regida pe-
lo prazer

Preparo de
fórmula
farma-
cêutica

Alex
Escobar,
jornalista
carioca

Apreensão
judicial de
bens do
devedor

Olívio
Dutra,
político
gaúcho

Fim, em
inglês

(?) falho:
foi

estudado
por Freud

Fora, em
inglês

Planta
aquática

orna-
mental

Causa de
desgaste
do bem
material

Alvo do
discurso

do político
demagogo

1.400, em
algarismos
romanos

"Caiu na
rede (?)
peixe"
(dito)

Kenny (?),
saxofo-
nista 

dos EUA
(?) Rio,
ONG da
Cultura 
da Paz

Esporte de
Bruninho e
Leandro
Vissotto

Tudo que
existe de
maneira
concreta

A cidade
mais

populosa
da Síria

A sexta
corda do

violão

Código de
Luxem-

burgo na
internet

Orlando
Teruz,
pintor

carioca
Árvore

europeia 
de madeira
resistente

Sobre, em
inglês

A hora
decisiva

Agentes do
suborno

Ali
Repara-
ções de
afronta

Fastio
(?) Nou,

estádio do
Barcelona

Inscrição nos carros
da ONU (ing.)

A anestesia, por 
seu efeito (Med.)

(?) Araújo, atriz de
"Mister Brau"

"(?) Econômico", 
jornal de finanças

Artefato
explosivo

Casas 
ribeirinhas

Sequência habitual 
de fatosPoeta

brasileiro elogiado
por Fernando Pessoa

Lina (?)
Bardi,

arquiteta

Ministério
Público
(sigla)

(?) de
dois, prato 
nordestino

O espaço corporativo (p. ext.)

3/end — out — pan. 4/camp — olmo — onto. 7/nenufar.

[ novelas ] 

virgem

A atmosfera calma 
de hoje lhe ajudará a 
ter discussões sérias. 
Concentre-se no que 
realmente importa. 
Evite debates acalora-
dos que gastarão sua 
energia em vão. Você 
pode fazer isso, não 
tenha medo, apenas 
pense sobre as coisas 
com calma.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Espelho da Vida
Gilson acredita 

que Alain mentiu 
em seu depoimen-
to. Otávio afirma 
a Gustavo que 
defenderá Danilo. 
Mimi provoca Dora. 
Letícia conta a 
Daniel que decidiu 
viajar para o Brasil.

Verão 90
MLidiane é dura 

com João e lhe 
pede para se 
afastar definitiva-
mente de Manu. 
Vanessa embarca 
para Londres, com 
a intenção de não 
voltar ao Brasil. 
Herculano conta 
a Janaína sobre a 
proposta de Portu-
gal e lhe avisa que 
desiste da viagem 
se ela decidir ficar 
com ele.

O Sétimo Guardião
Valentina fica furiosa 

com a imposição de 
Olavo, e Marcos Paulo 
reitera o conselho que 
deu à amiga sobre 
Gabriel. Murilo sai para 
encontrar Valentina. 
Júnior convida Luz para 
jantar em sua casa. 
Valentina chega à casa 
de Eurico e todos se 
surpreendem. Peçanha 
percebe o interesse de 

Patrício em Liliane.

Segunda-feira
Malhação - Vidas 
Brasileiras

Michael e Santiago 
se reaproximam. Leal 
se revolta ao saber 
que não fará parte 
do show de Nina e 
Tito. Solange discute 
sua relação com 
Rafael. Márcio rece-
be um convite para 
fazer um estágio fora 
do Rio de Janeiro.

Verão 90
João conta a 

Moana que Giovana 
entrará com um 
pedido de liberdade 
condicional para ele. 
Manu agradece a Je-
rônimo por ter con-
seguido a campanha 
publicitária e não 
demonstra interesse 
nas tentativas de 
sedução do rapaz.

Minha Vida
Efsun avisa Bahar 

que Nuran caiu 
da escada e está 
inconsciente no 
hospital. Bahar conta 
para Ylias que Nuran 
sofreu um acidente e 
está no hospital. Hulya 
continua dizendo para 
todos que não empur-
rou Nuran. O médico 
informa a família que 
Nuran teve alta da UTI 
e está tudo bem. 

O Sétimo Guar-
dião

Gabriel não 
acredita no pedido 
de reconciliação 
de Valentina. Luz 
promete guiar Sós-
tenes até o local 
que leva à fonte. 
Nicolau pede a 
Afrodite para voltar 
para casa. 

Jesus
Helena conta a 

Pilatos como foi 
curada e que Tadeu 
está vivo. Pilatos fica 
atônito. Jesus prega 
sobre os dez lavra-
dores. Caifás planeja 
se disfarçar no meio 
da multidão para 
armar cilada contra o 
Messias. 

As Aventuras de 
Poliana

João, na casa de 
Pendleton, conta 
que seus amigos 
encontraram um 
estranho jogo de 
tabuleiro. Poliana-
chega e o menino 
se esconde. Antônio 
tenta convencer 
Luísa a continuar a 
pintar e vender seus 
quadros.  

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

EDITAIS LEGAIS
E PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

TEL. 2823-0800

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

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

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

APTO PRX. AO CENTRO
Quitado, 2°andar c/2 dorms, gás 
canalizado da rua, 1vg. Cond 
R$105,00. R$130.000,00. F:2087-
0465

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
ESOTERISMO

TRAGO SEU AMOR
De volta em até 24 hrs. 
F:(11)98102-0061 whats

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

    

  

EDITAL

O Segundo Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no § 4º, do Artigo 
26, da Lei 9.514/97, em atendimento ao requerimento datado de 22/02/2019, juntado na 
prenotação nº 439.476, de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ 90.400.888/0001-42, 
credor fi duciário, nos termos do registro número 07, da matrícula 131.720, relativa ao Imóvel 
situado na Rua Dona Tecla, 311, Apartamento 93, localizado no 9º Pavimento, Bloco 02, do 
Condomínio Residencial Flórida, bairro do Picanço, Guarulhos - SP, serve-se do presente 
para promover a Intimação por Edital do devedor fi duciante RICARDO ANTONIO MAROUCO, 
CPF/MF 552.427.407-44, 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, disponível para conhecimento, 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 período, mais 
emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$ 1.847,83. O pagamento 
deverá ser efetuado preferencialmente em cheque administrativo, nominal ao Segundo Registro 
de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 14.677.911/0001-62.

Assim, procede-se à Intimação por Edital de Vossa Senhoria, para que se dirija ao Registro 
de Imóveis, situado na Rua Guaíra, nº 91, Jardim Barbosa, Guarulhos - SP, de Segunda a 
Sexta-feira das 09h00min às 16h00min, 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 Vossa Senhoria ciente de que o não pagamento do débito no prazo estipulado 
garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste Município, na Rua 
Dona Tecla, 311, Apartamento 93, localizado no 9º Pavimento, Bloco 02, do Condomínio 
Residencial Flórida, bairro do Picanço, Guarulhos - SP, em favor do credor fi duciário BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A, nos termos do § 7º, do artigo 26, da Lei n.° 9.514/97.   
  

 
Guarulhos, 09 de março de 2019.  

Terceira Publicação 

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 ?

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.

Guarulhos Hoje 
Classi�cados

Ligue e anuncie:
de linhas

2823-0828
2823-0829
 2823-0830
2823-0835
2823-0836
2823-0837
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A melhor opção para o seu 
almoço de domingo!
RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP
RESERVAS�THEFIRE.COM.BR
TEL: 
11� 2447�1582
DE  2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

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

T�BONE STINCO �OSSOBUCO� BURRATA ESPAÇO KID’S COMPLETO
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