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Nile Rodgers é 
anunciado como 
uma das atrações
do Rock in Rio 2019do Rock in Rio 2019
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Grupo de Segurança
Viária organiza próxima
Blitz da Lei Seca

Procuradoria do Município 
implementa valor mínimo 
para execução fi scal

Daae coloca Vila Guaracy 
em estado de alerta por 
conta do risco de enchentes
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O dado  foi divulgado pela Gestão Operacional de Agências da EDP, é de 2018 e inclui o primeiro bimestre deste ano. Se for 
comparado a 2017, quando 1.422 famílias eram benefi ciárias do programa, houve um aumento de 782,91%.

Tarifa Social de Energia benefi cia 
12,5 mil famílias de Guarulhos

GH  Pág. 5

ATRAÇÃO: O Rock in Rio 2019 anunciou cinco novos nomes para o line-up do festival 
este ano: Goo Goo Dolls, Nile Rodgers (foto) & CHIC, Whitesnake, Tenacious D e H.E.R. 
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O número de famílias benefi ciadas 
pela tarifa social aumentou 782,91%
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Distribuição gratuita

O Rock in Rio 2019 anunciou cinco novos nomes para o line-up do festival 
 & CHIC, Whitesnake, Tenacious D e H.E.R. 
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Cidade registra alta no número 
de vítimas fatais de acidentes
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Maria Angélica Torres
Precisamos de mais po-
liciamento na região da 
Vila Any. Os barzinhos 
nos 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.

 ‘Amigo da onça’
A Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou 117 fuzis incom-
pletos, do tipo M-16, na casa de um amigo do policial militar Ronnie Lessa no Méier, acusa-
do de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, há um ano.
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Divulgação

Mega Sena
Concurso n° 2132
09/03/2019
05 - 18 - 30 - 35 - 39 - 60

 
Lotofácil
Concurso n° 1785
08/03/2019 
01 - 04 - 05 - 06 - 07
08 - 09 - 11 - 14 - 16
17 - 19 - 21 - 23 - 25

Lotomania
Concurso n° 1950 
08/03/2019
03 - 09 - 12 - 13 - 15
20 - 26 - 28 - 33 - 37
44 - 46 - 60 - 61 - 62
68 - 85 - 88 - 90 - 98

Dupla Sena
Concurso n° 1911
09/03/2019
Primeiro sorteio 
03 - 07 - 24 - 40 - 42 - 50
Segundo sorteio
06 - 09 - 17 - 42 - 45 - 48

Federal
Extração n° 05369
09/03/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   40704        1.350.000,00
2º  86451             20.000,00 
3º  74808              19.000,00
4º  48674              18.500,00
5º  75706              17.445,00

Coronel Alvaro Camilo
Secretário-Executivo da Polícia Militar

[ artigo ]

Foi um desafio: como 
manter a segurança de 12 
milhões de pessoas, 560 
desfiles nas ruas do Estado, 
533 blocos oficias, segundo 
dados da Polícia Militar, 
dentre eles 28 megablocos 
com mais de 50 mil pessoas, 
num carnaval que se previa 
ser 12,4% maior que o de 
2018 (Jovem Pan, 03/03) e 
em muitos aspectos o maior 
do Brasil.

Junte-se a esses números a 
responsabilidade de manter a 
segurança de 43 milhões de 
habitantes, nos 645 mu-
nicípios, nas 24 horas do dia 
num Estado onde somam-se 
todo tipo de diversidade, pes-
soas de todas as regiões do 
país e do mundo, um pujante 
centro financeiro, segundo 
maior PIB do Brasil, os maio-
res centros de compras. Um 
Estado que não para.

Era necessário planejar, 
organizar com inteligência 
a ação em cada canto de 
São Paulo onde pessoas 
se reuniriam para brincar 
o Carnaval. Cada caso era 
um caso, diferente, com as 
peculiaridades locais, tudo 
deveria ser considerado. 
Cada policial tinha que 
conhecer e estar preparado 
para sua missão. Todos os 
atores deveriam interagir: 
Estado, Prefeituras, Escolas 
de Samba, Blocos.

Muitas reuniões e autori-
dades: Polícias Militar, Civil 
e Científica, Guardas Civis, 
Prefeituras, Engenharia de 
Tráfego, Assistência Social. 
Os números do planejamen-
to impressionavam. Média 
diária de 15 mil policiais, 5 
mil viaturas, 17 helicópteros, 
segundo a Secretaria da 
Segurança Pública - todos 
orientados para proteger 
o cidadão de São Paulo, 
aquele que iria se divertir, 
aquele que iria viajar, aquele 
que iria trabalhar.

E deu certo. Fruto do 

planejamento, do trabalho 
de inteligência, integrado 
com as Prefeituras e em es-
pecial com a de São Paulo. 
Os resultados preliminares 
também chamam a atenção: 
1.643 pessoas presas, 349 
veículos recuperados, 131 ar-
mas apreendidas, 739 quilos 
de drogas apreendidas, da-
dos da Polícia Militar. Além 
disso, todos os indicadores 
criminais, em uma primeira 
apuração, reduziram em 
relação a 2018.

A população de São Paulo 
viu efetivamente a polícia na 
rua, patrulhando, protegendo 
e orientando. Não teve um 
desfile, um bloco de Carnaval 
sem a presença policial, 
desde que tenham comuni-
cado oficialmente os órgãos 
competentes. A segurança 
foi percebida pelo cidadão, 
conforme muitos relatos nas 
redes sociais.

Pertencimento foi outro 
diferencial deste Carna-
val, além da fundamental 
integração entre estado e 
prefeitura, foi o engajamento 
da população que participou 
do Carnaval. Como disse o 
Comandante-Geral, Coronel 
Salles, as pessoas se 
respeitaram mais e também 
atentaram um pouco mais 
para questão da segurança. 
Exemplo foi o desfile na rua 
Marquês de São Vicente, 
onde os foliões deixaram o 
corredor para emergências 
livre, conforme orientação 
da PM.

Vitória do planejamento, 
da antecipação, da in-
teligência, do preparo, 
do profissionalismo, do 
comprometimento de todos 
que receberam essa grande 
missão. Todos merecem 
nosso reconhecimento, 
heróis do cotidiano, que 
trabalham pelo próximo, 
anonimamente, fazendo 
acontecer e fazendo a dife-
rença na vida das pessoas.

Mais uma 
missão cumprida
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Prefeitura interrompe 
invasão de área pública 
no Jardim Álamo

A equipe de fiscalização da 
Secretaria de Meio Ambiente, 
com apoio da GCM Ambien-
tal, interrompeu uma invasão 
de uma área pública na rua 
José de Souza Abrantes, 
Jardim Álamo.

O responsável pela invasão 
que é proprietário de uma 
empresa localizada no Jardim 
Presidente Dutra, não estava 
no local no momento do fla-
grante, foi notificado a retirar 
imediatamente cerca de 20 
carretas de caminhão e outros 
materiais depositados no 
terreno. O empresário chegou 
a murar a frente do terreno e 
a cercar com alambrado e um 

portão o restante da área.
Conhecida como complexo 

de lazer do campo do Álamo, 
onde já existem campo de 
futebol, quadra de areia, 
equipamentos de ginástica e 
mobiliário. De acordo com a 
Secretaria de Meio Ambiente, 
serão implantados pista de 
caminhada, playground e 
arborização. O complexo tem 
área total de 22 mil m2.

O Secretário de Meio 
Ambiente, Abdo Mazloum, 
ressalta que “todo cidadão 
pode denunciar invasões de 
áreas públicas pelo telefone 
0800-772-2006”. Não é preci-
so se identificar.

*Informe-se sobre tabela de preços vigente e condições de pagamento com os consultores de vendas. **O valor máximo do subsídio pode variar de acordo com a faixa de renda e o município, nos termos das normas legais vigentes. 

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO

CRECI/SP 19766-J

**

SE VOCÊ TEM UMA 
RENDA FAMILIAR
A PARTIR DE
R$ 1.600
VAI SAIR DO ALUGUEL  
AINDA ESTE MÊS.

*

47.500DE ATÉ

R$

SUBSÍDIO

3

ENTRADA
A PARTIR DE 

ZERO*

APARTAMENTOS PRONTOS PARA MORAR 
EM VÁRIAS REGIÕES DE SÃO PAULO.

tenda.com
ACESSE4003-3690

NÃO PERCA MAIS TEMPO. LIGUE AGORA:

Antônio Boaventura

A Vila Guaracy, na região 
do Pimentas, está em alerta 
ou Cota de Alerta desde o 
último domingo (10), segundo 
o Departamento de Águas 
e Energia Elétrica (Daee). 
O bairro está próximo da 
várzea do rio Tietê. Apesar 
da forte chuva que caiu 
sobre a cidade no último 
final de semana, a prefeitura 
registro apenas um caso de 
alagamento, justamente na 
Vila Guaracy, em especial, na 
rua dos Vigilantes. 

De acordo com morado-
res do local, situações de 
alagamento são recorrentes 
sempre que o volume de pre-
cipitação foge da normalida-
de na região, o que provoca 
o trasbordo do rio Tietê. 

Para atingir a condição 
de Cota de Alerta é neces-
sário que o nível de água 
ultrapasse a cota de 730,62 
metros. E com a chuva dos 
últimos dias, o posto da Vila 
Guaracy atingiu a marca e 

passou a figurar para o Daee 
e a Sabesp como local em 
estado de alerta. 

O departamento explicou 
que esta classificação existe 
apenas para o bairro e não 
para toda cidade. A rede 
telemétrica do Daee mostra 
que o rio Tietê está em Cota 
de Alerta no posto da Vila 
Guaraci, com o nível do rio na 

cota 730,38 metros.
Naquele trecho do rio, com 

extensão de aproximada-
mente 1.000 quilômetros, 
existem trechos em que se 
tornou local de descarte de 
diversos tipos de objetos, 
inclusive de veículos. Este é 
o cenário encontrado no bair-
ro da Vila Any, que fica no 
extremo leste de Guarulhos 

e faz limite com a cidade de 
São Paulo, no Itaim Paulista. 

Na estrada do Itaim, via de 
acesso que liga os municí-
pios limites, é possível avistar 
a imensa quantidade de re-
síduos depositados ao longo 
do rio, entre eles montanhas 
de plásticos, material este 
que pode levar anos para se 
decompor.

Daee coloca Vila Guaracy em alerta 
por conta do risco de alagamentos
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O Município de Gua-
rulhos, por meio da Lei 
Municipal n.7698/19, 
implementou o limite 
mínimo para se ajui-
zar execução fiscal 
em débito com o fisco 
municipal. 

Trata-se de compro-
misso firmado com o 
presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado 
de São Paulo, desem-
bargador Manoel de 
Queiroz Pereira Calças, 
acompanhado da sua 
assessoria Ana Rita 
de Figueiredo Nery e 
Juliana Amato Marza-
gão, também com o 
juiz diretor do Fórum 
de Guarulhos, Ricardo 
Felício Scaff, junta-
mente com os juízes 
da Fazenda Pública da 
Comarca, Rodrigo Telli-
ni de Aguirre Camargo 
e  Rafael Tocantins 
Maltez. 

Para o procurador-
-geral do Município, 
Rodrigo Santesso 

Kido, “este é apenas 
o início das medidas 
em cooperação com a 
justiça local, pois além 
do compromisso do 
valor mínimo, também 
estamos atuando em 
conjunto para utilização 
de robôs e mecanis-
mos de modernização 
para o município e do 
Judiciário, sempre em 
sintonia com o juízes 
da Fazenda Pública .” 

Também aponta que 
“foram realizadas 
781.845 análises e cor-
reções de processos,  
o que colabora com a 
celeridade da execução 
fiscal e com o municí-
pio como um todo”. 

Segundo dados do 
Tribunal de Justiça, 
medidas como extra-
ção de informações de 
processos; realização 
de movimentações em 
lote; identificação de 
processos prescritos e 
outras serão muito mais 
céleres e eficazes.

Guarulhos implementa limite 
mínimo para execução fiscalCâmara derruba veto contra 

manutenção dos cobradores 
no sistema de transporte
Antônio Boaventura

Com 19 votos, a Câma-
ra Municipal contrariou a 
decisão do prefeito Guti (PSB) 
em vetar a manutenção dos 
cobradores nos coletivos da 
cidade. Dessa forma, Guti 
terá de rever sua decisão 
em relação à possibilidade 
de implantar a dupla função 
dos motoristas no sistema de 
transporte do município. 

O líder do governo, 
vereador Eduardo Carneiro 
(PSB) que a proposta do 
colega Maurício Brinquinho 
(PT) de blindar este cargo é 
inconstitucional. Carneiro usa 
como justificativa o fato de 
existir uma lei [número 5.802] 
similar criada em março de 
2002 pela ex-vereadora Luiza 
Cordeiro. Ele ressalta que 
a legitimidade da proposta 
precisa passar pelo crivo da 
Comissão de Constituição, 

Justiça e Legislação Participa-
tiva (CJLP). 

“Nós temos o mérito, 
que é inquestionável, mas 
como legisladores temos a 
responsabilidade de avaliar se 
é ou não inconstitucional. E o 
vereador tem que fazer essa 
análise. Temos nessa Casa 
uma comissão de Constitui-
ção e Justiça que avalia a 
constitucionalidade”, explicou 

o líder do governo. 
A dupla função de motorista 

e cobrador é exercida por 
um único profissional, assim 
como já é realizada nos cole-
tivos da Empresa Metropoli-
tana de Transportes Urbanos 
(EMTU). No município, a tarifa 
de ônibus possui dois mode-
los e valores distintos para 
quem utiliza o Bilhete Único e 
dinheiro. 

Mesmo com o propósito de 
automatizar e modernizar o 
sistema de transporte público, 
apenas 11% dos passageiros 
utilizaram no ano passado 
o bilhete único para pagar 
sua passagem. Ou seja, 16 
milhões utilizaram o cartão 
nos coletivos, enquanto 
outros 41 milhões custearam 
o seu transporte com o vale-
-transporte. 

Guarulhos, Sorocaba e Ribeirão Preto 
têm maior elevação de mortes no trânsito

Grupo de Segurança Viária 
discute próxima Blitz 
da Lei Seca no munícipio

No ano de 2018, cerca de 
cinco mil pessoas morreram 
em acidentes de trânsito no 
estado de São Paulo. Os nú-
meros do Movimento Paulista 
de Segurança no Trânsito 
foram compilados pela Veltec 
e abrangem automóveis, 

caminhões, motocicletas e 
ônibus (http://www.veltec.
com.br/mapa-de-calor).

Guarulhos foi o município 
que apresentou maior ele-
vação no número de vítimas 
fatais no ano passado, com 
138, um aumento de 37 

casos se comparado a 2017. 
O automóvel foi o meio de 
transporte que mais puxou 
essa estatística, com 35% 
dos acidentes. Sorocaba 
e Ribeirão Preto também 
devem acender o alerta, 
com 84 e 80 vítimas fatais - 

respectivamente a segunda 
e a terceira localidades com 
elevação de mortes de um 
ano para o outro.

Giovani Penha, diretor de 
Tecnologia da Veltec, lembra 
que o mapa é estratégico 
para empresas, gestores de 
frota e motoristas observa-
rem em quais vias acontece-
ram os acidentes no estado. 
“Munidos dessa informação, 
é possível aumentar a aten-
ção em determinados pontos 
e tomar certas medidas pre-
ventivas para evitar acidentes 
no trânsito”.

O Movimento Paulista de 
Segurança no Trânsito revela 
que 94% dos acidentes de 
trânsito são causados por fa-
lha humana, o que incentiva 
ainda mais a promoção de 
mecanismos que garantam 
ações preditivas. Nesse 
sentido, a Veltec é especialis-
ta e dispõe de uma solução 
que monitora comportamen-
tos e situações de risco ao 
motorista.

O Grupo de Seguran-
ça Viária de Guarulhos 
faz nova reunião, nesta 
quarta-feira (13), para 
discutir e traçar as 
diretrizes das próxi-
mas ações que serão 
adotadas para diminuir 
a violência no trânsito. 
O encontro será na 
sede da Secretaria de 
Transportes e Mobili-
dade Urbana, na Vila 
Barros.

Um dos principais 
pontos da pauta é 
o planejamento das 
próximas blitzes da Lei 
Seca. Também have-
rá encaminhamentos 
de sugestões para o 
seminário “Educação 
para o Trânsito”, que 
acontece no próximo 
dia 26 de abril. O ob-
jetivo continua sendo 
análise e avaliação de 
ações e plataformas 

para diminuição dos 
acidentes de trânsito e 
preservação de vidas. 
“Nosso objetivo maior 
é trabalhar por um 
trânsito mais seguro”, 
explica o diretor do 
Departamento de Trân-
sito, Styvenson Koga.

Cada instituição 
participante da reunião 
será responsável por 
definir um plano de 
ações integradas, 
que será entregue ao 
Ministério da Saú-
de, nesta sexta-feira 
(15). O encontro deve 
contar com a presença 
de representantes da 
Polícia Militar, Polícia 
Rodoviária Federal, 
Polícia Civil, Guarda 
Civil Metropolitana e 
Detran, além de repre-
sentante da Secretaria 
de Saúde e de agentes 
de trânsito da STMU.
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CONCURSO DE FISCAL DA 
PREFEITURA DE GUARULHOS

CONQUISTE SUA INDEPENDÊNCIA
FINANCEIRA

(11)96193-8222

CURSO INTENSIVO NO 
COLÉGIO VIRGO POTENS 

AULAS + 
APOSTILAS

MENOR 
PREÇO

FAÇA JÁ SUA 
INSCRIÇÃO

Número de famílias 
beneficiárias da Tarifa
Social de Energia aumenta 
780% em Guarulhos

Um total de 12.555 
famílias de Guarulhos 
são beneficiadas atual-
mente pelo programa 
Tarifa Social de Energia 
Elétrica (TSEE). 

O dado divulgado 
pela Gestão Opera-
cional de Agências da 
EDP, é de 2018 e inclui 
o primeiro bimestre 
deste ano. Se compa-
rado a 2017, quando 
1.422 famílias eram be-
neficiárias do progra-
ma, houve um aumento 
de 782,91%.

Os descontos na 
conta de luz são pro-
porcionais ao consumo, 
variando entre 10% e 
65%. Até 30KWh de 
consumo, o desconto 
é de 65%; de 31KWh a 

100KWh, a redução é 
de 40%; e de 101 KWh 
a 220 KWh, 10%. O pro-
grama beneficia famí-
lias com renda familiar 
mensal de até meio 
salário mínimo por 
pessoa e que estejam 
inscritas no CadÚnico 
- Cadastro Único para 
Programas Sociais.

Vale lembrar que 
famílias com renda 
mensal de até três sa-
lários mínimos podem 
também ser beneficiá-
rias, desde que um dos 
membros esteja em 
tratamento de saúde 
domiciliar que requei-
ra uso contínuo de 
equipamentos hospita-
lares com consumo de 
energia elétrica. 

Nesses casos, as 
famílias devem apre-
sentar também atesta-
do médico certificando 
a situação de saúde e 
a previsão do período 
de uso continuado de 
aparelhos. 

Famílias que pos-
suem alguma pessoa 
que seja beneficiária 
do BPC (Benefício de 
Prestação Continuada) 
também podem ter 
solicitar o desconto.

Já famílias indígenas 
ou quilombolas com 
renda por pessoa 
de até meio salário 
mínimo, têm direito ao 
desconto de 100% na 
conta de energia, até o 
limite de consumo de 
50KWh/mês.

Coleta do Papanicolau atende mais de 5 mil mulheres
A Secretaria de Saúde 

realizou 5.091 exames de 
prevenção do câncer de 
colo de útero somente nes-
te sábado (9), no 4° Mutirão 
para Coleta de Papanicolau 
que, desta vez, foi promo-
vido em comemoração ao 
mês da mulher. Todas as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) abriram das 8h às 16h 
para prestar o atendimento 
às mulheres, independente 
de idade, agendamento 
prévio ou pedido médico.

As UBS que mais efe-
tuaram exames foram: 

Jandaia (173), Jurema (170), 
Soberana (157), Vila Rio 
(154), Morros (149), Cidade 
Martins (143), Nova Bon-
sucesso (132), Dona Luiza 
(130) e Tranquilidade (129). 
Quando o resultado estiver 
pronto, as mulheres serão 
convocadas novamente 
para comparecer às UBS. 
Aquelas que apresentarem 
alterações serão encami-
nhadas para acompanha-
mento e tratamento na rede 
municipal de Saúde.

O objetivo do mutirão 
é intensificar a coleta do 

exame preventivo, a fim 
de detectar precocemente 
lesões precursoras que 
não causam sintomas e 
antecedem o aparecimen-
to do câncer de colo de 
útero, terceiro tumor mais 
frequente na população 
feminina e quarta causa 
de morte de mulheres por 
câncer no Brasil. No entan-
to, quando diagnosticado 
na fase inicial, as chances 
de cura da doença são de 
100%. Por isso é importante 
a realização periódica do 
Papanicolau.

Candidatos a uma bolsa 
do Programa Universidade 
para Todos (ProUni) que es-
tão na lista de espera têm 
até esta quarta-feira (13) 
para apresentar a docu-
mentação necessária nas 
instituições de ensino su-
perior nas quais pretendem 
estudar. 

Todos os estudantes que 
optaram por participar da 
lista devem apresentar os 
documentos que compro-

vam as informações pres-
tadas na hora da inscrição, 
independentemente de se-
rem selecionados. No site 
do ProUni está disponível a 
documentação necessária. 
As próprias instituições de 
ensino vão convocar os 
estudantes para preencher 
as bolsas de estudo rema-
nescentes. 

Ao todo, 946.979 candi-
datos se inscreveram na 
primeira edição do ProUni 

deste ano, de acordo 
com o MEC. Como cada 
candidato podia escolher 
até duas opções de curso, 
o número de inscrições 
chegou a 1.820.446.

Nesta edição são oferta-
das 243.888 bolsas de es-
tudo em 1.239 instituições 
particulares de ensino. Do 
total de bolsas, 116.813 são 
integrais e 127.075, parciais, 
de 50% do valor das men-
salidades.

Participantes da lista de espera do ProUni precisam comprovar dados
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11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Um problema que se repete
Nos países frios, os governos adotam medidas preventivas 

contra as nevascas, mobilizam forças do Estado na prevenção 
e socorro e mantêm brigadas civis prontas pra entrar em ação.

Aqui, nada disso ocorre. Somos um País tropical, onde, 
em certas épocas do ano, chove e chove muito. Aliás, até o 
compositor Tom Jobim registra isso em sua famosa canção, na 
qual diz “são as águas de março fechando o verão”.

Pois bem. Em São Paulo, a última chuva forte matou 12 pes-
soas. Como isso já se tornou rotineiro, a gente acaba nem se 
dando conta do tamanho da tragédia. Mas, além da morte de 
12 pessoas, restaram perdas materiais, trânsito paralisado por 
horas, prejuízos econômicos e, claro, doenças trazidas pelas 
águas sujas e contaminadas.

Em Guarulhos, guardadas as proporções, não foi diferente. 
As chuvas castigaram a cidade, atingindo principalmente a 
periferia, onde vive o povo pobre. Em vários momentos, a 
cidade parou, pessoas não puderam ir ao trabalho, imóveis 
foram inundados, com as perdas econômicas e grandes 
transtornos para os moradores.

Penso que nossos governantes precisam chegar a um 
acordo com a natureza, até porque não se vai impedir chuva 
forte por meio de decreto. O que precisam, portanto, é adotar 
medidas preventivas e fazer as obras necessárias para escoar 
a água ou conter o impacto das enchentes.

Evidentemente que o estrago causado pelas chuvas 
fortes tem a ver com a ocupação indevida do solo urbano, 
o desmatamento descontrolado, construções em várzeas e 
estrangulamento urbano de áreas baixas, que são o cami-
nho natural das águas.

Os governos também ignoram medidas simples, e de custo 
razoável, como o plantio de árvores adequadas para reter a 
água na copa e no solo, calçadas permeáveis e piscinões.

Educação - Outro fator é a Educação. Quando a água baixa, 
choca ver a quantidade de resíduos, lixo e garrafas pet que 
restam. Por que os governos e a mídia não fazem campanhas 
preventivas? Por que as escolas não tratam desse tema com 
os alunos, especialmente as crianças?

Não podemos mais ficar impassíveis ante as tragédias anun-
ciadas, que prejudicam a todos.

MULHER - Parabenizo o Departamento Feminino do Sindica-
to pelo “Março Mulher”. As companheiras Roseli, Márcia e Ra-
quel, apoiadas por nossos diretores, têm ido às fábricas alertar 
sobre a reforma previdenciária. As maiores vítimas serão as 
mulheres. Portanto, é uma reforma que atinge duramente o 
núcleo familiar. Alertar, conscientizar e resistir: esse é o nosso 
papel.

[ artigo ]

José Pereira dos Santos
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos e Região e secretário nacional de 
Formação da Força Sindical
E-mail: pereira@metalurgico.org.br
Facebook: www.facebook.com/PereiraMeta-
lurgico
Blog: www.pereirametalurgico.blogspot.com.br

Uma operação conjunta do 
Ministério Público, por meio 
do Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco), e da 
Polícia Civil do Rio de Janeiro, 
prendeu na madrugada desta 
terça-feira, 12, dois suspei-
tos de matar a vereadora 
Marielle Franco e o motorista 
Anderson Gomes no dia 14 de 
março de 2018. Ronie Lessa, 
policial militar reformado, e 
Elcio Vieira de Queiroz, ex-
pulso da Polícia Militar, foram 
denunciados por homicídio 
qualificado e por tentativa 
de homicídio de Fernanda 
Chaves - que também estava 
no veículo atacado.

Segundo o Ministério 
Público, as prisões ocorreram 
por volta das 4h durante a 
Operação Lume, realizada 
na residência dos suspeitos. 
Os dois foram denunciados 
depois de análises de diver-
sas provas. Lessa teria sido o 

autor dos disparos de arma 
de fogo e Elcio, o condutor 
do veículo Cobalt utilizado 
na execução. O MP informou 
que o crime foi planejado de 
forma meticulosa durante os 
três meses que antecederam 
os assassinatos

Além dos mandados de 
prisão, a Operação Lume 
cumpre mandados de busca 
e apreensão em endereços 
dos dois acusados para apre-
ender documentos, celulares, 
computadores, armas, muni-
ções e outros objetos.

Na denúncia apresentada 
à Justiça, o Gaeco/MP-RJ 
também pediu a suspensão 
da remuneração e do porte 
de arma de fogo de Lessa, a 
indenização por danos morais 
aos parentes das vítimas e a fi-
xação de pensão em favor do 
filho menor de Anderson até 
completar 24 anos de idade.

Segundo o MP, o nome da 
operação é uma referência a 

uma praça no centro do Rio, 
conhecida como Buraco do 
Lume, onde Marielle desen-
volvia um projeto chamado 
Lume Feminista. No local, ela 
também costumava se reunir 
com outros defensores dos 
direitos humanos e integran-
tes do seu partido, o PSOL.

“Além de significar 
qualquer tipo de luz ou 
claridade, a palavra lume 
compõe a expressão ‘tra-

zer a lume’, que significa 
trazer ao conhecimento 
público, vir à luz”, informa 
o comunicado do MP. “É 
inconteste que Marielle 
Francisco da Silva foi su-
mariamente executada em 
razão da atuação política 
na defesa das causas que 
defendia”, diz a denúncia, 
acrescentando que a ação 
foi um golpe ao Estado 
Democrático de Direito.

Polícia prende no Rio dois suspeitos 
de matar Marielle Franco e motorista

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou que “é possí-
vel” que o assassinato da 
vereadora Marielle Franco 
(PSOL) tenha mandantes e 
que espera que as inves-
tigações tenham chegado 
nesta terça-feira, 12, aos 
reais executores do crime. 

Ele destacou que não 
conhecia a vereadora do 
Rio de Janeiro e comple-
tou: “Eu também estou in-
teressado em saber quem 
mandou me matar”. No ano 
passado, o presidente foi 
vítima de atentado durante 
a campanha eleitoral, de 
autoria de Adélio Bispo.

“É possível que tenha 

um mandante. Eu conheci 
a Marielle depois que ela 
foi assassinada. Eu não 
conhecia ela, apesar de ser 
vereadora com meu filho 
no Rio de Janeiro. E eu 
também estou interessado 
em saber quem mandou 
me matar”, declarou. 

Desde a divulgação das 
prisões, passou a circular 
na internet uma foto de 
Bolsonaro ao lado de Elcio 
de Vieira Queiroz, um dos 
suspeitos. Questionado 
sobre o assunto, Bolsonaro 
respondeu que tem fotos 
com “milhares de policiais 
civis e militares, com milha-
res, do Brasil todo”.

A viúva da vereadora Ma-
rielle Franco, a ativista Monica 
Benício, disse que “espera 
não ter que aguardar mais 
um ano para saber quem foi 
o mandante do crime”. Ela 
falou que as prisões dos dois 
policiais nesta terça-feira, 12, 
acusados de serem os execu-
tores do crime, são “um passo 
importante na investigação, 
uma etapa fundamental”.

“Espero poder ter em breve 
acesso aos detalhes para que 
sinta segurança nesse resulta-
do”, disse. “Mais importante 
que a prisão de ratos merce-
nários é responder a questão 
mais urgente e necessária de 

todas quem mandou matar 
Marielle. Espero não ter que 
aguardar mais um ano para 
saber quem foi o mandante 
disso tudo. Essa resposta e 
a condenação final de todos 
os envolvidos o Estado deve 
a todas e todos que sofrem 
com a perda de Marielle e a 
própria democracia.”

A assessora de Marielle Fer-
nanda Chaves, que estava no 
carro junto com a vereadora 
no dia em que ela foi morta, 
afirmou que a prisão do PM 
reformado Ronie Lessa e do 
ex-PM Elcio Queiroz, acusa-
dos do crime, é um “passo 
importante para a investi-

gação”, mas lembrou que o 
mais importante é chegar nos 
mandantes da execução.

“Não é fácil acordar e me 
deparar com as figuras acusa-
das de metralhar o carro em 
que eu estava, responsáveis 

por acabar com as vidas de 
Marielle e Anderson”, afirmou, 
emocionada. “Mas as notícias 
dão conta da apreensão de 
material e equipamento, o 
que pode ser essencial para 
chegar nos mandantes.”

‘É possível que tenha um 
mandante’, diz Bolsonaro

Após prisão, viúva de vereadora cobra 
esclarecimentos sobre o mandante
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“A Associação Comercial oferece um suporte essencial para o lojista. Acabei de receber meu certificado de Registro de Marca. 
Certamente é uma parceria que dá certo”, afirma Ana Lucia de Oliveira Fontes, da Boutique de Pijamas.

 “Nossa expectativa é encontrar um suporte profissional e comercial que nos auxilie a crescer e tornar nossa marca conhecida na 
região”, diz Maria Goretti Araújo França, do Empório Mundo Mineiro.

“O networking na ACE é forte e a entidade dá apoio ao empresário oferecendo 
capacitação”, ressalta Jorge Luiz Braga, da Seg 1 Corretora de Seguros.

“Ser associado da ACE é bom para fortalecer o networking e a comunicação entre 
os empresários”, avalia Alberto Santos, da Rumonet Viagens. 

“Acredito que a ACE vai nos ajudar com seus treinamentos, cursos e também com 
a facilidade de proporcionar networking entre os empresários”, projeta Je�erson 

Moraes da Silva, da JS Tecnodata.

Novos e antigos associados são 
homenageados com certificado 
de filiação da ACE-Guarulhos

SOLENIDADE: A entrega de láureas aconteceu na noite desta terça-feira, dia 12, na sede da entidade, no Bom Clima

A ACE-Guarulhos recebeu 
novos e antigos associados 
na noite desta terça-feira, 
dia 12, e os homenageou 
com a entrega dos certi-

ficados de filiação. Vilson 
Caldas Luiz, vice-presidente 
de indústria da entidade, 
conduziu a reunião. Foram 
homenageadas as empre-

sas Boutique de Pijamas, 
Empório Mundo Mineiro, 
JS Tecnodata, Rumonet 
Viagens e Seg 1 Corretora 
de Seguros.
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[ horóscopo ]

O Herói Do Rio Hudson

O Filho da Minha Namorada

Globo, 13h58 Sully. 
EUA. Drama biográfi-
co. Direção Clint Eas-
twood. Com Aaron 
Eckhart; Anna Gunn. 
15 de janeiro de 2009. 
Logo após decolar do 
aeroporto de laguardia, 
em Nova York, uma re-
voada de pássaros atin-
ge as turbinas do avião 

pilotado por Chesley 
“Sully” Sullenberger. 
Com o avião seriamen-
te danificado, Sully não 
vê outra alternativa se-
não fazer um pouso for-
çado em pleno Rio Hu-
dson. A iniciativa é bem 
sucedida, com todos os 
150 passageiros a bor-
do sendo salvos.

Band, 22h Lolo. 
França, 2015. França. 
Direção: Julie Delpy. 
Com Julie Delpy,Dany 
Boon. De férias no sul 
da França, Violette, 
uma sofisticada pa-
risiense quarentona 
que trabalha no mun-
do da moda, encontra 
Jean-René, um mo-
desto técnico de infor-
mática recém-divor-

ciado. Contra todas 
as probabilidades, 
acontece uma quími-
ca de verdade entre 
eles. No fim do verão, 
Jean René não perde 
tempo em se juntar 
a sua amada em Pa-
ris, mas suas diferen-
tes origens sociais e 
Lolo, o filho dela de 19 
anos, não tornarão as 
coisas tão fáceis.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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DRAMATICOS

Peça que
imobiliza
o pescoço

(Med.)

Vida, em
francês

A parte
mais

íntima de
um ser

Tito
Puente: o

Rei do
Mambo

Livro do
Antigo 

Testamen-
to (Bíblia)

Veterano
em uma
atividade

Marca
corporal 
da zebra

(?) Kamel,
jornalista
carioca

Ave que
anuncia
visitas
(Folcl.)

Intestino
(?), parte
do tubo

digestivo

Formato 
tradicional
de velas

Destina
(recurso 

financeiro)

Letra que
identifica
o ás no
baralho

(?)
nouveau,

estilo
estético

Sentido
afetado 
na han-
seníase

O marcia-
no dura 
687 dias
(Astr.)

Movimento
festivo de
torcidas

Apparício
Torelly: o
Barão de
Itararé

Agatha
Christie:
criou Poi-
rot (Lit.)

Comoven-
tes; emo-
cionantes

Grupo comum no
Saara

Letra do 
Robin (HQ)

Cidade da
Colômbia
"Tempero"
do queijo

Reduz a
pequenos
pedaços

Estado natal de João
Pessoa
(sigla)

Sedutor

Sebastião
Tapajós,

violonista

(?) natura:
o esgoto
sem tra-
tamento

(lat.)

"Mamma (?)!", filme
com Meryl Streep

Continente de maior
potencial turístico

A segunda pedra mais
dura da natureza
Fruto oleaginoso 
da ceia natalina

Ecstasy, LSD  e
anfetaminas (Med.)
Cantor de "Sossego"

e "Me Dê Motivo"

Intrigas; enredos
(fig.)

(?)-quente, sanduíche
de queijo e presunto

Relação
de nomes
Ramagem 
de árvores

Diz-se do
time que
pode ser
campeão

2/in. 3/art — imo — mia — vie. 4/cáli. 5/aloca. 6/fronde.

[ novelas ] 

virgem

Aos olhos das 
outras pessoas, 
você vai parecer ser 
mais profundo e vai 
ganhar reconheci-
mento por isso. Fazer 
exercício e beber 
mais líquidos são 
recomendações para 
recarregar as baterias 
e ajudar a esclarecer 
as ideias

A atmosfera vai ser 
descontraída. Você 
se dedica a novos 
prazeres sem perder 
seu senso de dire-
ção. Você se sente 
disposto a melhorar 
seu estilo de vida. 
Pense em uma dieta 
mais equilibrada 
também.

Você estava certo 
em fazer um esforço 
e ficará feliz por tê-lo 
feito. As circunstân-
cias provam que 
você está certo. Você 
precisa de um tempo 
para relaxar adequa-
damente antes que o 
estresse tome conta 
de você.

Você estará pronto 
para colaborar cons-
trutivamente pelo 
prazer de se sentir 
útil. Seria bom para 
você relaxar e ouvir 
mais suas necessida-
des básicas, sem um 
deslocado senso de 
orgulho. Você deve-
ria dormir mais.

Seus argumentos 
estão se tornando 
mais claros e perti-
nentes. Agora é a 
hora de falar sobre 
o que você tem em 
mente. Uma massa-
gem seria ideal hoje. 
Suas dores são um 
reflexo de sua tensão 
interior.

Alterne o melhor que 
puder entre seu apego 
ao passado e sua sede 
de vida. Você precisa 
se ??voltar para o futu-
ro. Você está em plena 
forma novamente e 
não consegue ficar 
quieto. Fazer exercício 
seria ideal para fortale-
cer o seu corpo.

Suas ideias estão to-
mando forma, você vai 
receber reconhecimen-
to e isso vai aumentar 
sua autoestima. Você 
vai estar muito ativo e 
isso o deixará esgotado. 
Você terá que aceitar 
que não está no lugar 
certo para pensar objeti-
vamente sobre como 
usa a sua energia.

Você está pronto para 
perdoar e esquecer o 
passado, faça isso sem 
arrependimentos! Sua 
disposição meditativa 
está pedindo que 
você, com razão, tire 
um tempo para relaxar 
enquanto persegue os 
seus pensamentos mais 
profundos.

Você está entusias-
mado e de bom humor. 
Você está desfrutando 
de uma atmosfera 
agradável e amigável. 
Você está dinâmico, 
com grande energia 
mental neste momento, 
que é ajudada pela sua 
moral e permite refinar 
seus projetos.

Nada vai abalar o 
seu otimismo hoje. 
As mulheres vão lhe 
trazer sorte. Sua moral 
irá ajudá-lo a esquecer 
de pequenos pro-
blemas que afetam 
você. Tome tempo 
para fazer refeições 
adequadas.

Embora outras pes-
soas vejam você como 
uma pessoa comple-
tamente sem coração, 
você ainda vai estar de 
bom humor. Seu sistema 
digestivo precisa de 
algumas mudanças, é 
hora de cuidar de sua 
alimentação, reduza o 
açúcar.

Sua autoconfiança 
aumentará. O momento 
é propício para endi-
reitar as coisas com 
uma pessoa ao seu 
redor. Seu estado de 
ânimo está recebendo 
um impulso e você vai 
se beneficiar de um 
surgimento de ideias 
otimistas e dinâmicas. 

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Gabriela ajuda 
Kavaco a realizar o 
sonho de Amanda 
de lançar um livro. 
Tito diz a Nina que 
não viajará com ela. 
Marcelo consegue 
fazer com que 
Gabriela e Rafael 
aceitem trabalhar 
juntos. Amanda se 
emociona ao lançar 
seu livro.

Espelho da Vida
Priscila mostra 

a Daniel uma foto 
de Margot. Lenita 
revela a verdade 
a Marcelo. Lenita 
pede ajuda a Hugo 
para encontrar Pat. 
Cris/Julia procura 
o esconderijo de 
Eugênio para pegar 
as passagens de 
Maristela. Priscila 
conta a Daniel, 
Alain e Isabel 
que viu Felipe no 
momento em que 
quase se acidentou.

Verão 90
Manu fica aba-

lada ao ver João 
abraçando Moana e 
comemorando sua 
libertação na saída 
do presídio. Moana 
aconselha João a 
procurar trabalho 
na rádio Maremoto. 
Jerônimo convida 

Manu para sair. 
Jerônimo rece-
be outra ligação 
anônima ameaça-
dora. Quinzinho 
se surpreende ao 
encontrar com João 
na praia.

O Sétimo Guardião
Elisa afirma que 

não irá embora com 
Jurandir. Jurandir 
persegue Elisa 
pela cidade. Laura 
enfrenta Valentina. 
Mirtes insulta Luz 
ao ver a moça na 
igreja. Milu se en-
tristece ao saber da 
partida de Jurandir 
e decide ajudar 
Elisa. Maltoni pede 
Elisa em casamen-
to. Padre Ramiro 
obriga Mirtes a ir 
embora da igreja. 
Jurandir se entende 
com Elisa. Valentina 
procura Marcos 
Paulo.

Jesus
Caifás, irônico, 

pergunta se jesus 
também veio trazer 
ofertas. O Messias 
começa a falar so-
bre as ofertas dos 
escribas e falsos 
profetas. Caifás fica 
tenso e revoltado. 
Helena e Tadeu 
se reencontram. 
Judas observa as 
riquezas no quarto 
de Chuza e pede 

vinho. Satanás fica 
satisfeito. Ele dá em 
cima da serva. Dois 
dias antes da pás-
coa, Jesus fala com 
apóstolos que logo 
será entregue para 

ser crucificado. 

As Aventuras 
de Poliana

O clubinho Ma-
GaBeLo, intrigado, 
discute sobre o 
que aconteceu, 
e Luigi sugere 
gravar os eventos 
?paranormais?. 
Sérgio conversa 
com Joana sobre 
não ter inspiração o 
suficiente para criar 
algo novo. Durval 
serve Marcelo e ele 
fica triste por Luísa 
evitá-lo.

Minha Vida
Efsun liga para 

Nuran e avisa que 
Ismail quer encon-
trar Yusuf de qual-
quer jeito. Efsun vê 
Emre ameaçando 
a Sinem e pede 
socorro. Emre foge 
do local.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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de linhaClassificados EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ANTONIO MAGNO JACOB DA ROCHA, leiloeiro oficial inscrito na JUCEPAR n° 
08/020-L, com escritório à Rua Alferes Poli, 311 conjunto 4-B, Centro, Curitiba/PR, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário COOPERATIVA DE ECONOMIA 
E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS, DEMAIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL 
SUPERIOR DA ÁREA DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE GUARULHOS E 
REGIÃO, com sede à Avenida Paulo Faccini, 900, Macedo, Guarulhos/SP, CNPJ/
MF nº 02.250.794/0001-77, nos termos da Escritura lavrada em 08 de junho de 
2017, no livro 1143, às fls. 277/284 e Ata Retificativa lavrada nas mesmas Notas em 
21 de junho de 2017, livro 1145, fls 133, pelo 3º Tabelião de Notas de Guarulhos/
SP, na qual consta como DEVEDORA/GARANTIDORA (FIDUCIANTE), 
MEDIARE IMÓVEIS LTDA., com sede à Rua Luiz Gama, 202, esquina, sala 
1, Centro, em Guarulhos/SP, CEP: 07010-050, CNPJ nº 10.572.017/0001-77, 
GARANTIDOR FIDUCIANTE FABIO RODRIGUES DE ARRUDA, brasileiro, 
casado, administrador, inscrito no CPF nº 187.568.148-52, portador da CIRG nº 
62459843, com endereço a Rua Arujá, nº 291, apto 61, Vila Tijuco, Guarulhos/
SP, CEP: 07020-240, e sua cônjuge/interveniente anuente LUCIANA DA SILVA 
RODRIGUES DE ARRUDA, brasileira, casada, fisioterapeuta, inscrita no CPF 
nº 279.557.328-80 e portadora da CIRG nº 29.638.976-80, com endereço a Rua 
Arujá, nº 291, apto 61, Vila Tijuco, Guarulhos/SP, CEP: 07020-240, lavrada em 
decorrência da Lei nº 9.514/97, alterada pela Lei nº 10.931/04; levará a PRIMEIRO 
PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 
13 de março de 2019, às 10:30 horas (hora de Brasília), presencial à Rua 
Alferes Poli, 311 Sala 2A, Centro, Curitiba/PR e ONLINE, através do portal www.
rochaleiloes.com.br, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.814.000,00 
(um milhão, oitocentos e quatorze mil reais) o imóvel abaixo descrito, com a 
propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário:
IMÓVEL: O apartamento 21, no 2º andar do Edifício Giardino Di Capri, situado à 
Rua Prof. Alexandre Correia, 541, no 30º Distrito-Ibirapuera, em São Paulo/SP, 
contendo área privativa de 253,70m², área comum de 252,11m² e área total de 
505,81m², e fração ideal no terreno de 10,20706%. Matrícula nº 118.209 do 15º 
CRI de São Paulo/SP.
Obs:
1)- Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 
9.514/97;
2)- O pagamento de débitos condominiais e tributos, vencidos e/ou vincendos, 
incidentes sobre o imóvel, é de responsabilidade do arrematante;
3)- A arrematação é realizada na condição “ad corpus”.
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 14 
de março de 2019, às 10:30 horas (hora de Brasília), para realização do 
SEGUNDO LEILÃO, presencial e online, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 1.289.828,73 (um milhão, 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.
A comissão do leiloeiro deverá ser paga à vista e o valor do arremate poderá ser 
parcelado/financiado, desde que aprovado o crédito, previamente ao leilão junto a 
COOPERATIVA, e ainda que o arrematante cumpra os requisitos do estatuto para 
ingresso na condição de Cooperado. A tomada de crédito está sujeita às regras 
bancárias quanto aos juros e critérios de atualização.
O arrematante ficará responsável pela averbação/registro da carta de arrematação 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis correspondente, devendo arcar com 
todas as despesas do ato (taxas do cartório, impostos e demais despesas) no 
prazo previsto em Lei.
Pelo presente, ficam intimados os alienantes fiduciantes, _, ou seus representantes 
legais ou procuradores regularmente constituídos, acerca das datas designadas 
para a realização dos públicos leilões, caso por outro meio não tenham sido 
cientificados.
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de 
outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de 
fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
OBSERVAÇÕES:
O interessado em oferecer lances ONLINE, deverá acessar o site www.
rochaleiloes.com.br, fazer o cadastro completo e solicitar a sua habilitação, 
com 24hs de antecedência do leilão, enviando, digitalizados, o comprovante de 
Endereço, RG, CPF e Certidão de Casamento, se for o caso (PF), ou Inscrição no 
CNPJ e Ato Constitutivo (PJ), para o E-mail: documentos@rochaleiloes.com.br
a) Valor mínimo do imóvel para o 1º Leilão: Corresponde ao valor de avaliação 
estabelecido pelos contratantes de acordo com o valor de mercado.
b) Valor mínimo do imóvel para o 2º Leilão: Corresponde ao valor da dívida 
atualizada, acrescido das despesas, na forma prevista no artigo 27da Lei 9.514/97;

Rua Cabo Antonio Pereira da Silva, 681
Jd. Tranquilidade- Guarulhos- SP

Fone: 2422-6851

*Imagens meramente ilustrativas. Preços enquanto durar os estoques.

SAUCER
CENTRO AUTOMOTIVO

Horários de funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 18h  - Sábado das 8h às 14h.

Temos várias medidas. Consulte! * Parcelamento no cartão de crédito

PNEUS 
REMOLD

OFERTAS 
DE MARÇO!

AMORTECEDOR
Recondicionados

4X R$ 95,00

R$ 89,90

R$ 69,90

ARO 13

R$ 99,99

195/60/15
R$ 139,90

PASTILHAS

Recondicionados

4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X R$R$ 95,0095,00

R$R$R$

a partir de

à vista em dinheiro
à base de troca

à vista em dinheiro
à base de troca

à vista instaladas. 
Consulte modelos.

à vista instaladas. 
corsa/palio/celta/uno

até 2001

4 peças instalada Carro 
Popular até 2008

ESCAPAMENTO 
TRASEIRO

ARO 14
R$ 119,99

à vista em dinheiro
à base de troca

VEÍCULOS
AUTOS

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

EMPREGOS
PRECISA-SE

MOTOBOY
P/ serviços esporádicos e contrato, c/ 
moto propria, ganhos entre R$1.400 e 
R$3.000 p/ agendamento de entrevis-
ta ligue F: 2087-2858/ 96260-5754

IMÓVEIS
ALUGA-SE

CASA STA EMILIA
2 Comodods R$ 450,00 prox ao ata-
cadão sta Emilia  F:2468-9271/ 99976-
9738

CASA/ VILA RIO
3 comô, próx. Mercado Sonda R$ 
550,00 F: 2468-9271/ 99976-9738

SOBRADO 2 COMODOS
sala, coz, wc, aréa de serviço, 1 dorms, 
gar, R$ 450 bonsucesso, prox ao nagu-
mo. F:2468-9271/ 99976-9738

SOBRADO 2 COMODOS
sala, coz, wc, aréa de serviço, 1 dorms, 
gar, R$ 450 bonsucesso, prox ao nagu-
mo. F:2468-9271/ 99976-9738

VENDE-SE

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 Últimas unid. 
não percam. F:4969-4226/ 4969-0884 
www.cooperterrahabitacional.com.br

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

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

SOBRADO LINDO
2dorms, 2vgs. Td planej, R$340MIL. 
F:97212-8941/97254-0000

SERVIÇOS
ESOTERISMO

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

RELAX

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

BRUNA CARIOCA
+ amigas. Atendo na av Monteiro Loba-
to nº5656 F:94295-5756

LOVE GIRLS DRINKS
Um bar diferente c/ Lindas Girls. Show 
todas as sextas as 22h. Me add: 
F94295-5756/2488-6966

    

  

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 ?
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