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Prefeitura prevê retorno
do sistema Zona Azul
nas ruas de Guarulhos 
até o mês de junho

Governo irá rever a segurança 
em mais de 5 mil escolas de SP
O governador João Doria (PSDB), anunciou, na noite desta quarta-feira (13), que os procedimentos de segurança em 
5,3 mil escolas do estado serão revisados, após ataque em escola de Suzano, na Grande SP, que deixou dez mortos
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MASSACRE EM SUZANO
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Guti entrega penúltima 
etapa do Trevo de 
Bonsucesso, totalizando 
95% da obra concluída
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Incêndio no Brás

Um incêndio atingiu um imóvel na Rua Oriente, no Brás, no Centro de São Paulo, na tarde des-
ta quarta-feira (13). O Corpo de Bombeiros enviou mais de 30 viaturas ao local e vários homens 
para debelarem as chamas. Não houve informações de feridos até a conclusão desta edição. 
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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° 2132
09/03/2019
05 - 18 - 30 - 35 - 39 - 60

 
Lotofácil
Concurso n° 1786
11/03/2019 
01 - 03 - 04 - 05 - 06
07 - 12 - 16 - 17 - 18
20 - 21 - 22 - 23 - 24

Lotomania
Concurso n° 1951 
12/03/2019
06 - 11 - 12 - 13 - 19
23 - 26 - 37 - 42 - 47
52 - 53 - 64 - 68 - 70
71 - 72 - 77 - 86 - 96

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

A prefeitura removeu na 
quarta-feira (13) um barraco 
na avenida das Margaridas, 
ao lado da Escola Pastor 
Peracio Grilli, na Cidade 
Soberana, onde encontrou 
entorpecentes e cachimbo 
de crack. A ação conjunta 
envolveu o Departamento 
de Acompanhamento e 
Controle de Ocupações 
Irregulares (Dacoi), a Guarda 
Civil Municipal (GCM) e a 
Proguaru, que ao final da 
remoção, realizou a limpeza 
dos entulhos.

 A demolição do barraco 
aconteceu após várias 
tentativas frustradas de 
notificação do responsável 
pelo local. Segundo o diretor 
do Dacoi, Waldemar Tenório, 
a equipe chegou até o ende-
reço após uma denúncia de 
que havia sido construído 
um barraco no muro da 
escola pública. “Após tentar 
notificar o ‘proprietário’ por 
diversas vezes, removemos 

o barraco e para nossa 
surpresa em seu interior 
encontramos entorpecentes, 
que provavelmente, estavam 
sendo comercializados ali 
mesmo ao lado da escola 
pública”, explicou. 

 O Dacoi é ligado à Se-
cretaria de Justiça e realiza 
trabalhos de fiscalização 
preventiva com o objetivo 
de coibir ocupações irre-
gulares em áreas públicas, 
áreas de risco e de proteção 
ambiental. O departamento 
trabalha em sintonia com 
outros setores da Prefeitu-
ra, como as Secretarias de 
Meio Ambiente, Habitação 
e Desenvolvimento Urbano, 
Secretaria de Assuntos para 
a Segurança Pública, depen-
dendo do caso.

A população pode ajudar 
denunciando irregularidades 
em áreas ou vias públicas 
pelos telefones 2453-6810 
e 2453-6872, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h.

Ação da prefeitura remove barraco 
com drogas na Cidade Soberana

Unidade Móvel da Associação dos 
Advogados chega a Guarulhos

A Associação dos Advo-
gados de São Paulo (AASP 
- www.aasp.org.br ), entidade 
que congrega quase 90 mil 
associados e completou 76 
anos de fundação este ano, 
tem realizado permanente-
mente diversas ações para 
estar cada vez mais próxima 
dos seus associados pre-
sentes em todos os estados 
do País.

Entre as iniciativas, desta-
camos sua Unidade Móvel, 
que desde 2016 já percorreu 
mais de 65 mil quilômetros. 
A partir de terça (19), até 
sexta (22), sempre das 9h 
às 17h, a Unidade Móvel da 
AASP estará em Guarulhos 
em frente ao prédio do OAB 
Guarulhos:  Rua Ipê, 185 e 
201 com diversos produtos 
e serviços que facilitam a 
rotina dos advogados.

Na unidade móvel, os 
advogados encontram várias 

soluções para facilitar o exer-
cício profissional: emissão de 
certificado digital, indispen-
sável para o peticionamento 
eletrônico, por um valor es-
pecial para associados, além 
de códigos de bolso atualiza-
dos, pen drive, oportunidade 
para se associarem à AASP,  
agendas, edições da Revista 
do Advogado e da Revista 
Brasileira da Advocacia, do 
CPC anotado, informações 
gerais sobre as atividades 
e o clube de benefícios da 
Associação, entre outros. 
Ofertas de diversos produtos 
e serviços que facilitam a 
rotina dos advogados para 
melhor atendimento a seus 
clientes e à população.

Os advogados também 
podem ir até os locais e 
apresentar sugestões para 
as constantes ações da 
entidade junto ao Poder 
Judiciário.
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Prefeito Guti faz a entrega de mais 
um acesso do Trevo de Bonsucesso

A prefeitura entregou 
nesta quarta-feira (13) a 
penúltima etapa do Trevo 
de Bonsucesso, totali-
zando 95% da obra. Com 
a presença do prefeito 
Guti, o ramo 1.100 foi libe-
rado em seus 260 metros 
que compreendem a 
ligação entre as avenidas 
Juscelino Kubitschek 
e Água Chata, como 
acesso direto à Rodovia 
Presidente Dutra, no sen-
tido Rio de Janeiro, para 
os veículos provenientes 
do bairro do Pimentas.

“Estamos aqui para 
cumprir o que promete-
mos. Essa é uma conquista 
de toda cidade e por este 
motivo precisa ser compar-
tilhada. Temos satisfação 
em entregar 95% do Trevo 
de Bonsucesso, benefi-
ciando 600 mil pessoas 
que moram na região do 
Pimentas e também as das 

demais regiões , mas que 
transitam por aqui “, disse 
o prefeito Guti.

Bastante enfático Guti 
explicou que durante 15 
anos muito se prometeu, 
mas nada se fez. “Agora, 
apenas com dois anos de 
governo, estamos orgulho-
sos por poder cumprir esse 
compromisso com a popu-
lação. Nossa prioridade é 
terminar as obras iniciadas 
por outras gestões para 
não desperdiçar dinheiro 
público. Este trevo, em 
particular, é de grande 
impacto para o Brasil, pois 
a rodovia Presidente Dutra 
faz a ligação das duas 
maiores capitais do País, 
São Paulo e Rio de Janei-
ro”, finalizou o prefeito.

O secretário de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana 
(STMU), Paulo Carvalho, 
enfatizou que acima de 
tudo estão os moradores 

da região do Pimentas. 
“Eles sonharam muito 
com esta obra que nunca 
acabava. Por esse motivo, 
parabenizo a todos que 
trabalharam aqui e espe-
cialmente ao prefeito Guti”, 
afirmou.

Com a conclusão desse 
trecho que forma o miolo 
do trevo, 57 mil passagei-
ros serão beneficiados 
diretamente, pois 17 linhas 
de ônibus poderão transi-
tar direto pelo local, sem 
precisar fazer desvios.

Conclusão da obra envolve a resolução de questão judicial
A conclusão da obra 

do Trevo de Bonsucesso 
depende agora da finaliza-
ção do trecho de aproxi-
madamente 100 metros de 
extensão do viaduto central, 
que, por sua vez, aguarda a 

resolução de questão judicial 
envolvendo imóvel localiza-
do na área. A prefeitura já 
realizou o depósito do valor 
da indenização e aguarda 
decisão da Justiça, que rea-
liza avaliação final a pedido 

do proprietário.
Após a conclusão dessa 

fase da obra, a ligação 
com a Via Dutra, por meio 
de acesso da marginal sul 
à pista lateral, na altura do 
Posto Sakamoto, deverá 

ser feito pela conces-
sionária NovaDutra, que 
administra a rodovia.  A 
administração municipal 
negocia com o governo 
federal, desde o início do 
ano, a liberação do trecho.
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Teoria da 
conspiração

No meio de rumo-
res que o prefeito 
Guti (PSB) estaria 
de olho no NOVO, 
ele recebeu na 
segunda-feira o 
deputado estadual 
Daniel José, um 
dos caciques dos 
neófitos…

Permissão 
para multar

Até ontem às 15h, 
um ex-secretário 
havia deixado lem-
brança no sistema de informática da Prefeitura: 
seu carro como “invisível”. Qualquer multa que 
viesse a ser aplicada no veículo em Guarulhos 
não seria lançada porque as placas estavam 
“blindadas”...

A conferir
O ex-inspetor 

da PRF Márcio 
Pontes, hoje 
secretário adjunto 
de Transportes, 
me garantiu que 
determinou ontem 
a retirada de 
todos os carros 
particulares “invi-
síveis” do sistema. 
Ele corre risco de 
ficar vendido no 
lance…

Barrigada
Jornalistas da 

Câmara entraram 
na Justiça para 
rever a jornada de trabalho. Conseguiram. E 
deram um tiro de bazuca no pé. Proporcional-
mente, os salários deverão diminuir…

Desnaturado
O coordenador da juventude, Dalmo Matos, 

afirma que desde 2017 não tem mais nada a ver 
com o PDT e o presidente do partido, seu pai, 
Armando Matos. Ah, tá…

Memória de elefante
Quem representou na justiça contra Elói Pietá 

(PT) sobre os cartazes de “feliz Natal” - pelos 
quais foi condenado -  foi o então vereador Ri-
cardo Rui (PPS). Deverá ser candidato em 2020…

Data Vênia
O presidente da OAB, Eduardo Ferrari, reage 

às críticas do 
adversário der-
rotado Edson 
Belo. “O can-
didato deveria 
ter vergonha de 
agir com total 
falta de urba-
nidade”. Belo 
acusa a eleição 
da chapa 1 de 
ter sido DESO-
NESTA (grifo 
dele)...

Qual sua 
opinião?

Enquete no 
meu Facebook, com 423 votos, apurou que 
19% consideram que a EDP presta bom serviço 
de eletricidade em Guarulhos. E 81% avaliam o 
serviço como ruim…

Prefeitura prevê retorno da Zona Azul 
nas ruas da cidade até mês de junho
Antônio Boaventura

A Prefeitura de Guaru-
lhos prevê a retomada 
da Zona Azul até os 
primeiros dias do mês de 
junho. De acordo com a 
administração municipal, 
a conclusão do processo 
de licitação deste servi-
ço está marcada para o 
próximo dia 28. O estacio-
namento rotativo nas vias 
da cidade está desativado 
desde o dia 25 de março 
do ano passado. 

A licitação para a escolha 
da nova escolha da nova 
empresa para gestão da 
Zona Azul foi publicada no 
Diário Oficial do Município 
(DOM) do dia 22 de feverei-
ro e marcada para o dia 28 
de março. Logo depois que 
o resultado for conhecido, 
estima-se que o serviço 
volte a funcionar dentro de 
um prazo de 60 dias.

Ainda na gestão do 
ex-secretário Giuliano 
Locanto, substituído por 
Paulo Carvalho, a pro-
messa seria de que o 
serviço estaria reativado 

em meados de novem-
bro do ano anterior. Fato 
que não se consumou e, 
assim, os 63 parquíme-
tros foram lacrados. E, 
com a inatividade do ser-

viço de estacionamento 
rotativo, aumentou a 
presença e ação dos 
chamados “flanelinhas”, 
em especial, na região 
central. 
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Novo sistema contará com
quase 3 mil vagas nas ruas

Reticências...

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

O novo sistema de Zona 
Azul (estacionamento 
rotativo pago) contará 
com um total de 2.994 
vagas. Dessas, 199 serão 
destinadas a idosos (5%), 
128 para deficientes (2%) 
e 128 para motocicletas 
(2%). As demais 2.539 va-
gas são para o chamado 
sistema operacional nor-
mal que será totalmente 
digitalizado.

Nesta nova proposta 
para o sistema, o usuário 
poderá reservar sua vaga 
por 30 minutos (tempo 
mínimo), 1 hora (interme-
diário), ou 2 horas (tempo 
máximo), por meio de um 
aplicativo instalado no ce-
lular, ou comprando o car-

tão virtual dos monitores 
do sistema, que estarão 
trabalhando nas ruas para 
atender o público.

O sistema digitalizado 
irá impedir que o usuário 
fique estacionado por 2 
horas e, depois desse 
tempo, tire o veículo do 
local e estacione em uma 
região próxima. A leitura 
das placas irá impedir 
a compra de uma nova 
vaga na Zona Azul. A 
distribuição das 2.994 
vagas vai acontecer da 
seguinte forma: 1.743 na 
região central, 733 na 
região do Bosque Maia, 
215 no Macedo, 170 na 
Vila Galvão e 133 no Bom 
Clima. (A.B.)
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

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

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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O ataque a tiros na Escola Estadual 
Raul Brasil, de Suzano, na Grande São 
Paulo, não foi o primeiro registrado 
em escola brasileira. Considerado um 
problema crescente nos Estados Uni-
dos, esse tipo de crime já foi verificado 
em, pelo menos, outras oito vezes no 
Brasil. Maioria dos atiradores alegou ser 
vítimas de bullying. Veja os principais 
casos:

Salvador (2002)
Em 2002, um aluno de 17 anos matou 

a tiros duas colegas da escola particu-
lar Sigma, do bairro de Jaguaribe, em 
Salvador. O adolescente atirou contra 
as duas dentro de uma sala de aula. Em 
seguida, se entregou à polícia ainda 
dentro da escola.

Taiúva (2003)
Um ex-aluno também foi responsável 

pelo ataque a tiros à Escola Estadual 

Coronel Benedito Ortiz, em Taiúva, inte-
rior de São Paulo, em janeiro de 2003. 
Cinco alunos, o caseiro, a zeladora e 
uma professora da instituição ficaram 
feridos. Um dos estudantes, atingido 
por um tiro na coluna, ficou paraplégico. 
Não houve vítimas fatais. O autor dos 
tiros Edmar Aparecido Freitas, tinha 
18 anos na época. Ele se matou em 
seguida.

Realengo (2011)
Um homem de 23 anos atirou contra 

alunos em salas de aula lotadas na Esco-
la Municipal Tasso da Silveira, no bairro 
de Realengo, no Rio. O crime aconteceu 
em abril de 2011. Doze crianças mor-
reram e 13 ficaram feridas, todas com 
idades entre 12 e 14 anos. O atirador, 
Wellington Menezes de Oliveira, usou 
dois revólveres, que chegou a recarregar 
várias vezes. Em seguida, ele foi atingido 
por um policial e se suicidou.

São Caetano do Sul (2011)
Um aluno de dez anos atirou contra 

uma professora na Escola Municipal Alci-
na Dantas Feijão, em São Caetano do Sul 
(SP), em setembro de 2011. Em seguida, 
ele atirou contra a própria cabeça e mor-
reu no hospital. A professora sobreviveu.

João Pessoa (2012)
Dois adolescentes, de 16 e 13 anos, 

foram apreendidos após um tiroteio 
na escola estadual Enéas Carvalho no 
Centro de Santa Rita, na Grande João 
Pessoa, em abril de 2012. Um deles fez 
seis disparos, ferindo três alunos.

Goiânia (2017)
Um estudante de 14 anos atirou dentro 

do Colégio Goyases, escola particular 
de ensino infantil e fundamental, em 
Goiânia. Dois estudantes morreram e 
outros quatro ficaram feridos. O caso 
aconteceu em outubro de 2017. O garoto 

foi apreendido.

Janaúba (2017)
Oito crianças e uma professora morre-

ram após um segurança colocar fogo em 
uma creche em Janaúba, no Norte de Mi-
nas Gerais, em outubro de 2017. O vigia 
do Centro Municipal de Educação Infantil 
Gente Inocente jogou álcool em crianças 
e nele mesmo. Em seguida, ateou fogo. 
No horário havia 75 crianças e 17 funcio-
nários na escola. O agressor foi socorrido 
e morreu horas depois.

Medianeira (2018)
O episódio mais recente aconteceu em 

setembro do ano passado, no Colégio 
Estadual João Manoel Mondrone, em 
Medianeira, no oeste do Paraná. Um 
adolescente de 15 anos entrou armado 
e atirou contra colegas de classe. Dois 
alunos ficaram feridos. Dois adolescentes 
foram apreendidos. 

Escolas brasileiras registram, ao menos, oito tragédias

Massacre em escola na Grande SP deixa o 
país em choque e soma-se a outros ataques

Alunos e funcionários da 
Escola Estadual Raul Brasil, 
em Suzano, na Grande São 
Paulo, viveram momentos de 
pesadelo na manhã desta 
quarta-feira (13). Pouco depois 
das 9h30, dois ex-alunos 
armados invadiram a escola e 
mataram oito pessoas. Depois, 
com a chegada a polícia, 
um dos atiradores matou o 
comparsa e depois cometeu 
suicídio, segundo as primeiras 
investigações.

O massacre deixou o país 
em choque e atônito, o 
somou-se a outras tragédias 
já registradas em escolas de 
todo o país (ver box).

Os assassinos são Guilher-
me Taucci Monteiro, de 17 
anos, e Henrique de Castro, 
de 25 anos. Guilherme deixou 
a escola no ano passado 

após “problemas”. Segundo 
a polícia, os dois tinham um 
pacto de que fariam o ataque 
e depois se matariam. E que 
andavam pesquisando na in-
ternet massacres em escolas 
dos Estados Unidos.

Os alunos que foram mortos 
tinham idade entre 15 e 17 
anos. Duas funcionárias 
também foram mortas. Antes 
de irem para a escola, a dupla 
passou em uma loja de veícu-
los, a menos de um quilômetro 
da unidade de ensino, onde 
Guilherme matou o próprio tio, 
o proprietário do local José 
Antonio de Moraes. 

Ao menos nove feridos esta-
vam internados em hospitais 
da cidade até a conclusão 
desta edição.

A dupla estava em um 
veículo Onix branco, alugado 

por Henrique no dia anterior, 
quando chegaram à escola. 
Guilherme e Henrique foram 
reconhecidos pelos funcio-
nários e tiveram acesso ao 
seu interior. Eles teriam sido 
abordados pela coordena-
dora pedagógica Marilena 
Ferreira Vieira Umezo e, neste 
momento, passaram a abrir 
fogo. Houve pânico, gritaria 
e corre-corre. Marilena foi a 
primeira a ser atingida. Não 
se sabe se os assassinos 
chegaram à escola encapuza-
dos ou se cobriram os rostos 
posteriormente.

A Polícia Militar foi acionada 
e chegou ao local oito minutos 
depois que o tiroteio teve 
início. Há informações, ainda 
não confirmadas, que nesse 
instante, um dos atiradores 
matou o comparsa e depois 

atirou contra a própria cabeça. 
Os policiais encontraram uma 
falsa bomba, que foi analisada 
pelo Gate (Grupo de Ações 
Táticas Especiais) da PM.

O secretário de Segurança 
Pública de São Paulo, João 
Camilo Pires de Campos, es-

teve no local, onde concedeu 
entrevista, e disse que a “gran-
de busca”, neste momento, é 
saber a motivação que levou a 
dupla a cometer o massacre.

O prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi, esteve na 
Escola Estadual Raul Brasil na 

tarde desta quarta e informou 
que deverá ocorrer um velório 
coletivo na Arena Suzano. Ele 
lamentou a tragédia e desta-
cou que a Guarda Municipal 
realiza rondas escolares, com 
o apoio da PM, mas o serviço 
não cobre todas as unidades.

Os Mortos
1. Marilena Ferreira Vieira Umezo, coordena-

dora pedagógica
2. Eliana Regina de Oliveira Xavier, agente 

de organização escolar
3. Pablo Henrique Rodrigues, aluno
4. Cleiton Antonio Ribeiro, aluno
5. Caio Oliveira, aluno
6. Samuel Melquíades Silva de Oliveira, 

aluno
7. Douglas Murilo Celestino, aluno
8. Jorge Antonio de Moraes, comercian-

te, morto antes da entrada dos assassinos 

na escola; ele é tio de Guilherme, um dos 
assassinos

Os Feridos
1. Leticia Melo Nunes
2. Samuel Silva Felix
3. Beatriz Gonçalves
4. Andersown Carrilho de Brito
5. Murilo Gomes Louro Benite
6. Jennifer Silva Cavalcanti
7. Leonardo Vinicius Santana
8. Adna Bezerra
9. Guilherme Ramos
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Antônio Boaventura

A Câmara Municipal 
vota nesta quinta-feira, 
14, o veto do prefeito 
Guti (PSB) ao projeto 
de lei que determina a i 
implantação do progra-
ma Remédio em Casa, 
na cidade. A proposta é 
de iniciativa do vereador 
Paulo Roberto Cecchina-
to (PP) e foi aprovada em 
plenário no ano passado. 

A proposta é a de ins-
tituir a distribuição gra-
tuita de medicação na 
residência de pacientes 
do SUS idosos, com mais 

de 65 anos de idade, 
pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida 
e portadores de doenças 
crônicas. 

Desde 2005, esta ini-
ciativa é realizada pelo 
município de São Paulo. 
Por lá, o programa con-
siste na entrega domici-
liar de medicamentos em 
quantidades suficientes 
para o período de 90 
dias para portadores 
de doenças/ patologias 
crônicas;  estáveis e 
controlados clinicamen-
te; em acompanhamento 

nas Unidades de Saúde. 
Cecchinatto ressalta que 
a proposta é beneficiar 
as pessoas com dificul-
dade de locomoção.

O Executivo entende 
que a implantação do 
programa é complexa 
por conta de sua orga-
nização e operacionali-
zação, além de exigir a 
participação de diversas 
áreas da municipalida-
de como Assistência 
Farmacêutica, Vigilância 
em Saúde, Divisão de 
Compras e de Redes de 
Atenção à Saúde.

Legislativo vota a implantação do 
programa de entrega de remédios

Comissão de Educação copia a Saúde e 
decide por visitar as escolas municipais

A Comissão de Edu-
cação, Cultura, Esporte, 
Lazer e Turismo da Câ-
mara Municipal resolveu 
copiar a iniciativa do 
colegiado de verea-
dores da Comissão de 
Higiene e Saúde Pública 
e irá iniciar um circuito 
de visitas às escolas da 
rede municipal de ensi-
no. A primeira delas está 
prevista para a próxima 
segunda-feira (18). 

A iniciativa tem como 
objetivo avaliar as con-
dições estruturais que 

as unidades escolares 
do município se encon-
tram, além de relatar a 
prefeitura às necessida-
des de cada uma delas. 
O vereador Lauri Rocha 
(PSDB), presidente da 
comissão, disse que a 
direção de uma escola 
da região do Cabuçu o 
procurou para denunciar 
a falta de estrutura.

“A diretoria da Escola 
Municipal Cora Cora-
lina, no Cabuçu, nos 
relatou uma série de 
problemas estruturais, 

situações que colocam 
em risco a comunidade 
que frequenta o local. 
A partir daí vamos olhar 
as condições de outras 
escolas e comunicar o 
Executivo para que pos-
sa tomar providências”, 
explicou. 

Os vereadores da 
comissão – Lauri Rocha, 
Serjão Inovação (PSL) e 
Rômulo Ornelas (PT) -, 
decidiram iniciar os tra-
balhos de inspeção na 
escola municipal Cora 
Coralina. (A.B.)

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

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXIS DO 
MUNICÍPIO DE GUARULHOS

-GUARUCOOP-
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

 
 
A COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXIS DO 
MUNICÍPIO DE GUARULHOS – GUARUCOOP, CONFORME DETERMINA SEU ESTATUTO 
SOCIAL, CONVOCA SEUS 785 (SETECENTOS E OITENTA E CINCO) COOPERADOS EM 
CONDIÇÃO DE VOTAREM, PARA COMPARECEREM A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, 
QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30/03/2019, NO AUDITÓRIO DE CONVENÇÕES DO HOTEL 
MATIZ, SITO À RUA PEDRO DE TOLEDO, 1000, JD. SÃO GERALDO, GUARULHOS/
SP COM ABERTURA NO DIA 30/03/2019, ÀS 12:00 HS, EM 1º CONVOCAÇÃO COM 2/3 
(DOIS TERÇOS) DE SEUS COOPERADOS, CASO ESTE NÚMERO NÃO SEJA ATINGIDO, 
REUNIR-SE-Á EM 2º CONVOCAÇÃO ÀS 13:00 HS, COM A METADE MAIS UM DE SEUS 
COOPERADOS E EM TERCEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 14:00 HS, COM NO MÍNIMO DEZ 
COOPERADOS, PARA DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:
I – Prestação de contas da Diretoria, acompanhando o parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo:
a) Relatório de Gestão
b) Balanço
c) Demonstrativo de sobras apuradas ou das perdas decorrentes das insuficiências das 
contribuições, para cobertura das despesas da sociedade e do parecer do Conselho Fiscal.
II – Destinação das sobras apuradas, ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições, para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se no primeiro caso, as 
parcelas para fundos obrigatórios.
III – Fixação do valor da representação, para o Presidente da Cooperativa, bem como o da 
cédula de presença para os demais diretores e fiscais, pelo comparecimento às respectivas 
reuniões.
IV – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.
Obs: 1º Os interessados em concorrerem aos Cargos de Conselheiro Fiscal, deverão apresentar 
suas chapas completas a partir do dia 19/03/2019 até 22/03/2019, das 08:30 hs ás 17:00 hs, 
em ofício fornecido pela Guarucoop, com firma reconhecida de todos os candidatos da chapa 
com seus respectivos cargos, devendo atender todas as exigências estatutárias.
Obs: 2º Só poderá participar da Assembléia o cooperado que estiver rigorosamente em dia 
com sua mensalidade, conforme estatuto social, cap.III. artigo 16, letra C.
 

Guarulhos, 14 de Março de 2019.
WALDIR ALMEIDA DA SILVA

Presidente
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O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, os 
maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de 
Finanças a empresas fornecedoras e prestadores de 
serviços à Prefeitura de Guarulhos.

ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A 
PESQUISA-AFIP
Prestação de serviços de gerenciamento e opera-
cionalização da realização de exames laboratoriais: 
análises clínicas, citologia, anatomia patológica, 
genética e biológica molecular, nas unidades de 
saúde da rede de saúde pública do município de 
Guarulhos- SP.
VALOR: R$ 1.535.263,98

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
Indenização referente a gestão compartilhada em 
regime de cooperação mutua entre os participes nas 
atividades de implantação e implementação de servi-
ços e ações de saúde mental, álcool e drogas.

VALOR: R$ 979.417,12

R.C.A. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Prestação de serviços de Limpeza técnica hospitalar.
VALOR: R$ 348.971,76

COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Fornecimento de suplemento alimentar em pó e 
liquido.
VALOR: R$ 266.325,26

VANCEL TRANSPORTADORA TURÍSTICA EIRELI – 
EPP
Locação de veículos com condutores, manutenção e 
combustível por conta da contratada.
VALOR: R$ 154.847,94

TETHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E 
ORTOPÉDICOS EIRELI ME
Fornecimento de lanceta descartável para punção 
digital calibre 28g com sistema de segurança.
VALOR: R$ 147.200,00

MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODU-
TOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA ME
Fornecimento de Sulfametoxazol+ Trimetoprima, 
clopidogrel e sais para reidratação oral.
VALOR: R$ 62.884,00

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Locação e fornecimento continuo de oxigênio e loca-
ção de cilindros e tanques.
VALOR: R$ 53.914,96

RAPHAEL GONÇALVES NICESIO ME
Fornecimento de imobilizador lateral de cabeça.
VALOR: R$ 13.788,50

P.H.O – PRODUTOS HOSPITALARES E 
ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP
Fornecimento de dispositivo agulhado com asas.
VALOR: R$ 9.600,00

* Dados extraídos da edição do Diário Oficial do 
Município publicado no dia 08 de março de 2019.

[ bloco de notas ]

Seminário encerra trabalho técnico 
Social no Residencial Lavras

Prefeitura de Guarulhos lança 
novo portal na segunda-feira

Quem for acessar o 
Portal da Prefeitura de 
Guarulhos (www.guaru-
lhos.sp.gov.br) a partir da 
próxima segunda-feira (19) 
vai se surpreender. De-
senvolvido pela Subsecre-
taria de Comunicação e o 
Departamento de Informá-
tica e Telecomunicações 
(DIT), o novo site vem com 
uma versão mais moderna 
e amigável, repleto de 
novidades. A página ini-
cial privilegia os serviços, 
informações e imagens e 
vídeos institucionais. 

O objetivo é o de faci-
litar ainda mais o acesso 
dos munícipes e dos 
servidores municipais aos 
serviços e informações 
da Prefeitura. Além do 
novo layout, os usuários 
poderão acessar cen-
tenas de serviços como 
consultas de tributos, 
multas, endereços de 
equipamentos de saúde, 
entre outros, além de ter 
à disposição as edições 
do Diário Oficial, notícias 
e os últimos vídeos em 
poucos cliques.

O Trabalho Técnico Social 
(TTS) desenvolvido pelo 
Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE) e 
pela Prefeitura de Guarulhos 
com os quase 10 mil mora-
dores do Residencial Lavras, 
desde 2014, foi concluído 
com a apresentação de um 
balanço das atividades nesta 
terça-feira, dia 12, no Semi-
nário “Trilha para o Futuro 
do Residencial Lavras”, no 

auditório do SEST/SENAT, no 
Jardim Novo Portugal.

O poder público munici-
pal foi representado por 
diversas secretarias, com 
destaque para a Secretaria 
de Habitação, responsável 
pela demanda do empreen-
dimento, além das Secreta-
rias de Desenvolvimento e 
Assistência Social, Saúde, 
Educação, Trabalho e de 
Políticas para Mulheres.

[ bloco de notas ]

O prefeito Guti inaugurou 
oficialmente nesta quarta-feira 
(13) o Serviço de Acolhimento 
Institucional Adulto Masculino 
– Parque Residencial Bambi, 
com 80 vagas destinadas a 
adultos do sexo masculino 
em situação de rua. Trata-se 
de um serviço de execução 
indireta, parceria da admi-
nistração municipal com a 
organização da sociedade 
civil Núcleo Batuíra, selecio-
nada através de edital de 
chamamento público da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
e Assistência Social (SDAS) no 

segundo semestre de 2018. 
Este é o segundo serviço 

no município que já conta 
com uma unidade no Taboão, 
entregue em 2017, porém 
executado de forma direta. O 
prefeito Guti salientou o com-
promisso da administração 
com os mais necessitados. “É 
um privilégio estar aqui hoje 
inaugurando este serviço 
essencial para o município. 
O que move o governo é 
atender quem mais precisa. 
As pessoas assistidas aqui e 
que estavam em situação de 
vulnerabilidade”.

Novo Serviço de Acolhimento 
Institucional Masculino na cidade

Feal realiza 17° Encontro 
Amigos da Boa Nova em abril 

No dia 13 de abril 
acontece no Espaço 
Internacional Eventos o 
17° Encontro Amigos da 
Boa Nova. Com realiza-
ção da Fundação Espírita 
André Luiz, o encontro 
terá como tema central 
Cura e Libertação com o 
Cristo Consolador. Pre-
sença dos palestrantes: 
José Carlos de Lucca,  
juiz de direito, escritor e 
palestrante; José Medra-
do, conferencista espírita 
reconhecido internacio-
nalmente e do professor 
Dr. Severino Celestino,  
escritor, expositor, ex- 
seminarista, pesquisador 
do hebraico e religiões. 

A proposta é levar ao 
público uma imersão 

profunda ao processo da 
autocura. Um dia para 
despertar a renovação 
das suas energias diante 
de tantos desafios que 
nos afligem a alma e nos 
distanciam da recupera-
ção de nós mesmos. O 
evento contará também 
com debates esclarece-
dores com os comuni-
cadores da Rádio Boa 
Nova e TV Mundo Maior, 
o médico psiquiatra João 
Lourenço, a psicóloga 
mestra em ciências da 
religião Ercília Zilli, o 
psicólogo e psicana-
lista Adão Nonato, e a 
pedagoga e fundadora 
da AMIC- Associação 
Amigos da Criança, Elia-
na dos Santos. 

Divulgação

[ transparência ]

A partir desta quinta-feira 
(14) a Prefeitura de Guaru-
lhos recebe inscrições para 
a 19ª Corrida e Caminhada 
do Batom, que integra o ca-
lendário em comemoração 
ao Mês Especial da Mulher. 
O evento acontece no dia 
31 de março, com largada 
na avenida Paulo Faccini, 
na altura da entrada do 
Bosque Maia.

Para se inscrever, as 

interessadas devem acessar 
o http://portaleducacao.gua-
rulhos.sp.gov.br/corrida/, a 
partir das 10 horas do dia 14, 
cujo prazo se estende até o 
dia 22. Organizada pela Se-
cretaria de Esporte e Lazer, 
a tradicional competição ob-
jetiva despertar o interesse 
do público feminino para a 
prática de atividades físicas, 
bem como melhorar a saúde 
e a qualidade de vida.

Guarulhos recebe inscrições para 19ª 
Corrida do Batom a partir desta 5a

Divulgação
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Os deputados estaduais 
aprovaram projeto que fixa 
os novos valores de pisos 
salariais para o Estado de 
São Paulo. A proposta, 
de autoria do Executivo, 
tramitou em regime de 
urgência. O piso irá de R$ 
1.108,38 para R$ 1.163,55 
na primeira faixa salarial; a 
segunda faixa aumentará 
de R$ 1.127,23 para R$ 
1.183,33. O reajuste repre-
senta aumento de 4,97%. 

O projeto aguarda a 
sanção do governador 
João Doria. Os novos 
valores retroagirão a 1º/1 
deste ano e serão reajus-
tados anualmente, a fim de 
adequarem-se às realida-
des econômicas e sociais 
decorrentes de cada exer-
cício. O aumento será dado 
com base na inflação e no 
crescimento da economia. 

Para o deputado Davi Zaia 
(PPS), a proposta é uma ga-
rantia de um salário maior e 

abrange diversas categorias 
no estado. “Deveríamos fa-
zer esta revalorização todos 
os anos devido à inflação, 
pois caso o contrário este 
piso salarial pode perder 
seu significado”, explicou. 

A parlamentar Beth Sahão 
(PT) comentou o projeto. 

“Este aumento é importante, 
mas em nossa opinião ainda 
está muito abaixo do que 
o trabalhador do estado 
merece. De qualquer modo, 
antes este aumento que 
nenhum. Qualquer diferença 
é muito bem- vinda ao bolso 
do trabalhador”, afirmou. 

Cerca de 45 milhões de 
pessoas recebem salá-
rio mínimo no país, entre 
aposentados e pensionis-
tas. A correção do salário 
mínimo altera os valores de 
benefícios sociais como o 
abono salarial e o seguro-
-desemprego. 

D
iv

u
lg

a
çã

o
 /

A
le

sp

Reajuste do salário mínimo de SP 
é aprovado e segue para sanção

Municípios do interior paulista têm 
19 mortes confirmadas por dengue

O Estado de São Paulo 
já tem ao menos 19 mortes 
confirmadas por dengue 
este ano, segundo os 
números informados pelas 
prefeituras. O número de 
óbitos causados pelo vírus 
quase quadruplicou em um 
mês. Na segunda-feira, 11, os 
novos números indicavam 
10 mortes confirmadas em 
Bauru, em Rio Preto, 3 em 
Araraquara e as mesmas 2 
em São Joaquim da Barra. 
O número pode ser maior 
porque muitas prefeituras 
ainda não atualizaram os 
dados. Já a CEV, órgão da 
Secretaria Estadual da Saú-
de, deve publicar um novo 
boletim esta semana.

Em Bauru, conforme a 
secretaria municipal de 
saúde, além das dez mortes 
confirmadas por dengue, 
outros três óbitos ainda 
são objeto de exames no 
Instituto Adolfo Lutz. A cida-
de, que está em estado de 
emergência desde janeiro, 
lidera o ranking de casos 
da doença no Estado, com 
4.875 pacientes infectados.

Em Araraquara, mais 528 

casos positivos de dengue 
foram registrados, totali-
zando 2.790 este ano. O 
número de mortes subiu de 
uma para três. Equipes de 
combate ao Aedes aegypti, 
o mosquito transmissor, 
passaram a aplicar inseticida 
diretamente nas ruas. No 
último sábado, um mutirão 
retirou 14 toneladas de 
criadouros das casas.

A Secretaria de Saúde de 
São José do Rio Preto atu-
alizou para 2 834 o número 
de casos confirmados de 
dengue na cidade. Há ainda 
2.763 casos em investi-
gação, já que as pessoas 
apresentaram sintomas da 
doença. Com a confirmação 
de mais duas mortes por 
dengue, já são quatro óbitos 
este ano.

Em Neves Paulista, a pre-
feitura registrou a primeira 
morte suspeita por dengue. 
Um morador de 83 anos 
apresentou os sintomas da 
doença e, após ser interna-
do no hospital da cidade, foi 
transferido para um hospital 
particular de São José do 
Rio Preto, onde morreu.

Fantasias

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

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

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

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

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

(11) 4414-6466      
PARA MAIS INFORMAÇÕES:

IMÓVEIS À VENDA
2463-2000 | 2440-2439 | 94014-5004C
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SOBRADO JD. SÃO DOMINGOS NO CENTRO COMERCIAL
04 DORMITÓRIOS, 2 SALA, COZINHA E BANHEIROS, 

EXCELENTE PONTO COMERCIAL, 06 VAGAS DE GARAGEM. 
VALE A PENA VER. LOCAL DO IMÓVEL: 

ESTRADA DO ELENCO, 1416 - 
 PREÇO R$ 300.000,00 COM 50% DE ENTRADA E 

60 X FIXAS. TROCO POR APTO.
 

CASA JD. LENIZE
04 COMODOS E WC NOS FUNDOS, E SALÃO COMERCIAL 
NA FRENTE. REFORMADA (VAGA). ENDEREÇO AV. SÍTIO 

NOVO, N° 160 EM FRENTE À ESCOLA. 
PREÇO R$ 220.000,00 ACEITO CARRO.

 CASAS JD. CABUÇU – 03 CASAS
02 COMÔDOS CADA UMA E WC, ASFALTO E ÓTIMA 

LOCALIZAÇÃO, TERRENO MEDE 5x67, DESMEMBRADO 
E COM ESCRITURA REGISTRADA, VAGAS COBERTA 
COM LAJE E TELHA, ÁGUA E LUZ LIGADAS. PREÇO 
R$ 130.000,00. ACEITO CARRO COMO PARTE DE 

PAGAMENTO.

 CASA BAIRRO SÃO JOÃO
02 QUARTOS, VAGA,  SALA, COZINHA E WC + SALÃO 
COMERCIAL DE 48M², ERA SALÃO DE CABELEIREIRO 

COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, ESTRADA DO SABOÓ, 
358. PREÇO R$ 240.000,00 A VISTA OU COM 50% DE 

ENTRADA, SALDO EM 60 X FIXAS.

SOBRADÃO JD. SÃO PAULO
03 QUARTOS, SALA, COZINHA  E BANHEIROS, TERRENO 
MEDE 10x28 EXCELENTE PONTO P/ CLÍNICA MÉDICA, 

DENTISTA, RUA SARUTAIA N° 591. PREÇO R$ 580.000,00 
PARCELO E ACEITO APTO P/ PAGTO.

JARDIM STA EMÍLIA
02 CASAS - 1° DE 02 COMODOS E BANHEIRO, 2° COM 
03 COMODOS E BANHEIRO, TERRENO MEDE 7x22, COM 
ESCRITURA, PLANO E MURADO 02 VAGAS DE GARAGEM. 
PREÇO R$ 220.000,00 PARCELO COM 50% DE ENTRADA, 

SALDO EM 60X FIXAS. TROCO POR APTO.

ITAQUÁ
CASA 02 QUARTOS, SENDO 01 SUÍTE, SALA, 

COZINHA, 02 VAGAS DE GARAGEM, MURADA, PORTÃO 
AUTOMATICO FINO ACABAMENTO, RUA PEREIRA 
BARRETO, 51 JD. CAIUBI. PREÇO R$ 230.000,00, 

PARCELO COM 50% DE ENTRADA, SALDO EM 
60X FIXAS OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.

SOBRADO (VAGO) 
JD. REGINA, 

REGIÃO DO JD. SÃO JOÃO
OTIMO SOBRADO, CONTENDO 04 SUÍTES,  SALA, 

COZINHA (40M²), PISCINA, SALÃO DE FESTAS, FOGÃO 
A LENHA COM FORNO, ETC., 03 VAGAS DE GARAGEM, 
TERRENO MEDE 8X30 COM ESCRITURA REGISTRADA. 
PREÇO R$ 450.000,00, ACEITO CARRO, CAMINHÃO OU 

PARCELO COM 50% DE ENTRADA E 60X FIXAS.

CIDADE SOBERANA 
04 CASAS DE 02 QUARTOS, SALA, COZINHA E 

BANHEIRO CADA UMA. NA FRENTE SALÃO COMERCIAL 
DE 70m². O TERRENO MEDE 10X40, TOTALMENTE 
PLANO. TODAS AS CASAS TEM SUITE. SALÃO DE 

FESTAS COM FOGÃO A LENHA E FORNO, 06 VAGAS 
DE GARAGEM, PORTÃO AUTOMÁTICO. RENDA PARA 

LOCAÇÃO GARANTIDA É DE R$ 4.500,00. 
PREÇO R$ 460.000,00. ACEITO CARRO OU PARCELO 

EM 36X FIXAS. LOCAL: RUA JACAREZINHO, 159
 

CHÁCARA ATIBAIA
 3 DORMITÓRIOS (TODOS SUITE), SALA, COZINHA, 

COPA E BANHEIROS, SALÃO DE FESTA, SAUNA, 
CHURRASQUEIRA, PISCINA, JARDINAGEM, 08 VAGAS 
DE GARAGEM, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PIRES, 

NA RUA DIAMANTE CALDERON, 58, VALE A PENA VER, 
TEM MAIS BENFEITORIAS. PREÇO R$ 750.000,00, 
ACEITO IMÓVEL, PARCELO EM 60 X COM 50% DE 

ENTRADA, OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO

58m2, Prox. Estrada 
Guarulhos Nazaré, 2Dorm, 

sala, coz, 1 wc, 1 vaga, área 
de serviço, semi-mobiliado.
R$1.100,00+IPTU+COND 
(Fiador, Deposito, Seguro 

Fiança) COd.2037

Prox. Shopping Maia, 
2Dorm(1Suíte), sala 2 

ambientes com sacada e 
espaço gourmet, 1vg, Lazer 

Completo. R$345 MIL (Aceita 
Financiamento, Estuda 

Proposta) Cod.1940

125m2, Praça Jd. São 
Manoel, 2Dorm, sala, coz, 

3wc, área de serviço
churrasqueira, 1vg.

R$350 Mil (Estuda Permuta 
por terreno menor valor)

Cod.1912

300m2(10x30), Prox. Trevo e 
Céu de Bonsucesso, plano, 
Documentação 100% ok, 

Terraplanagem pronta.
R$350 Mil (Estuda Proposta)

Cod.168

130m2, Prox. Av. Paschoal 
Thomou, 3Dorm(1Suíte), Sala 

ampla, sala de jantar, coz, 2wc, 
área de serviço coberta, 2vgs 
cobertas, 2 caixas d’ água, mil 

litros. R$1.500, 00 (Fiador)
Cod.2106

Apartamento
Jardim Testae

84m2, Prox. Av. Faria Lima, 
2Dorm, sala com sacada, 
coz, 1wc, 1 vaga, Lazer 
Completo. R$1.000, 00 + 

cond+IPTU(Deposito, Fiador, 
Seguro Fiança) Cod.2096

Apartamento
Vila Alzira

41m2, Prox. Escola Municipal 
Chico Mendes, 2Dorm, 

coz planejada, sala,  1 vg 
descoberta. R$75 Mil (de 

entrada + transferência de divida, 
Financiamento) Cod.2023

Salão Comercial
Cidade Jd. Cumbica

160m2, Paralelo
 Av. Santos Dumont
R$2.500, 00+IPTU

(Fiador, Seguro Fiança)
Cod.2071

Terreno Água Azul
3100m2, Prox a ponto de 

ônibus, comércios, Escritura 
Registrada R$ 130.000, 00 

(Estuda Proposta e Permuta 
em Auto de menor valor)

Cod.659

Sobrado Parque Uirapuru
Prox. Escola Cassiano 

Ricardo, 3Dorm (1Suíte com 
sacada), 2wc, sala estar, 

sala de jantar, coz. 
R$1.200,00 + IPTU (Fiador, 
Deposito, Seguro Fiança)

Cod.2035

Sobrado
Presidente Dutra

250m2, Prox. Escola Zilda, 
2Dorm(1Suíte), sala, coz, 

1wc, 3 vagas, Possui edícula.
R$380 Mil (Aceita 

Financiamento, Estuda 
Proposta) Cod.1418

Apartamento
Parque Uirapuru

Prox. Escola Amadeu Pereira 
Lima, 2Dorm, sala, coz, 1wc, 
piso frio, 1 vg, lazer completo.

R$1.000, 00 (Fiador, 
deposito) Cod.2064

Apartamento
Bonsucesso

73m2, Prox. UBS Nova 
Bonsucesso, 2Dorm, sala, 
coz, 1wc, área de serviço

R$250 Mil (Estuda Permuta 
imóvel menor valor, aceita 
�nanciamento) Cod.1914

Salão Comercial
Cidade Jardim Cumbica

250m2, Prox. A Base Aérea, 
2 wcs, pé direito 4M
R$5.000, 00(Estuda 

Proposta, Fiador, Seguro 
Fiança) Cód. 1021

Terreno
Pq. Residencial Bambi

518m2, Plano, 
Prox. a UBS Bambi, 
escritura registrada

R$200 Mil (Estuda Proposta)
Cod.539

Casa Térrea
Cidade Soimco

150m2, Prox. Escola Glorinha 
Pimentel, 3Dorm(1Suíte), 
sala, coz, área de serviço, 
2wc, churrasqueira, 3 vgs.
R$2.000, 00+IPTU (Fiador, 

Deposito) Cod.1281

Sobrado
Cidade J.d Cumbica

265m2, Prox. Base Aérea, 
4Dorm(1Suíte), sala de 

estar e jantar, coz planejada, 
churras, 4vgs, 3wcs. R$700 
Mil (Aceita Financiamento)

Cod.2099

150m2, 2wc, rampa de 
acesso, 4vgs. Sobrado 

fundos: 4salas, 2wc.
R$ 7.000, 00+IPTU (�ador, 

seguro �ança, estuda 
proposta) cod.1666

Apartamento
Jardim Cumbica

Apartamento
Jd. Flor Da Montanha

Sobrado
Jd. Sâo Manoel

Terreno
Bonsucesso

Sobrado
Jardim Triunfo

Salão Comercial
AV.Capitao Aviador Walter Ribeiro 455
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[ horóscopo ]

Jenny Vai Casar

Trair e Coçar é só Começar

Globo, 13h59 
Jenny’s Wedding. 
EUA. Comédia. Dire-
ção Mary Donoghue. 
Com Alexis Bledel; Lin-
da Emond. Jenny é 
uma mulher adulta que 
sofre grande pressão 
da família para encon-
trar um marido e se ca-
sar. Mas os pais ainda 

não sabem que Jenny 
é lésbica, e namora Kit-
ty, que todos acredi-
tam ser apenas uma 
colega. Quando reve-
la sua orientação se-
xual, a família entra em 
crise. Mesmo assim, 
Jenny pretende se ca-
sar, com a aprovação 
dos pais ou não.

Globo, 1h18. Bra-
sil. Comédia. Dire-
ção Moacyr Goes. 
Com Adriana Es-
teves, Cassio Ga-
bus Mendes. Num 
condomínio de 
classe média alta, 
uma confusa em-
pregada, Olímpia, 
sempre conside-
rou seus patrões 
o casal mais per-
feito e apaixo-

nado do mundo. 
Eles estão pres-
tes a completar 15 
anos de casados 
e a esposa prepa-
ra uma surpresa. 
Mas Olímpia en-
tende tudo erra-
do e acha que o 
patrão está tendo 
um caso. Ela en-
volve outras pes-
soas e cria uma 
grande confusão.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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Romance
de Gabriel

García
Márquez

Daniel
Azulay, 

desenhista
brasileiro

Ovo, em 
inglês

Feito de
guerreiro

Mosquito
vetor de
dengue 
e zika

Atirei;
lancei

Pessoa
muito

habilidosa
(fig.)

Batalha de
(?): conflito
comum na

web

Proprieda-
de natural
do vaga-

lume

Método de 
reciclagem
que produz

adubo

Mensagem
eletrônica 
indesejada
(Inform.)

Mar, em
inglês

Libertinos; 
licenciosos

Diego (?),
futebolista
que atua
na China

(?) perdido,
conceito

de Darwin
(Biol.)

Thomas
Edison,
inventor
dos EUA

País do
ditador
Bashar 

al-Assad

Parque Na-
cional das
(?): situa-
se em GO

Diversida-
de de indi-
víduos na
sociedade

Carteado 
semelhante

ao mau-
mau

Símbolo 
de tempo,
em Física

O homem,
por sua 

locomoção

Ronaldo
Caiado,
político

brasileiro

(?) loco:
no próprio

local
(latim)

Lei de
Execução

Fiscal
(sigla)

Compra de
(?), ação
em casas
de câmbio

Antônio 
Calloni,

ator 
brasileiro

Sucesso
da banda 

Falamansa

A região 
da Mata 

Amazônica
(abrev.)

Elemento
essencial
à tireoide
(símbolo)

Prenome
comum
entre os
iranianos

Carreira do
professor

Níquel
(símbolo)

(?) Grimal-
di, atriz
Em, em

espanhol

Alimento
do colibri
Vermelho,
em inglês

Enguia, 
em inglês
Ilha natal
de Ulisses

"Tudo", em
"onívoro"
Cobertos

de gordura

Exame
Geraldo
Sem (?),
herói luso

Tumor secundário 
no quadro de câncer

Evidência clínica 
de uma doença

Número de pilares 
da ioga clássica

Contribuição social
tributária (sigla)

2/en — in. 3/eel — egg — red — sea. 4/spam. 8/tardelli. 12/aedes aegypti.

[ novelas ] 

virgem

A boa notícia é imi-
nente e a atmosfera 
hoje estimula sua 
confiança. Aproveite 
ao máximo a relativa 
calma de hoje para 
dar uma boa olhada 
no que está faltando 
em relação à sua 
dieta.

Observar as coisas 
vai fazer com que você 
queira adotar alguns 
valores novos e mais 
profundos. Uma súbita 
sensação de cansaço 
fará você ver que é hora 
de ter uma noite tranqui-
la - passe algum tempo 
sozinhe e descanse.

Você está olhando 
para o futuro e isso o 
distrai. Faça um esforço 
para se concentrar em 
questões práticas. Você 
realmente precisa ter 
algum tempo para si 
mesmo. Perturbações 
no seu relacionamento 
estão esgotando suas 
energias.

Nada vai estragar 
o seu humor ma-
ravilhoso hoje. Os 
céus estão sorrindo 
e isso será refletido 
em você. Suas dú-
vidas e as relações 
com os outros não 
lhe incomodarão.

Seus pensamentos 
estão se tornando 
mais claros. É hora 
de começar a se 
concentrar em você 
mesmo. Você precisa 
liberar as ideias fixas 
e reencontrar o seu 
dinamismo, isso lhe 
trará um pouco de ar 
fresco.

Você vai ter o dom 
para convesar hoje! 
Agora é hora de 
enfrentar uma tarefa 
difícil. Você está pas-
sando por muita tensão. 
Libere esta tensão, de 
preferência através do 
esporte ou do exercício 
e não sobre as pessoas 
ao seu redor.

Você vai ser mais 
sério do que de 
costume e sentirá 
necessidade de se 
concentrar no que é 
realmente importan-
te. Não tenha medo 
de mostrar o seu ta-
lento para improvisar.

Mostrar muita 
coragem será a melhor 
maneira de lidar com as 
pessoas que estão com 
inveja de você. Você 
vai mostrar os seus 
talentos com um sorriso! 
Para ficar melhor, você 
vai precisar deixar o 
passado para trás para 
o seu bem.

Você terá todo o 
prazer em fazer co-
mentários cínicos, mas 
tome cuidado para não 
ofender ninguém. Você 
está em sintonia com 
seu ambiente e não há 
obstáculos à vista, já que 
você vai ter uma abor-
dagem mais equilibrada. 
Isto lhe dará força.

Se você se prender 
aos seus valores, você 
terá o melhor dia de 
todos, não dê ouvidos 
a ninguém. Uma vida 
equilibrada está ao 
seu alcance. Pense 
antes de reagir às 
coisas, isso funciona. 
Seu ponto de vista é 
a fonte.

Você terá uma boa 
maneira de evitar 
problemas, mostrando 
quais são seus limites, 
sem argumentos e sem 
se comprometer. Se 
conseguir acalmar as 
suas dúvidas, você será 
capaz de manter a sua 
incrível energia mental.

Você vai manter a 
cabeça mais fria em 
relação aos problemas. 
Qualquer um pensaria 
que gosta de brigar. 
Você está em boa forma. 
Mantenha os esforços 
que foram iniciados em 
sua dieta e tudo será 
melhor.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Marli se decepcio-
na com a reação de 
Paulo à notícia de 
sua gravidez. Flora 
sugere que Tito 
e Garoto formem 
um dupla musical. 
Gabriela, Alex, 
Flora, Mel e Márcio 
comemoram a gra-
videz de Marli, que 
se emociona.

Espelho da Vida
Eugênio implora 

para que Gustavo 
não desista de seu 
casamento com 
Cris/Julia, e afirma 
que o bebê não 
nascerá. Eugênio 
se enfurece com 
Piedade. Bendita 
ajuda Cris/Julia a 
fugir de Eugênio. 
Pat pede perdão a 
Michele e as duas 
reatam a amizade. 

Verão 90
João procura 

Jerônimo no hotel 
e garante que 
assistirá à queda 
do irmão. Jerônimo 
tem uma crise de 
pânico. Mercedes 
humilha Gisela. 
Jofre disfarça sua 
preocupação com 
Lidiane, diante de 
Manuela. Mercedes 
vai atrás de Quin-
zão e encontra Je-

rônimo com Luana 
na cama. Álamo é 
rude com Gisela na 
loja, sob orientação 
de Mercedes. 

O Sétimo Guardião
Mattoso fica ner-

voso ao ver Mirtes. 
Jurandir se despe-
de de Elisa. Aranha 
ouve Mirtes falando 
sobre o Tarja Preta. 
Valentina pede 
que Marcos Paulo 
convença Gabriel 
a acreditar nela. 
Olavo e Laura foto-
grafam as fórmulas 
que encontram no 
laboratório. Marcos 
Paulo confessa a 
Valentina que se 
uniu a Gabriel. Luz 
vê sua imagem com 
Gabriel na bola de 
cristal de Milu.

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. Sata-
nás fica satisfeito. 
Ele dá em cima da 
serva.

As Aventuras 
de Poliana

Filipa ameaça 
Yasmin. O clubinho 
tenta descobrir por 
que o tabuleiro 
levitou e cria tera-
pias mirabolantes. 
Guilherme conta a 
Raquel que Roger 
proibiu o namoro 
dos dois. Ruth e 
Helô conversam 
sobre trazer Débora 
de volta às aulas de 
dança. 

Teresa
Teresa com o 

apoio de Arthur re-
cobra os movimen-
tos de seu corpo. 
Mariano consegue 
que Aída conheça 
seu irmãozinho. 
Aída se emociona 
com a criança, e 
diz que ele não tem 
culpa da relação 
que o gerou e pede 
a Esperança e 
Renan que levem a 
criança para longe 
e jamais permitam 
que Rubens tenha 
qualquer tipo de 
contato com ele.

 

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

ABANDONO DE EMPREGO 

MARILU GUEDES  DE MELLO 
BEK  VILARINHOS, empresa 
com sede em Guarulhos - SP, à  
Rua Deputado Ulisses Guima-
rães 226, Jd Agostinho , CEP 
07140-115, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 02.053.661/0001-00, convo-
ca o Sr .  An d r e  Au g u st o  d e  F a r i a , 
CTPS 00011112, série 00381 , res-
pectivamente, a comparecer em 
sua sede, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro horas) sob pena de 
configurar abandono de emprego, 
suj eito à s penalidades previstas no 
art. 482 da CLT.

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 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 STA EMILIA
2 Comodods R$ 450,00 prox ao 
atacadão 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 nagumo. F:2468-9271/ 
99976-9738

SOBRADO 2 COMODOS
sala, coz, wc, aréa de serviço, 1 
dorms, gar, R$ 450 bonsucesso, 

prox ao nagumo. F:2468-9271/ 
99976-9738

VENDE-SE

TERRENOS GUARULHOS
Ótima localização há apenas 2 
km da praça 8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$720,00 Úl-
timas unid. não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.cooper-
terrahabitacional.com.br

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

LINDA CASA
Térrea, 2dorms c/ suíte, td plane-
jado. 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

SITIOS E CHÁCARAS

TAPERA GRANDE
1000 m². Ótimo local, R$ 40 MIL. 
F: 96314-2035

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 
Lobato 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

    

  

PARA ANUNCIAR

 NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215
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AV. LINO ANTÔNIO NOGUEIRA, 10
JD. STA. FRANCISCA - TEL: (11) 2461-80080800-772 4379

WWW.D21MOTORS.COM.BR

O TIGGO 5X E O AUDI Q3 TÊM A MESMA TECNOLOGIA.
A DIFERENÇA É QUE O TIGGO 5X CUSTA MUITO MENOS E ENTREGA MUITO MAIS.

VEJA O QUE O TIGGO 5X TEM QUE O AUDI Q3 NÃO TEM
•  RODAS ARO 18”  
•  MAIOR DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS: 2,63 m
•   RETROVISORES REBATÍVEIS 

ELETRICAMENTE
•   CÂMERA DE RÉ COM GUIAS DINÂMICAS 

DE DIREÇÃO
•   INDICADOR GRADUAL DE 

TEMPERATURA E DE PRESSÃO  
DOS PNEUS

•   TETO SOLAR PANORÂMICO “TOTAL 
VISION” COM CORTINA ELÉTRICA

•   8 AIR BAGS (FRONTAIS, LATERAIS E  
DE CABEÇA,  DIANTEIROS E 
TRASEIROS)

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

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

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

•   5 ANOS DE GARANTIA SEM LIMITE  
DE QUILOMETRAGEM

•  FARÓIS DE NEBLINA

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

TIGGO 5X.  O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO

R$96.990

T X S  1 . 5  T U R B O  F L E XATTRACTION 1.4 TURBO FLEX

R$134.990

AUDI Q3

AGORA PARA

PRONTA
ENTREGA

L A N Ç A M E N T O
A PARTIR DE  
R$ 86.990

RECOMPRA
GARANTIDA

TAXA
0,85%

TABELA FIPE 
N O  S E U  U S A D O

8 PARCELAS DE
R$ 363,00

SEGURO TOTAL

1. Tiggo 5X 1.5T TXS (NAC) ano/modelo 18/19 R$ 96.990,00 à vista. 2. Tiggo 5x 1.5T T (NAC) ano e modelo 18/19 R$ 86.990,00 à vista 3. Campanha Tabela Fipe válida para os modelos Tiggo 5x 1.5T TXS e Tigg 5x 1.5T T. Serão aceitos na troca no valor da Tabela Fipe os veículos que estiverem com o seu documento único de transferência – DUT – no nome do comprador do veículo 0km ou em nome de parentes de 1° grau (pais, filhos e cônjuges), desde que comprovado 
o parentesco por meio de documentação oficial. Consulte a lista de veículos elegíveis para a Campanha Tabela Fipe para o seu veículo usado nas concessionárias D21motors, os quais devem obrigatoriamente também reunir as seguintes condições cumulativas: 1ª – Garantia de fábrica ativa. 2ª – Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela montadora e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano sem registro de sinistro, queixa de roubo 
e furto, e/ou avarias de grande monta. 3ª – Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, em empresa de vistoria indicado pelo concessionário D21motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certificado de garantia com as revisões realizadas dentro do prazo determinado pela montadora nos termos do manual do proprietário. 5ª – O veículo 
deve estar em perfeitas condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos como pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, substituição de pneus etc., a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21motors. Os carros elegíveis nessa campanha devem ter ar-condicionado, vidros e travas elétricas e direção hidráulica/elétrica. 4.  Taxa 0.85% válido para 
modelo Tiggo 5X 1.5T TXS (NAC) ano e modelo 18/19 R$ 86.990,00 à vista, válido para cores sólidas, com entrada mínima de 50% (43.495,00) e saldo em 24 parcelas mensais de R$ 2.187,00  com simulação de taxa de 0,85% a.m. e 10,40,% a.a. Tarifa de Cadastro de R$ 2.300,00, (incluso na parcela) valor total financiado de R$ 95.965,07. Consulte condições para os demais veículos e as versões nas concessionárias D21 Motors. 5. Recompra garantida. A D21 Motors 
garante a recompra do Tiggo 5x vendido exclusivamente por uma revenda D21 Motors, pelo valor correspondente a 90% do valor da Tabela Fipe vigente no momento da recompra. A recompra somente será válida para veículos vendidos entre o período de 01/03/2019 a 31/03/2019, após 12 meses de aquisição, a contar data da emissão da nota fiscal, admitindo-se a tolerância de 30 dias antes e 30 dias após esse período. Para que o veículo seja elegível a essa 
campanha, deve seguir as seguintes condições: 1ª – Garantia de fábrica ativa. 2ª – Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela D21 Motors e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano, sem registro de sinistro, queixa de roubo e furto e/ou avarias de grande monta. 3ª – Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, a ser realizado por empresa de vistoria 
indicada pelo concessionário D21 Motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certificado de garantia com as revisões realizadas dentro do prazo determinado pela D21 Motors nos termos do manual do proprietário. 5ª – O veículo deve estar em perfeitas condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos como pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, 
substituição de pneus etc., a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21 Motors. 6ª – Serão aceitos na troca, no valor da promoção, os que estiverem com o seu documento único de transferência – DUT – no nome do comprador do veículo 0km ou em nome de parentes de 1º grau (pais, filhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação oficial. As promoções constantes deste anúncio 
não são cumulativas entre si e com nenhuma outra promoção que venha a ser veiculada no mesmo período 6. Seguro Completo Caoa Chery Total no valor de R$ 2. 899,00 (pagamento em 8 parcelas iguais no valor de R$ 362,37) válido para modelo Tiggo 5X 1.5T T (NAC), 0km, ano/ modelo 2018/2019. 7.  Seguro Completo Caoa Chery Total no valor de R$ 3.199,00 (pagamento em 8 parcelas iguais no valor de R$ 399,87) válido para o modelo Tiggo 5X 1.5 TXS (NAC), 
0km, ano/modelo 2018/2019. O seguro será contratado através do sistema Kit Web da Alfa Seguradora, através do qual todo o processo deverá ser realizado pelo corretor de seguros indicado pela concessionária. A apólice de seguro será emitida no ato da entrega do veículo. Após a emissão da apólice, será observada a classe de bônus a que o segurado tem direito. Qualquer alteração desejada pelo segurado somente será processada após a emissão da apólice 
de seguro, segundo as condições tarifárias vigentes na data do cálculo. As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto. As coberturas dos produtos e serviços estão especificadas nas respectivas cláusulas contratuais. Todos os veículos Tiggo 5X segurados, obrigatoriamente necessitarão de instalação de rastreadores. A instalação será feita pela rede de concessionários Caoa Chery, a título de cortesia. Processo Susep 15414.100446/2004-81. O 
registro deste plano na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O segurado está ciente, conforme Lei n. 12.741/2012, que incide sobre os prêmios de seguro, o PIS/Pasep com alíquota de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) e a Cofins com alíquota de 4% (quatro por cento). Campanha válida somente na troca dos modelos em estoque da concessionária. Consulte outras versões, cores e itens nas 
concessionárias autorizadas da marca Caoa Chery-D21 Motors. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que venha a ser veiculada no mesmo período. Condições válidas até 31/3/2019 ou enquanto durarem os estoques.
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