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Projeto visa criar regras 
para uso do espaço 
público por carnavalescos
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A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo irá conceder desconto na conta de água de imóveis comerciais e 
residenciais de Guarulhos que foram afetados pelas chuvas; a medida foi reivindicada pelo prefeito Guti à Sabesp

Sabesp dará desconto para imóveis 
atingidos por enchentes na cidade
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Previdência para militares prevê economia de R$ 10 bi em 10 anos
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Mulheres representam
40% dos trabalhadores 
com carteira assinada

Quedas de árvores na 
cidade registram aumento
de 381% neste ano

Alto custo impede que as
UBSs da cidade tenham
seus bancos de sangue
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SHOW: A cantora Pitty (foto), Paralamas do Sucesso, Plebe Rude e Emicida são atrações do 
festival João Rock 2019, que acontece em 15 de junho, na cidade de Ribeirão Preto GH  Pág. 11
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Grupamento de Guarulhos recebe 
nova viatura para reforçar Resgate
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Expediente

[ cena do dia ] Renata S. Cerqueira/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

A proposta de reforma 
no sistema de Previdência 
dos militares prevê uma 
economia líquida de R$ 
10,45 bilhões em dez anos, 
segundo dados divulgados 
pelo governo federal nesta 
quarta-feira, 20. Em 20 anos, 
o impacto estimado é de R$ 
33,65 bilhões. ]

A economia prevista com 
a mudança nas regras do 
sistema de proteção social 
é de R$ 97,3 bilhões. Já a 
economia para os Estados foi 
calculada em R$ 52 bilhões. 

O governo também estimou 
em R$ 10,3 bilhões a econo-
mia com a transferência da 
compensação dos militares 
temporários do Orçamento 
do Ministério da Defesa para 
o INSS, ajudando a reduzir o 
déficit.

O presidente Jair Bolsonaro 
foi pessoalmente à Câmara 
dos Deputados, na tarde des-
ta quarta-feira (20), entregar 
o projeto de lei que altera as 
regras previdenciárias dos 
militares e reestrutura as car-

reiras das Forças Armadas. 
Bolsonaro alegou que a 

categoria já passou por uma 
reforma previdenciária mais 
dura do que a que tramita 
atualmente no parlamento 
para os trabalhadores civis.

“São dezenas de bilhões, 
chega a quase R$ 100 bi-
lhões a contribuição para os 
próximos 10 anos. O regime 
previdenciário dos militares 
será superavitário”, afirmou 
Paulo Guedes, ao sair da 
reunião que formalizou a 
entrega do projeto. Segundo 
ele, além de mudar o atual 
regime dos militares, o proje-
to faz uma reestruturação na 
carreira das Forças Armadas 
e, segundo ele, corrige assi-
metrias existentes entre as 
carreiras civil e militar. 

O texto final da reforma foi 
acertado em uma reunião, na 
manhã desta quarta, entre 
o presidente Bolsonaro, 
o ministro da Defesa e os 
comandantes das Forças Ar-
madas (Exército, Aeronáutica 
e Marinha).

Proposta para os militares 
prevê economia líquida de 
R$ 10,45 bilhões em 10 anos

 Ovo de metal

A instalação cenográfica para o Festival Páscoa Mágica, no Parque Ibirapuera, na capital, 
já teve início. A atração, inédita em São Paulo, terá um ovo de Páscoa gigante, com mais 
de 20 metros de altura, coberto com luzes. No ovo passarão imagens e vídeos enviadas 
pelo público, pelo aplicativo “Páscoa Lacta”. Serão ainda exibidos trabalhos com grafite.
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PANCADAS DE 
CHUVA

Dalva Vieira
Temos que cuidar mais de 
nossas crianças, princi-
palmente nas escolas. O 
que aconteceu em Suza-
no encheu meu coração 
de tristeza e de preocupa-
ção. Espero que nossos 
governantes, aumentem  
a segurança na cidade de 
Guarulhos.

Cristiano Belo Camargo
Diante do que aconteceu 
na escola estadual na cida-
de de Suzano, cabe a nós 
perguntamos ao prefeito 
Guti e ao Comando da Po-
lícia Militar em Guarulhos, 
como anda o policiamento, 
tanto da PM como da GCM, 
nas escolas de Guarulhos. 
Não dá para deixarmos 
nossos filhos na porta de 
uma instituição de ensino 
e, depois, recebermos seus 
corpos dentro de caixões. 
Isso é muito triste. Não po-
demos conviver mais com 
tanta violência. 

Márcia Maria Cabral
Muito legal a iniciativa 
da Sabesp em oferecer 
água gelada e potável, 
por meio de chopeiras, 
nos restaurantes popula-
res da cidade de Guaru-
lhos. É sempre importante 
orientarmos a população 
para beber mais água de 
qualidade.

Clara de A. Alencar
Não sei de onde o go-
verno do estado divulga 
que houve redução nas 
mortes do trânsito de 
Guarulhos, no mês de 
fevereiro, como foi divul-
gado pelo jornal GUARU-
LHOS HOJE. Pois, moro 
no Bonsucesso e aqui, 
praticamente,todos os 
finais de semana, é re-
gistrado um acidente de 
trânsito, muito deles com 
morte.

Edineide Pereira
Seria bom que a Secre-

taria do Meio Ambiente 
fizesse um mutirão para 
revitalizar as praças pú-
blicas nos bairros periféri-
cos de Guarulhos. Muitas 
delas estão cheia de lixo, 
com bancos quebrados e 
sem iluminação, o que au-
menta, e muito, a insegu-
rança dos moradores.

Bia Costa
Cada vez que vou ao cen-
tro de Guarulhos, me de-
paro com  os prédios mais 
sujos e pichados. Será 
que a prefeitura não tem 
nenhum programa que 
possa reunir os pichado-
res da cidade e oferecer 
para esses grupos uma 
outra opção de mostrar o 
que eles chamam de arte? 
É muito triste a gente se 
deparar com a poluição 
visual que vem aumentan-
do a cada dia que passa. 
Será que as câmeras de 
segurança da cidade não 
flagram esses vândalos?

Mega Sena
Concurso n° 2134
16/03/2019
06 - 21 - 34 - 46 - 54 - 59

 
Lotofácil
Concurso n° 1789
18/03/2019 
01 - 03 - 05 - 08 - 09
11 - 13 - 14 - 15 - 17
19 - 21 - 22 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1953 
19/03/2019
00 - 07 - 20 - 23 - 31
34 - 35 - 36 - 53 - 54
58 - 59 - 65 - 71 - 83
87 - 94 - 95 - 98 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1915
19/03/2019
Primeiro sorteio 
05 - 20 - 21 - 41 - 43 - 50
Segundo sorteio
13 - 14 - 35 - 39 - 46 - 47

Federal
Extração n° 05371
16/03/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   91418            500.000,00
2º  16653              27.000,00 
3º  19154              24.000,00
4º  68205             19.000,00
5º  40066               18.171,00

Popularidade do governo tem 
queda de 15% desde janeiro

A aprovação do governo 
do presidente Jair Bolso-
naro caiu novamente na 
passagem de fevereiro para 
março, segundo pesqui-
sa realizada pelo Ibope 
Inteligência e divulgada na 
tarde desta quarta-feira, 20. 
De acordo com o levanta-
mento, 34% dos brasileiros 
consideram boa ou ótima 
a atual gestão, contra 39% 
em fevereiro. Em relação ao 
levantamento de janeiro, a 
popularidade caiu 15 pontos 
porcentuais (49% para 34%).

De acordo com Ibope, 
em fevereiro, a fração dos 
brasileiros que consideram 
a gestão ruim ou péssima 
passou de 19% para 24%. 
Enquanto isso, a porcen-
tagem dos que avaliaram 
como regular o governo 
passou de 30% para 39%. 
Em relação ao primeiro 
mês do ano, o número de 
descontentes com a atual 
gestão subiu cinco pontos 
(19% para 24%).

A confiança dos brasileiros 
em relação ao presiden-
te Jair Bolsonaro caiu 13 

pontos porcentuais desde 
janeiro, mostra o levanta-
mento do Ibope. De acordo 
com a pesquisa, 49% dos 
entrevistados disseram 
confiar no presidente, fração 
que era 55% em fevereiro e 
62% em janeiro. Já a parcela 
dos que disseram descon-
fiar do presidente subiu 14 
pontos, de 30% em janeiro 
para 44% em março.

O Ibope também mostra 
que a forma como Bol-
sonaro governa o Brasil 
é aprovada por 51% dos 
entrevistados, queda de 
16 pontos em relação a 
janeiro. Já a parcela dos que 
desaprovam a forma como 
o presidente governa o País 
passou de 21% no início do 
ano para 38%, um avanço 
de 17 pontos porcentuais.

A pesquisa do Ibope foi 
realizada entre os dias 16 e 
19 de março e ouviu 2.002 
pessoas. A margem de erro 
é de dois pontos porcentu-
ais. Nesse levantamento, 8% 
dos entrevistados disseram 
não saber ou não responde-
ram à pergunta.
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O governador João 
Doria e os secretários 
da Segurança Pública e 
da Saúde, general João 
Camilo Pires de Campos 
e José Henrique Ger-
mann Ferreira, entrega-
ram, nesta quarta-feira 
(20), 56 novas viaturas 

para modernizar a frota 
e reforçar o trabalho do 
Sistema de Resgate do 
Estado, composto pelo 
Corpo de Bombeiros, 
Grupo de Resgate (Grau) 
e Comando de Aviação 
da Polícia Militar de São 
Paulo.

Uma das nove viaturas 
direcionadas para cida-
des da Grande São Paulo 
será entregue ao 5º Gru-
pamento do Corpo de 
Bombeiros de Guarulhos, 
no Macedo. Outras nove 
serão para a capital, oito 
para o Litoral Norte e Sul 

e 30 para o interior do 
estado.

“Nós temos uma opor-
tunidade que está mate-
rializada nos 56 veículos 
que estão aqui, veículos 
de resgate e salvamento, 
dos quais 50 viaturas 
atenderão a todas as 
regiões do Estado e seis 
viaturas de salvamento 
aquático”, disse Doria.

Para a entrega dos 
veículos, o Estado in-
vestiu R$ 16,9 milhões, 
sendo R$ 1,3 milhão pela 

Secretaria da Segurança 
Pública, para a aquisição 
de seis Unidades de 
Resgate e Salvamento 
Aquático (URSA), e R$ 
15,6 milhões pela Secre-
taria da Saúde, para a 
compra de 60 viaturas 
de Unidade de Resgate 
(UR), das quais 50 já es-
tão disponíveis e outras 
10 serão entregues até o 
fim do primeiro semestre 
deste ano.

A Secretaria da Saú-
de adquiriu viaturas 

dos modelos Sprinter 
(Mercedes Benz), que 
serão utilizadas no 
trabalho terrestre do 
resgate. Os outros dez 
veículos – seis Unidades 
de Suporte Avançado, 
dois caminhões do tipo 
rollon/rolloff, uma van 
e uma picape – serão 
usados em casos mais 
graves e no transporte 
de medicamentos, ali-
mentos, roupas, barracas 
e outros materiais, bem 
como dos profissionais.

Corpo de Bombeiros de Guarulhos recebe 
nova viatura para reforçar frota de Resgate

Professores  do AEE têm formação 
específica sobre inclusão 
na rede municipal de Educação

Na cidade, mulheres representam 40% 
dos trabalhadores com carteira assinada Os  professores do 

Atendimento Educacio-
nal Especializado (AEE), 
da Rede Municipal, 
participaram na manhã 
desta quarta-feira (20), 
no Adamastor Centro, 
de uma formação espe-
cífica em comemoração 
ao Dia Internacional 
da Síndrome de Down, 
celebrado no dia 21 de 
Março.

A formação foi uma 
ação conjunta en-
tre a Subsecretaria 
de Acessibilidade e 
Inclusão (SAI), Secre-
taria de Educação e o 
Espaço Giz na Lousa, 
instituição atuante no 
segmento da pessoa 
com deficiência em 
Guarulhos. 

As atividades foram 
divididas em dois 
momentos com as me-

diações da pedagoga 
Renata Ragazzo, dire-
tora do Espaço Giz na 
Lousa, e do educador 
físico especialista em 
educação física adapta-
da,  William Chagas.

Os professores 
relataram vivências do 
contexto escolar e tive-
ram acesso ao modelo 
de Plano de Desenvol-
vimento Individual (PDI) 
e Currículo Funcional 
apresentado pela pe-
dagoga Renata.  

Outro momento 
bastante descontraí-
do envolveu os jogos 
educativos sugeridos 
pelo professor William 
Chagas, que podem 
ser realizados dentro 
da sala de aula, com 
materiais adaptados e 
reaproveitados, bem 
como fora dela.

De acordo com a Secretaria 
Especial de Previdência e 
Trabalho (SEPT), do Ministério 
da Economia, as mulheres re-
presentam cerca de 40% dos 
trabalhadores com carteira 
assinada no município. 

Esses dados são apresen-
tados no 14º Observatório 
do Trabalho de Guarulhos 
(OMT-GRU), que especial-
mente este mês de março 
aborda o tema “A Mulher no 
Mercado de Trabalho Formal 
em Guarulhos”. 

A cidade apresentou um 
saldo de 324.167 postos 
de emprego formal em 
2018. Cerca de 40% destes 
postos eram ocupados 
por mulheres, totalizando 
130.237 mulheres com car-
teira assinada. No ano de 
2002, as trabalhadoras re-
presentavam 31,4%, sendo 
64.413 vagas dos 204.937 

empregos formais registra-
dos na época.  Nesse mes-
mo período, a população 
feminina na cidade teve um 
aumento de 21,2%, segundo 
as projeções da Fundação 
Seade (Portal de Estatísticas 
do Governo do Estado de 
São Paulo).

Segundo a SEPT, a média 
salarial para as mulheres 
com carteira assinada foi de 

R$ 2.721,07 em 2018. 
Esse número mostra dife-

rentes realidades existentes 
na cidade, desde o salário 
médio pago às mulheres par-
das ou pretas, até o salário 
médio pago às pretas com 
mestrado, que é superior ao 
médio das amarelas, ou das 
ocupações de operadoras 
de telemarketing comparado 
às de pilotos de aeronaves 

ou diretoras de produção ou 
operações da indústria.

O documento ainda traz 
informações sobre escolari-
dade e como ela influencia 
na conquista de uma vaga 
no mercado de trabalho, 
informações sobre raça e 
cor, quais são as funções 
onde existe maior número de 
mulheres empregadas, entre 
outras.

R
e

p
ro

d
u

çã
o

G
o

ve
rn

o
 d

e
 S

ã
o

 P
a

u
lo

Programa de Cooperação de Bombeiros
Públicos Voluntários é criado em SP

Na ocasião, o Corpo de 
Bombeiros assinou uma 
portaria que cria o Pro-
grama de Cooperação de 
Bombeiros Públicos Volun-
tários (BPV) na Primeira 
Resposta às Emergências. 
A medida visa a expandir 
os serviços dos bombeiros 
em cidades de até 50 

mil habitantes, mediante 
celebração de convênio 
entre Estado e municípios 
para a criação de Brigadas 
Comunitárias.

Com isso, os bombeiros 
voluntários devidamente 
credenciados poderão ser 
empregados em emergên-
cias que envolvam ações 

de combate a incêndios, 
busca, salvamento e res-
gate de acidentados, de 
acordo com as instruções 
da portaria e o comando 
de um bombeiro militar 
comunitário. Ao todo, 
440 municípios paulistas 
poderão se habilitar no 
programa.
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A Companhia de Sane-
amento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) irá 
conceder um desconto na 
conta de água de imóveis 
comerciais e residenciais 
de Guarulhos que foram 
afetados pelas chuvas. A 
medida é uma reivindica-
ção feita pelo prefeito Guti 
ao presidente da Sabesp, 
Benedito Braga, e segue 
orientação do governador 
de São Paulo, João Dória, 
que adotou a medida em 
outros municípios da região 
metropolitana. 

O benefício será con-
cedido aos clientes que 
tiveram um aumento de 
consumo em conta emitida 
no período de 11 de março 
a 11 de abril em razão dos 
alagamentos provocados 
pelos temporais, que obri-
garam os moradores a fazer 
a limpeza de casas e outros 
bens.

O morador que receber 
uma conta de água com 

valor elevado poderá ligar 
para o serviço de atendi-
mento gratuito da Sabesp 
(0800-011-9911) e informar o 
ocorrido em sua residência 
ou comércio. Após a con-
firmação da Defesa Civil, 
no prazo de até cinco dias 
úteis, o cliente receberá sua 
conta revisada. A Rede Fácil 
de Atendimento ao Cidadão 

também realizará esse 
serviço.

O desconto se dará 
levando em consideração o 
gasto médio dos seis meses 
anteriores. Desta forma, ao 
ligar para a Sabesp, o muní-
cipe deverá ter em mãos o 
número do cliente, que está 
na parte superior da fatura.

O atendimento para 

concessão do desconto 
também estará disponível 
online (chat) na Agência 
Virtual da Sabesp https://
atendimentoonline.sabesp.
com.br/ChatSabesp/

Os endereços da Rede 
Fácil podem ser encontra-
dos através do link: http://
www.saaeguarulhos.sp.gov.
br:8081/node/522

Sabesp dará desconto para imóveis 
atingidos por enchentes em Guarulhos

Número de queda de árvores cresce 
381% neste ano em todo município
Ulisses Carvalho 

O número de queda de 
árvores cresceu 381% em 
Guarulhos neste ano, em 
comparação com o ano 
passado, quando foram re-
gistrados 83 casos de que-
da, enquanto somente nos 
primeiros três meses de 
2019, foram 400, de acordo 
com dados da administra-
ção municipal. Os bairros 
com maior ocorrência são 
Jardim Vila Galvão, Vila 
Galvão, Itapegica, Gopoúva 
e Jardim Tranquilidade. 

“Neste ano, devido às 
fortes chuvas e temporais, 
400 árvores caíram até o 
momento”, afirmou em nota 
a prefeitura. Com as chuvas 
da noite de terça-feira (19), 
a Defesa Civil atendeu uma 
ocorrência, sendo uma 
queda de árvore em plena 
via pública, na avenida Júlio 
Prestes, n° 600, no bairro 
da Vila Galvão. “O incidente 
não deixou feridos e não 
foram registrados pontos 
de alagamento”, informou a 
prefeitura. 

De acordo com a Defesa 
Civil, o índice pluviométrico 
registrado na cidade duran-
te as chuvas de terça-feira 
foram o Jardim Fortaleza, 
com um acumulado de 
30.4 milímetros (mm), 
Soberana, com 28.6 mm e 
Bonsucesso, que marcou 
27.2 mm. Sobre a questão 
das famílias atingidas com 
as fortes chuvas, somen-
te em janeiro foram 238 
ocorrências, sendo que 38 
precisaram de doações. 

No mês passado, foram 
dez famílias atingidas. “A 
Defesa Civil, a Secretaria 
de Desenvolvimento e As-
sistência Social e o Fundo 
Social de Solidariedade, 
realizaram a distribuição de 
cestas básicas e colchões 
para 1.417 famílias afeta-
das por alagamentos em 
todo esse período”. Além 
desse trabalho, a prefeitura 
também tem a Opera-
ção Verão, com limpeza 
e desassoreamento de 
rios antes do período de 
chuvas. 
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Alto custo impede a prefeitura de viabilizar 
implantação do banco de sangue nas UBSs
Antônio Boaventura

Sem revelar os valores, 
a prefeitura informou que 
o alto custo impede a 
implantação de um banco 
de sangue nas unidades 
de saúde do município. 
A administração pública 
observa que outros ban-
cos instalados na cidade 
atendem a demanda dos 
hospitais públicos.

O governo municipal, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, esclarece que não 
existem bancos de san-
gue instalados nos hos-
pitais municipais, porque 
essa não é uma demanda 
prioritária atualmente, 
uma vez que as agências 
transfusionais que aten-
dem ao município dão 
conta da demanda. 

Além de não tratar esta 
especificidade como prio-
ritária em seu programa 
de governo, a prefeitura 
ressaltou ainda que a 
instalação de um banco 
de sangue no municí-

pio requer investimento 
tecnológico e financeiro 
muito alto, o que não é 
viável no momento.

O Hospital Geral de 
Guarulhos (HGG), de res-
ponsabilidade do Gover-
no do Estado, informou 
que conta com um banco 
de sangue e recebe, 
mensalmente, cerca de 
1.000 candidatos para 
doação. Cada bolsa pode 

auxiliar até quatro novos 
pacientes. 

A quantidade é desti-
nada aos atendimentos 
do próprio hospital e 
utilizada principalmente 
na realização de proce-
dimentos cirúrgicos e no 
atendimento de urgên-
cias e emergências do 
município de Guarulhos. 
Entretanto, a pasta optou 
por não informar o nível 

atual do seu banco. 
Em consulta ao site 

da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitário, 
é possível encontrar 12 
pontos de Hemocentro no 
município. 

Destes cinco pertencem 
a iniciativa privada, dois 
que atendem ao Sistema 
Único de Saúde (SUS) e 
outros cinco de adminis-
tração pública. 
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Coisas de Gotham 
O vereador Eduardo Soltur está descontente com 

seu partido, o PSB - o mesmo do prefeito Guti. E assim 
está pensando em retornar ao PSD, partido do qual foi 
expulso. Hein?!...

Cheirando mal
Perceptível que a coleta de lixo vem sofrendo falhas 

desde a erosão no aterro sanitário. A operação de des-
carregar caminhão, que levava 40 minutos, está levando 
2h30. O governo vai ter de tomar alguma providência 
emergencial…

Raios!
Ontem havia rumor no funcionalismo que o secre-

tário Paulo Matheus (Educação) estaria em Portugal. 
Apurei que é verdade: em missão oficial. A licença 
deve sair publicada amanhã no Diário Oficial…

Estou cá a entender tudo
Quem viaja semana que vem também para Portugal 

é o secretário Rodrigo Barros (Desenvolvimento). Em 
contato com a europeia Michelin e a guarulhense Le-
vorin , fabricantes de pneus. Ele é tão poliglota que até 
em Lisboa ele consegue se comunicar bem…

A conferir
Expectativa para a festa de aniversário da prefeitu-

rável  Fran Corrêa sábado, no clube Recreativo. Será 
interessante observar quem irá e quem deixará de 
comparecer do meio político…

Pegando o boné
Há informes que, por motivos pessoais, o delegado 

federal Edmílson Bruno poderá se afastar do comando 
da Controladoria da Prefeitura…

Tensão
Simpatizante da causa animal, a vereadora Carol 

Ribeiro (MDB) tem três requerimentos pautados para 
a sessão de hoje questionando o Departamento de 
Proteção Animal da Prefeitura…

Taxiando
Como quem não quer nada, o prefeiturável Wilson 

Paiva foi ontem à Brasília se fortalecer com lideranças 
do NOVO e PSL…

Pergunta no ar
E a prévia do PT para escolher o prefeiturável, vai 

acontecer em 2019?...

Reticências...

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

Guti pretende criar regras para 
uso do espaço público no Carnaval

Alegando problemas 
no fluxo de caixa da 
prefeitura, o prefeito 
Guti (PSB) pretende criar 
regras quanto ao uso 
do espaço público para 
eventos no período de 
carnaval. A autorização 
de sua realização fica 
na dependência dos 
técnicos da Secretaria de 
Transportes e Mobilida-
de Urbana (STMU). A 
proposta do Executivo 
tramita na Câmara Muni-
cipal desde novembro do 
ano passado. 

“O projeto em questão 
prevê que os organizado-
res solicitem autorização 
para a realização dos 
eventos aos órgãos com-
petentes da municipali-
dade, de forma a garantir 
a ordem pública com o 
respectivo pagamento 
do preço público pelos 
custos decorrentes do 
impacto à livre circulação 
viária e ao planejamento 
operacional dos serviços 
públicos corresponden-
tes”, justificou Guti.

O projeto apresentado 
pelo governo municipal 
já possui parecer técnico 
das comissões parla-
mentares de Educação, 
Cultura, Esporte, Lazer 
e Turismo, que aprovou 
a medida, comissão de 
Desenvolvimento Urbano 
e Desenvolvimento Eco-
nômico, que acompanha 
a decisão dos integrantes 
da comissão de Educa-
ção, mas com a ressalva 
de permitir o evento no 
perímetro entre a avenida 
Tiradentes e a rodovia 
Presidente Dutra, e a 
comissão de Constitui-
ção, Justiça e Legislação 
Participativa (CJLP), outra 
que também avalizou 
a proposta de forma 
positiva. 

Se aprovada, a autoriza-
ção deverá ser requerida 
com antecedência míni-
ma de 60 dias, na Central 
de Atendimento ao Cida-
dão - Fácil, observadas as 
diretrizes estabelecidas 
em decreto regulamenta-
dor.  (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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[ bloco de notas ]

Palestra em Guarulhos abordará 
crença islâmica neste domingo

Recapeamento da avenida 
Dona Carmela Dutra tem início

A Sociedade Islâmica Brasi-
leira (SIBRA) promoverá a pa-
lestra com o tema “Conhecer 
o Islã” no próximo domingo 
(24), às 14h, na rua Dr. Carlos 
de Campos, 767, no Parque 
Renato Maia. Com apoio da 
Polícia Militar do Estado de 
São Paulo e da Secretaria de 
Direitos Humanos de Guaru-
lhos (SDH), o evento abordará 
temas básicos da crença is-
lâmica como os muçulmanos 
acreditam em Jesus Cristo, 
pilares do Islã e da fé islâmica, 

entre outros.
A atividade é de cunho 

cultural e tem a finalidade 
de ampliar o conhecimento 
sobre a religião Islâmica e 
combater a islamofobia. A 
participação é aberta ao públi-
co interessado em conhecer 
sobre o Islã, independente da 
religião que pratica.  Ao final 
da palestra, uma equipe de 
muçulmanos trocará ideias 
com os participantes e passa-
rá experiências sobre o estilo 
de vida dessa cultura milenar.

Teve início nesta terça-
-feira (19), o recapeamento da 
avenida Dona Carmela Dutra, 
no Jardim Presidente Dutra. 
Com supervisão da Secreta-
ria de Obras, a intervenção 
inclui ainda troca completa 
de 600m2  do pavimento, 
reposição de guias e recupe-
ração de sarjetas e calçadas 
danificadas ao longo da via.

Considerando os dois sen-
tidos de direção, a avenida 
que faz a ligação bairro-ro-
dovia e é margeada por em-
presas e por uma unidade 

do Senai, possui 837 metros 
de extensão e 2.200 m2 de 
área. A previsão de término 
da obra é até o próximo 
mês de junho.

A intervenção na Dona 
Carmela é parte do trabalho 
de melhoria de infra-estrutura 
de Guarulhos. Nesta semana, 
outra obra finalizada pela Pre-
feitura foi a pavimentação da 
avenida Cumbica, importante 
via da cidade que recebe 
trânsito pesado de caminhões 
rumo às rodovias Presidente 
Dutra e Ayrton Senna.

[ bloco de notas ]

A Prefeitura de Guarulhos 
finalizou a pavimentação 
asfáltica da avenida Cumbi-
ca, importante via localizada 
no bairro Cidade Industrial 
Satélite Cumbica. Pronta para 
receber o tráfego pesado da 
região, a avenida de 860 me-
tros de extensão faz ligação 
direta da rodovia Presidente 
Dutra (sentido Rio de Janeiro, 
partindo da avenida Monteiro), 
até a rodovia Ayrton Senna.

 A retomada do trabalho no 
local, com a pavimentação 
do trecho remanescente 

de 440m de pistas nos dois 
sentidos da avenida entre as 
avenidas Projecta e Montei-
ro, aconteceu há cerca de 
três meses, com a chamada 
da empresa subsequente 
na respectiva licitação. A 
obra inclui ainda instalação 
de micro drenagem (bocas 
de lobo, tubo em concreto, 
guias e sarjetas), passeio em 
concreto em ambos os lados 
e revitalização das margens 
do córrego entre as pistas. 
O trabalho foi realizado pela 
Secretaria de Obras.

Prefeitura finaliza pavimentação 
asfáltica da avenida Cumbica

Feira da Boa Vizinhança mobiliza 
Residencial Alta Vista neste sábado

O Residencial Alta Vista 
receberá neste sába-
do (23) a Feira da Boa 
Vizinhança, das 10h às 
15h30. A ação promovida 
pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Habita-
ção, em parceria com as 
Secretarias de Desen-
volvimento e Assistência 
Social, Saúde e Espor-
tes, visa integrar as 240 
famílias que vivem no 
conjunto habitacional e 
oferecer alguns de seus 
serviços e de parceiros.

O Departamento de 

Ação Comunitária, da 
Habitação, irá organizar 
o Espaço Empreender 
para que dez moradores 
exponham seu traba-
lho, seja de artesanato, 
roupa ou alimentação. 
A programação da 
Feira conta também 
com recreação infantil, 
palestras sobre saúde, 
atividades para idosos e 
equipe do CRAS - Centro 
de Referência da Assis-
tência Social - estará 
disponível para atender 
os moradores. 

DivulgaçãoDivulgação

[ transparência ]
O HOJE publica às terças-feiras e quintas-feiras, 
os maiores pagamentos efetuados pela Secretaria 
de Finanças a empresas fornecedoras e prestado-
res de serviços à Prefeitura de Guarulhos.

Caixa Econômica Federal
Despesas com publicações no Diário Oficial de 
Guarulhos referente a contratos de repasse de 
recursos vinculados junto à Caixa Econômica 
Federal da Secretaria de Obras e despesa com 
execução de serviços visando o recolhimento de 
preços públicos, tributos e demais receitas munici-
pais referente ao período de fevereiro de 2019 da 
Secretaria da Fazenda.
VALOR: R$ 209.032,80

Centro de Inclusão Digital e Aprendizagem 
Profissional - CIDAP
Prestação de serviços técnico-pedagógicos em 
cursos de qualificação social e profissional com 
fornecimento de kit de material didático e apostila 
para cada aluno participante do CTMO, e qualifica-
ção social e profissional com fornecimento de kit 
de material didático para cada aluno participante 
do Programa Jovem Trabalhador.
VALOR: R$ 174.759,83

Banco Bradesco S/A
Execução de serviços visando o recolhimento de 
tributos municipais referente ao período de janei-
ro/ 2019 e fevereiro/2019.
VALOR: R$ 118.697,17

w
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACÊUTICOS LTDA
Fornecimento de cloreto de sódio e cetoprofeno.
VALOR: R$ 79.300,00

Allimac Comércio de Materiais em Geral Ltda - 
ME
Fornecimento de materiais de fotográfico e telefô-
nico.
VALOR: R$ 73.930,00

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Fornecimento de Tiamina.
VALOR: R$ 71.380,50

América Net Ltda
Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de telecomunicações para forne-
cimento de link dedicado de acesso à internet com 
alta disponibilidade, com velocidade de circuito a 
300 Mbps de banda efetiva.
VALOR: R$ 40.800,00

COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI ME
Fornecimento de Prednisona.
VALOR: R$ 38.548,04

DEJAMARO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI
Fornecimento de avental descartável.
VALOR: R$ 31.540,00

*Dados extraídos da edição do Diário Oficial do 
Município publicado no dia 15 de março de 2019

A primeira audiência 
pública para tratar do Plano 
de Mobilidade Urbana de 
Guarulhos está marcada 
para o próximo dia 30, 
sábado, às 9h, no Auditório 
do Paço Municipal, avenida 
Bom Clima, 91. Será o 
primeiro encontro público 
após a reunião do último 
dia 14 de março, na sede 
da Secretaria de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana, 
(STMU), quando o Conse-
lho Municipal de Trans-
portes e Trânsito tratou do 
gerenciamento e formação 
do plano, que está previsto 
em Lei Federal que obriga 
os municípios com mais de 
20 mil habitantes a elabo-
rarem esse documento.

O prazo inicial havia 
sido fixado para 2015, 

mas se estendeu para 
abril de 2019 pela edição 
da Medida Provisória 
818/2018, que alterou a Lei 
12.587/12 (Política Nacional 
de Mobilidade Urbana). A 
cidade que não apresentar 
o Plano de Mobilidade 
Urbana para os próximos 
10 anos fica impedida de 
contratar recursos federais 
para investir na área.

O Ministério das Cidades 
enfatizou que a ideia da 
medida é permitir que as 
prefeituras pleiteiem a 
elaboração dos planos por 
meio do programa Avançar 
Cidades – Mobilidade 
Urbana, que disponibiliza 
recursos para financiamen-
to de planos em municí-
pios com mais de 100 mil 
habitantes.

Audiência pública do Plano de 
Mobilidade Urbana será dia 30
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Pitty, Paralamas, Plebe Rude 
e Emicida estão no festival 
João Rock 2019 de São Paulo

O ator Leonardo Di-
Caprio revelou em suas 
redes sociais o pôster do 
próximo filme que prota-
gonizará ao lado de Brad 
Pitt, ‘Once Upon a Time 
in Hollywood’. 

“Hollywood. 1969”, es-
creveu ele na legenda ao 
compartilhar a imagem 
com seus seguidores do 
Twitter e do Instagram.

O longa-metragem, o 
nono do cineasta Quen-
tin Tarantino, acompanha 
a vida dos dois perso-
nagens em 1969 por Los 
Angeles e pelo cenário 
de uma Hollywood em 
mudança. No pôs-
ter, os dois aparecem 
sérios com a placa de 

Hollywood ao fundo. 
No elenco também 

aparecerão Al Pacino, 
Margot Robbie, Burt 
Reynolds, Damian Lewis, 
Emile Hirsch e Dakota 
Fanning. “É uma história 
que acontece em Los 
Angeles em 1969, no 
apogeu da Hollywood 
hippie. Os dois protago-
nistas são Rick Dalton 
(DiCaprio), uma antiga 
estrela de westerns tele-
visivos, e seu dublê Cliff 
Booth (Pitt). 

Os dois têm problemas 
para triunfar em uma 
Hollywood que já não 
reconhecem. Mas Rick 
tem uma vizinha muito 
famosa... Sharon Tate”, 

disse Tarantino em mar-
ço do ano passado. 

Serviço:
Ingressos - Pulseira 

Multifuncional
Pista: R$ 120,00 meia | 

R$ 130,00 ingresso soli-
dário* | R$ 240,00 inteira

Camarote João Rock: 
R$ 260,00 meia | R$ 
290,00 ingresso solidá-
rio* | R$ 520,00 inteira

Pista Premium: R$ 
300,00 meia | R$ 320,00 
ingresso solidário* | R$ 
600,00 inteira

Camarote Colorado: R$ 
490,00 open bar

* ingresso solidário se 
dá mediante a doação de 
1 quilo de alimento não 
perecível.

Fotos: Divulgação
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IMÓVEIS À VENDA
2463-2000 | 2440-2439 | 94014-5004C
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SOBRADO JD. SÃO DOMINGOS 
SOBRADO VAGO

04 DORMITÓRIOS, 3 SALAS, E 2 BANHEIROS, 
100% REFORMADO (08 VAGAS DE GARAGEM), MURADO COM 
FRENTE PARA ESTRADA DO ELENCO, Nº 1416. CENTRO DO 

BAIRRO. EXCELENTE PONTO PARA CLINICA MÉDICA, 
DENTISTA, ETC. PREÇO R$ 330.000,00, ACEITO CARRO OU 

PARCELO COM 60X FIXAS.

TERRENO DESMEMBRADO 
PARQUE CONTINENTAL 04, 5X30 COM 70% PLANO, RUA 

ITALICO SIRINGARDI, RUA COM TODOS OS MELHORAMENTOS 
PUBLICOS, DOC. OK, PREÇO R$ 145.000,00, ACEITO CARRO  E 
PARCELO COM 50% DE ENTRADA, SALDO EM ATÉ 72X FIXAS.

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/

PARCELO EM ATÉ 60X FIXAS.

 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$ 700.000,00 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

Prox. Av. Papa João 
Paulo I, 2Dorm, sala, coz, 

1 vaga
R$ 1.000,00 (Fiador, Seguro 

Fiança, Deposito)
Cod.2111

181m2, Prox. Av. Papa João 
Paulo I, 3Dorm(1Suíte), sala, 

copa, coz, 2wcs, 4 vagas
R$350 Mil (Aceita 
Financiamento)

Cod.1582

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

 portão aut. 
R$275.000,00 (aceita auto 

até R$40mil)
cod.2083

82m2, prox. Av. Salvado Filho, 
3dorm(1suite), 

sala 2 ambi, coz, 2wc, 2vgs.
R$380Mil (aceita 

�nanciamento, Estuda 
permuta em apto menor 

valor) cod.2080

Prox. Escola Cassiano 
Ricardo, 3Dorm (1Suíte com 

sacada), 2wcs, sala estar, 
sala de jantar, cozinha.

R$1.200,00 + IPTU (Fiador, 
Deposito, Seguro Fiança)

Cod.2035

Salão Comercial
AV.Capitao Aviador
 Walter Ribeiro 455

150m2, 2wc, rampa de acesso, 
4vgs Sobrado fundos: 4salas, 

2wc. R$ 7.000,00 + IPTU (�ador, 
seguro �ança) estuda proposta.

cod.1666

 Apartamento
Centro

69m2, Prox. Centro, 
3Dorm(1suíte), sala, coz, 

2wcs, Lazer Completo
R$350 Mil (Aceita 
Financiamento)

Cod.2081

Sobrado Itapegica
Prox. Shopping Internacional, 
3Dorm (1Suíte com Closet), 
sala ampla, coz planejada, 
edícula com 2 cômodos, 3 
vagas R$2.100,00 (Fiador, 
Seguro Fiança, Deposito)

Cod.1899

Terreno
Pq. Residencial Bambi

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

R$200 Mil
Cod.539

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

Sobrado
Jd. Das Nações

120m2 Constr./250m2 
terreno , Prox. UBS Soimco, 

3Dorm(1sac), sala, coz, 
1wc, quintal amplo, portão 

aut., 6 vgs R$ 450 Mil (Aceita 
Financiamento) Cod. 1987

Salão comercial
Jardim Ottawa

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

R$ 1.500,00 + IPTU
Cod.2088

Apartamento
Jd. Flor Da Montanha
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

Sobrado 
Cidade Jardim Cumbica

175m2, Prox. Av. Monteiro Lobato 
3 Dorm(1suíte), sala ampla, coz 

planejada, 2 vgs cobertas, portão 
aut. R$2.000,00 + IPTU (Fiador, 

Deposito, Seguro Fiança)
Cod.2069

Terreno
Bonsucesso

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

R$350 Mil (Estuda Proposta)
Cod.168

Apartamento
Bonsucesso

45m2, Prox. a Dutra, 2Dorm, 
sala, coz, 1wc, 1 vaga, 

semi-mobiliado.
R$800,00 + IPTU + COND 

(Fiador, Seguro Fiança, 
Deposito) Cod. 1975

Sobrado
Jardim Presidente Dutra
250m2, Prox. Escola Zilda, 
2Dorm(1Suíte), sala, coz, 

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

Financiamento, Estuda 
Proposta) Cod.1418

47m2,Reformado!,  Prox. 
Shopping Maia, 2Dorm, sala, 

coz, 1wc, 2 vagas.
R$1.400,00 (Fiador, Seguro 

Fiança, Deposito)
Cod.2104

Apartamento 
Vila Aeroporto

Sobrado
Jd. Das Nações

Casa Térrea
Cidade Parque Brasília

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

Sobrado
Parque Uirapuru

Apartamento
Jardim City
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Philomena

Pequeno Dicionário 
Amoroso 2

Globo, 14h Philomena. EUA/ 
França/ Inglaterra. Direção Ste-
phen Frears. Direção: Steve 
Coogan; Judi Dench. Irlanda, 
1952. Philomena Lee é uma jo-
vem que tem um filho recém-
-nascido quando é mandada 
para um convento. Sem po-
der levar a criança, ela o dá 
para adoção. A criança é ado-
tada por um casal americano e 

some no mundo. Após sair do 
convento, Philomena começa 
uma busca pelo seu filho, jun-
to com a ajuda de Martin Sixs-
mith, um jornalista de tempera-
mento forte. Ao viajar para os 
Estados Unidos, eles desco-
brem informações incríveis so-
bre a vida do filho de Philome-
na e criam um intenso laço de 
afetividade entre os dois.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 56

SK
CÃOPOLICIAL

OSCARWILDE
JTSIRAN

COREIACUT
SALSAURDE
EEREINOS
DUTOSTAND

MOURISCOSE
SIMODAC
CCAVESSO
AVIADORSN
MEDIOUNIT
PRAMAISA
ODIVÃCT

ESTELIONATO

Cidade do
Vale do
Paraíba

(SP)

Molusco
tido como 
afrodisíaco

Paul
Cézanne,

pintor
francês

Uma das 
esposas de
Lameque
(Bíblia)

Opção aos
óculos, pa-
ra o míope

(pl.)

Labrador,
rottweiller
ou pastor-

alemão
Escritor de
"O Retrato
de Dorian

Gray"

Foco do
programa
"Luz para

Todos"

Rio 
suíço que
deságua 
no Reno

(?) Diego
de La

Vega: o 
Zorro (HQ)

Tecla ao 
lado do F1,

no com-
putador

"A ira (?)
má con-
selheira"

(dito)
Estrutura
tubular

orgânica
(Anat.)

Machado
de (?),

autor de
"Helena"

Espanhóis
islâmicos
batizados
após 1502

A parte
mais

íntima de
um ser

Via oral
(abrev.)

Estado
natal de

Marina Sil-
va (sigla)

Única 
letra com
cedilha

(?)-o-
Peso,

mercado
de Belém

"O (?)",
filme com
Leonardo
DiCaprio

Melindre
exagerado

(pop.)

O maior
dedo da

mão
(Anat.)

"(?) Dizer
Adeus",
sucesso 
dos Titãs

Crime como
a venda de
produtos 

falsificados

Romance
feminista
de Martha
Medeiros

O hemisfé-
rio acima 

do Equador
(abrev.)

Modelo
de carro
criado 

por Ford

Ritmo
musical
cubano

País
asiático
dividido
em 1948

(Hist.)

Unidade,
em inglês
Abrir (?):
desistir

(?) Silva:
atriz e apresentadora

6, em romanos

(?)-up: a 
comédia em

pé (ing.)
Ecoado

Rumar

Entrelaça
(tecido)

Ana Néri, 
enfermeira
Utensílios
eleitorais

Fruto rico em potás-
sio e vitamina C

Local de descanso 
dos tuaregues

Ivan Lins,
cantor

Pista como as de
Monte Carlo, Baku ou
Cingapura

(F1)

Meu, em
italiano

Do (?): ao
contrário

Animal,
mineral e

vegetal, na
Natureza

3/ada — mio. 4/kiwi — unit. 5/stand. 10/oscar wilde.

[ novelas ] 

virgem

As discussões com 
pessoas próximas a 
você estão à vista e 
você precisará acelerar 
suas atividades. Seu 
equilíbrio alimentar 
merece algumas mu-
danças, é o momento 
ideal para fazer uma 
dieta. Consuma mais 
produtos frescos.

Não confie em tudo 
e em todos. Nem todo 
mundo é capaz de com-
partilhar seus sonhos. 
Sua energia está dis-
traindo seu pensamento 
sobre as considerações 
materiais. Conversas 
com os outros vão tra-
zer você de volta para a 
terra suavemente.

O ambiente estará ale-
gre e harmonioso. Você 
não ficará decepcionado 
com aqueles que o 
rodeiam e festividades 
estão próximas. Você 
está cada vez mais em 
forma e ficará satisfeito 
com seus esforços. 
Reduza o consumo de 
doces, eles não são a 
recompensa ideal.

Sua necessidade de 
liberdade torna você 
atraente aos olhos de 
outras pessoas. Você 
está realmente saindo 
de sua concha! Você 
está mais consciente 
de suas necessidades 
práticas e será capaz 
de transformá-las em 
um ativo. 

Deixe-se guiar 
pelo seu talento e 
intuição. Isso não 
vai deixar você 
para baixo hoje. 
Sua necessidade 
de movimento será 
canalizada para uma 
atividade esportiva 
que irá regular o 
seu apetite.

Você vai receber 
uma boa notícia. En-
tão, abra o seu e-mail 
sem se preocupar! 
Não aceite as coisas 
tão facilmente. Você 
vai se sentir melhor 
se fizer um esforço 
com você mesmo. Vá 
mais devagar.

Você sabe como 
animar o ambiente sem 
se sentir intimidado 
por pessoas que estão 
em seu caminho. Seria 
altamente recomendado 
melhorar o seu físico. 
Seu altruísmo levou você 
longe demais. Descanse 
um pouco e pense mais 
em si mesmo.

Sua autoconfiança au-
mentará. O momento é 
propício para endireitar 
as coisas com uma pes-
soa ao seu redor. Seu 
estado de ânimo está 
recebendo um impulso 
e você vai se beneficiar 
de um surgimento 
de ideias otimistas e 
dinâmicas.

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

Uma onda de 
paixão continua 
a rolar. Isto lhe dá 
algo para pensar em 
profundidade sobre 
o que você está 
procurando tão assi-
duamente. Você está 
no caminho certo e a 
resposta virá no mês 
que vem.

Sua cabeça está nas 
nuvens e você não está 
motivado a agir. No 
aspecto prático, você é 
tímido, mas o seu esta-
do de ânimo, por outro 
lado, não poderia ser 
melhor! Retomar uma 
atividade de lazer que 
não envolva atividade 
física seria ideal.

Você está se 
tornando consciente 
dos erros do passado 
e terá de confiar 
em alguém. Não se 
segure. Você vai ter 
mais liberdade e mais 
confiança daqueles 
que o rodeiam para 
conseguir colocar 
suas teorias à prova.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Rafael e Gabriela 
conversam sobre 
seus erros. Hugo 
apresenta Dandara 
a Osvaldo como 
sua namorada, e a 
menina não gosta. 
Álvaro afirma que 
ajudará Kavaco a 
realizar o sonho de 
Amanda de surfar. 

Espelho da Vida
Henrique teme que 

Eugênio atente con-
tra Maristela e pede 
ajuda a Piedade. 
Piedade se revolta 
contra Eugênio e 
Albertina. Fabrício 
diz que o estado de 
saúde de Augusto é 
grave, e Hildegard 
sofre. Grace, Alain e 
Marcelo conversam 
sobre Isabel. 

Verão 90
Manu estranha 

ao ver Vanessa na 
televisão. Hercu-
lano sente ciúmes 
da intimidade entre 
Janaína e Raimun-
do. Gisela liquida a 
dívida com Álamo, 
que fica descon-
fiado. João aborda 
Vanessa de forma 
irônica. Lidiane dei-
xa Patrick arrasado 
ao revelar que não 
deseja se casar. 
Herculano fica 

furioso ao saber pe-
los produtores da 
Terremoto o motivo 
pelo qual seu vídeo 
foi selecionado.

O Sétimo Guardião
Lourdes tenta 

alertar Olavo sobre 
o pedido de Valen-
tina, mas o empre-
sário a escorraça. 
Geandro acredita 
que Lourdes está 
interessada em Ola-
vo e se afasta da 
namorada. Olavo 
anuncia a Eurico 
e Marilda que não 
manterá o acordo 
que firmaram com 
Valentina. Marilda 
se surpreende ao 
ver Valentina com 
Murilo. Luz e Júnior 
comemoram o 
noivado com suas 
famílias.

Jesus
JMadalena pede 

a ajuda de Cláudia 
para não matarem 
Jesus. Pedro nega 
o Messias. Jesus 
é levado ao pátio 
da fortaleza, para 
que o governador 
execute a sentença. 
Judas se arrepende 
de ter traído Jesus. 
O Filho de Deus é 
levado até Pilatos, 
que pede para O le-
varem até Antipas.

As Aventuras 
de Poliana

Yasmin e Luigi 
contam Helô sobre 
os votos forjados. 
Branca chega para 
dar aula de dança 
junto com Débora. 
Guilherme evita 
Raquel. Bento se 
destaca em aula 
de música e João 
fica enciumado, 
tentando competir 
com ele. Cláudia 
diz a Durval que foi 
demitida.

Teresa
Depois de se 

beijarem, Teresa, 
hipócrita, diz a Fer-
nando que fizeram 
muito mal, tanto por 
Arthur, quanto por 
Luisa. Teresa, faz 
Fernando acreditar 
que desde o primei-
ro momento em que 
o viu, sentiu algo 
muito especial por 
ele, mas se conteve 
até estar em seus 
braços por afeto e 
respeito a Arthur 
e a Luisa, mas 
que agora já não 
importa mais nada 
e o melhor seria 
enfrentá-los e dizer 
toda a verdade.

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

Globo, 1h19 Bra-
sil. Comédia. Direção 
Mauro Farias e San-
dra Werneck. Com 
Marcello Airoldi; An-
drea Beltrao. Quinze 
anos após se separa-
rem, Luíza e Gabriel 
se reencontram no 
cemitério, logo após 
o velório do padras-
to dela. Luíza casou-
-se novamente, com 
Alex, e com ele teve 
um filho, enquanto 
Gabriel teve várias na-
moradas e hoje vive 

com Jaqueline, bem 
mais jovem do que 
ele. O reencontro faz 
com que Gabriel visi-
te Luíza na galeria de 
arte que administra 
e, impulsionado pelo 
fato dela estar bem 
infeliz no casamento, 
eles logo iniciam um 
caso. Paralelamente, 
Alice, a filha de Ga-
briel com Bel, se mete 
em um complicado tri-
ângulo amoroso en-
volvendo um homem 
e outra mulher.
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de linhaClassificados

PARA ANUNCIAR
CHAME NO
WHATSAPP:

95127-3215

CONSULTAS
Tarot dos Anjos, 

Orientação 
Angelical, Cartas 
e Borra de Café.

Aglais Sued: 
99444-4899

Valéria: 
94736-4899

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

Esta empresa
colabora com a

WWW.PUBLICUMLEILOES.COM.BR

EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU DANIEL ALVES GRANGEIRO 
E OUTROS, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo movida por PAULO DOS SANTOS VIEIRA em face de 
DANIEL ALVES GRANGEIRO E OUTROS, PROCESSO Nº 0034912-60.2005.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Adriana Porto Mendes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que, por este Juízo, 
processam-se os autos da ação Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo movida por ESPÓLIO PAULO DOS SANTOS VIEIRA, na pessoa do 
sua inventariante Neusa Barbara Lombardi Vieira, CPF 254.067.428-33 e de suas herdeiras Renata Lombardi Santos Vieira, CPF 248.518.758-43 e Maria Paula Vieira Iannoni, 
CPF 274.503.458-89, casada com Marco Oliveira Iannoni, CPF 061.399.318-78 em face de Espólio Daniel Alves Grangeiro CPF /MF nº 052.440.727-49 e/sua mulher SCHIRLEY 
FÁTIMA SIMÕES DA CONCEIÇÃO GRANGEIRO CPF/MF Nº 011.818.498-66 representados por seus herdeiros Felipe Simões Grangeiro, CPF 358.639.028-92 e Daniele Simões 
Grangeiro, CPF 368.942.898-08 bem como a proprietária CGN – CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 44.020.907/0001-98 Processo nº 0034912-60.2005.8.26.0224- controle 2748/05, 
sendo designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DATA DAS PRAÇAS: O 1º Leilão terá início no dia 02 de abril de 2019 às 13:30 hs e 
termina em 05 de abril de 2019 às 13:30 hs e o 2º Leilão começa em 05 de abril de 2019, às 13hs, 31 min, e termina em 25 de abril de 2019, às 13:30 horas. BEM IMÓVEL : direitos 
pertencentes aos executados sobre o apartamento de nº132, do Edifício Etoile Dorée, localizando na Rua Dr. Guilherme Cristoffel, nº 45, Santana, São Paulo, - SP . Composto de: 4 
dormitórios ( 3 suítes), sala com lareira e varanda, lavabo, cozinha, dispensa, área de serviço, dormitório de empregada, W.C e depósito no subsolo. Contendo área útil de 139, 568 m²; 
área comum 135,537 m²; área total 275,105 m², fração ideal de terreno; 0.02420%; 3 vagas de garagem individuais e indeterminadas no subsolo, matrícula 104. 645 do 3º Registro de 
Imóveis de São Paulo. AVALIAÇÃO – R$ 840.000,00 (julho 2017), será atualizada a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. Na segunda fase, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 60% do valor atualizado da avaliação judicial ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. GESTORA: A praça será conduzida pela 
Gestora PUBLICUM LEILÕES site www.Publicumleiloes.com.br. O arrematante deverá pagar à Gestora a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre 
o preço de arrematação do imóvel. Tal valor será devido à Gestora pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos 
de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão.O procedimento do leilão deve observar o disposto 
noa artigos 886 a 903 do NCPC, assim como Provimento CSM nº 1625/2009 e artigo 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Caberá o leiloeiro 
efetuar a publicação do edital, que deverá conter, que deverá conter todos os requisitos estabelecidos no artigo 887 do NCPC. O leilão será presidido pelo leiloeiro oficial, em portal 
virtual que atenda à regulação específica, no qual serão captados lances, observados os patamares mínimos acima estabelecidos. Os interessados deverão cadastrar-se previamente 
no portal para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema do 
gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Somente será realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro não 
conte com nenhum lance válido durante todo o período previsto. PAGAMENTO: O pagamento deverá ser feito de uma única vez, em até 24 horas após ter sido declarado vencedor 
pelo leiloeiro. OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: Eventuais ônus sobre o imóvel e todas as providências e despesas relativas à transferência do bem, tais como desocupação, ITBI,  
certidões, registro e outras despesas pertinentes, correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos, conforme o art. 130, “caput” 
e parágrafo único do CTN, bem como os débitos de condomínio (que possuem natureza “propter rem”), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. DÚVIDAS 
E ESCLARECIMENTOS: Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, 
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos  
fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, observando, ainda, que, em caso de débitos condominiais (que possuem natureza propter 
rem), estes ficam sub rogados no preço da arrematação. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta 
por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação 
atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Pessoalmente junto ao Ofício Cível onde tramita a ação ou no escritório do gestor, localizado na Rua Maria Paula, 36 – 6º andar – Bela 
Vista São paulo -SP, telefone (11) 2149-2249 e e-mail: contato@publicum.com.br. Ficam os EXECUTADOS, na pessoa de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, através da publicação deste EDITAL, nos termos do Art. 274 parágrafo único, Art. 887 §2º, §3º e §5º e Art. 889 parágrafo único, todos do NCPC, caso não  
sejam localizados para intimação pessoal. Não consta nos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  
Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 07 de janeiro de 2019. 

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@vilagalvao.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Defi ciência)

Vagas:
COBRADOR
AUX. DE GPS

EDITAIS
ABANDONO DE EMPREGO 

PASSANDO PONTO
Loja de auto-vidros. F:2382-
8286/ (11)97104-0673 Dilmar. 
Vl.Galvão- Guarulhos

EMPREGOS
PRECISA-SE

CABELEIREIRA (O)
Venha fazer parte de um time de 
sucesso. Rede de salões Lunablu 
especializado em cabelos ondu-
lados, cacheados e afros, está 
contratando. Trabalhar na filial 
Guarulhos, possui fácil acesso á 
cidade. Enviar CV p/ emerson2lu-
nablu.com.br. Whats:(11) 99339-
9642

CORRETOR(A)
P/ locações e vendas, c/ carro. 
Oferecemos aj de custo + comis-
são + clientes p/ atendimento. 
F:2600-2254/94005-9242

IMÓVEIS
ALUGA-SE

QUARTOS
Para rapazes. F:99741-
6690/96194-0683 whats 

SOBRADO VILA ROSÁLIA
Cond fechado, 4dorms (2suítes), 
4vgs. 260m² + estrutura de lazer. 
R$780MIL F:99132-3819

JARDIM PORTUGAL
Proximo ao terminal de onibus, 3 
comd, R$ 550,00 F:2468-9271 / 
99976-9738

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

VENDE-SE

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

SITIOS E CHÁCARAS

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

NEGÓCIOS
OPORTUNIDADE

APTO CECAP
Ótimo p/ investir, cond SP. 165mil. 
F:98544-4475

LIMPE SEU NOME!!!
Junto ao SPC e Serasa de forma 
legal. F:97046-4796

QUER VENDER PERFUMES?
Finos e importados. P/ saber info 
e vantagens F:98620-8979

SERVIÇOS
RELAX

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

SAÚDE

MASSAGEM/DEPILAÇÃO
Manicure; Pedicure. F:96624-
7784
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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

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 Tiggo 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 D21 Motors. 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 os serviços estão especificados 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, outras cores e outros 
itens nas concessionárias autorizadas da marca Caoa Chery-D21 Motors. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que venha a ser veiculada no mesmo período. Condições válidas até 31/3/2019 ou enquanto durarem os estoques.

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


	GHoje_03
	GHoje_07
	GHoje_08-09
	GHoje_12



