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Prefeitura deve entregar 
nove creches este ano 
para diminuir ‘espera’

LEMBRANÇA:  No dia em que Ayrton Senna completaria 59 anos de idade, Adriane 
Galisteu, com quem namorou até o dia de sua morte, publicou fotos dos dois
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Moradores de Cumbica e Pimentas podem indicar melhorias ao SUS
 GH  Pág. 6

PRISÃO DE TEMER

O ex-presidente Michel Temer (MDB) foi preso em ação da Lava Jato, na 
capital paulista e está em uma sala de 20m2, na Polícia Federal, do Rio

Esquema recebeu
R$ 1,8 bilhão em 
propinas, diz MPF
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Palmeiras estuda construir hotel de 
R$ 10 mi para a base em Guarulhos

Temer é o líder
da organização
criminosa
Juiz federal Marcelo Breta, que 
decretou a prisão do ex-presidente
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

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?

 Parabéns no Palácio
Nesta quinta-feira (21), dia em que completou 64 anos, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) gan-
hou abraços de eleitores e simpatizantes, que o abordaram na saída do Palácio da Alvorada, 
com direito até a um bolo de aniversário. Bolsonaro foi simpático, e tirou selfes.
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Antonio Cruz/ABr

Mega Sena
Concurso n° 2135
20/03/2019
09 - 23 - 28 - 40 - 48 - 59

 
Lotofácil
Concurso n° 1790
20/03/2019 
01 - 02 - 03 - 06 - 08
11 - 12 - 13 - 15 - 17
18 - 21 - 23 - 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° 05372
20/03/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   12305           500.000,00
2º  99580             27.000,00 
3º  03968             24.000,00
4º  46367              19.000,00
5º  46895                18.171,00

Gustavo Henric Costa, Guti
Prefeito da cidade de Guarulhos

[ artigo ]

Guarulhos começa a repa-
rar neste ano um atraso 
histórico, que se arrasta há 
décadas, ao atingir a meta 
de abastecimento de água 
diário e ininterrupto a 60% 
da sua população, o equiva-
lente a 800 mil habitantes, 
caminhando a passos lar-
gos para chegar até o final 
de 2019 com água todos os 
dias e toda hora em 100% 
do território guarulhense. 
São dados recebidos com 
alegria por nós, moradores, 
considerando que até o 
último mês de dezembro 
o município convivia com 
sistema de rodízio, quando 
80% da população se su-
jeitava ao esquema de dis-
tribuição de água em dias 
alternados.  

Tratava-se de uma situa-
ção vexatória, que em nada 
condiz com o perfil e poten-
cial da cidade,hoje o 12° PIB 
do Brasil e maior não capital 
do País. Nesta sexta-feira 
(22), data em que se cele-
bra o Dia Mundial da Água, 
momento especial para 
discutir mecanismos para 
conter a escassez desse 
precioso recurso natural, 
Guarulhos comemora im-
portantes conquistas não 
apenas no abastecimento, 
mas também no tratamento 
de esgoto.  

Esses avanços somente 
foram possíveis após uma 
parceria inédita entre a 
Prefeitura e a Sabesp, uma 
das maiores companhias 
de abastecimento de água 
e saneamento básico do 
mundo, presente em pelo 
menos 360 municípios do 
Estado, que vem transfor-
mando a realidade da ci-
dade. Em menos de 100 
dias, o abastecimento foi 
normalizado em cerca de 
30 bairros, entre eles: Cen-
tro, Vila Galvão, Parque 
Continental IV e V, Vila 
Augusta, Ponte Grande, 

Itapegica, Gopoúva, Bom 
Clima, Cocaia, Jardim Tran-
quilidade, Parque Renato 
Maia, Jardim Paraventi, Pi-
canço, Cidade Aracília, Bon-
sucesso, Jardim Bela Vista, 
Taboão, Cidade Seródio, 
Conjunto Haroldo Veloso, 
Vila Barros, Jardim São Pau-
lo, Jardim Santa Cecilia, Vila 
Rio de Janeiro, Vila Fátima, 
Macedo e Vila Moreira.  

Até o fim do ano, a ci-
dade terá abastecimento 
integral e parte significativa 
de seu esgoto tratado, pro-
porcionando mais saúde e 
qualidade de vida aos seus 
habitantes. Como parte da 
nossa responsabilidade, a 
ampliação da distribuição 
de água vem acompanha-
da de uma série de outras 
ações que versam sobre a 
economia e uso racional 
em casa, nas escolas, nas 
empresas e em repartições 
públicas a fim de conscienti-
zar sobre a necessidade de 
preservação desse recurso 
que já é escasso em mui-
tos territórios. Relatório di-
vulgado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
no último dia 18, aponta 
que mais de 2 bilhões de 
pessoas não têm acesso à 
água potável e mais de 4 
bilhões não têm acesso a 
esgoto sanitário. 

Como filho da cidade 
tenho orgulho em assistir a 
esse progresso e participar, 
como gestor público, desse 
momento de transição, lide-
rando uma agenda positiva, 
pautada em desenvolvi-
mento e inovação. Assim, 
Guarulhos vem ganhando 
protagonismo no cenário 
nacional, que a tornará um 
verdadeiro polo de inves-
timento, geração de em-
prego, renda e qualidade 
vida. Desta forma, o melhor 
presente nesta data à pop-
ulação só poderia ser mais 
água para todos.  

No Dia Mundial da Água, 
temos muito a comemorar
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Sinceridade desconcertante
Em entrevista ontem ao “Radar”, o secretário 

Peterson Ruan (Governo) deixou claro que o RP 
(Regime Próprio) só foi possível depois que o 
então secretário de gestão Eduardo Kamei foi 
substituído por Adam Kubo…

Sai de perto!
O vereador petista Maurício Brinquinho resolveu 

reagir a críticas publicadas pelo ex-vereador Sebastião 
Alemão. Dessa briga, eu só quero duas coisas: um 
cafezinho e distância!...

Falta Semancol
Alguns  servidores da Saúde estão colecionando car-

tas de alguns vereadores recomendando pacientes. 
Os parlamentares correm risco de parar no Ministério 
Público por tráfico de influência…

Acredite se quiser
O ex-deputado estadual petista Auriel Brito estaria 

tentando se filiar ao PSDB. Para ser candidato a  ve-
reador em 2020. O fim do mundo deve estar próximo 
mesmo…

Haja lábia
A presidente do PT, vereadora Genilda, acredita que Elói 

Pietá possa ser o prefeiturável em 2020. “Desde que ele 

converse com o partido e não espere ser aclamado”, 
ressalva…

Sem química
O ex-prefeito Jovino (PV) tentou reaproximar o 

ex-presidente do PSDB José Winter ao seu grupo 
político. Winter desconversou…

Estratégicas
O prefeito Guti (PSB) vai investir em carretas para 

exames médicos. A ideia é colocá-las nos quatro can-
tos da periferia…

Hummm…
Fotos em redes sociais do presidente da Câmara, 

Jesus (PSL?), com o influente empresário Evaristo 
Arruda chamaram a atenção da cúpula da Casa 
Branca guaru. Jesus é considerado próximo da 
prefeiturável Fran Corrêa…

Coleção Puro - Cecilie Manz

Coleção In Your Dreams. In Your Home. 

Uma caixa de ferramentas para a criatividade. Do nosso olhar para os seus sonhos. 
Materiais essenciais da arquitetura. Grandes superfícies. Acessórios. 
Matéria prima particular para personalização. Curadoria para ambientes únicos.

Portobello Shop - Av. Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

Portobello Shop - Av. Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

Tudo em Até

10X
*

*Consulte condições na loja.

NOVA COLEÇÃO

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Lava Jato revela R$ 1,8 bilhão em 
propina no esquema Michel Temer

A força-tarefa da Opera-
ção Lava Jato afirma que 
ao esquema atribuído ao 
ex-presidente Michel Temer 
(MDB) foi “transferido ou 
prometido” R$ 1,8 bilhão em 
propina até o momento. Te-
mer e o ex-ministro Moreira 
Franco (Minas e Energia) 
foram presos nesta quinta-
-feira, 21. O ex-presidente 
voz de prisão da Polícia 
Federal logo após sair de 
sua residência, no final da 

manhã, na zona oeste da 
capital paulista.

Segundo o Ministério Públi-
co Federal (MPF), a organi-
zação atuava há 40 anos, 
tendo entre os envolvidos, 
Temer e o amigo dele João 
Baptista Lima Filho, conhe-
cido como coronel Lima, 
também preso pela PF.

“Esse grupo criminoso que 
está sendo investigado e foi 
objeto das medidas caute-
lares adotava como modus 

operandi no recebimento 
de propina o parcelamento 
dessa propina por vários e 
vários anos. Todas as propi-
nas que nós identificamos 
ou que já tenham sido objeto 
de denúncia ou que estejam 
em investigação em relação 
a essa organização crimino-
sa promessa de propina ou 
propina paga nós somamos 
e chegamos a essa cifra 
de R$ 1,8 bilhão”, afirmou o 
procurador regional da Re-

pública José Augusto Vagos.
No pedido de prisão, a 

Lava Jato incluiu uma tabela 
com três colunas: área de 
influência, valor de propina 
paga/prometida ou desviado 
e situação atual. Na primeira 
linha, os procuradores liga-
ram a Usina EPE & J&F ao 
valor de R$ 720 milhões (R$ 
500 mil por semana, durante 
30 anos) e à informação “in-
terrompida pela deflagração 
das investigações”.

A Lava Jato relacionou “Câ-
mara dos Deputados (OAS)” 
ao valor de R$ 7,8 milhões. 
A situação atual, segundo 
a Procuradoria, é “dinheiro 
em espécie, empresas de 
fachada, pagamento de 
boletos, doleiros, crédito em 
conta no exterior (recebida e 
ocultada)”.

Os investigadores incluíram 
na tabela o valor de “R$ 5,9 
milhões (valores comprova-
damente recebidos, muito 

inferiores aos prometidos 
pelos próximos 70 anos)” 
ao Decreto dos Portos. De 
acordo com o Ministério 
Público Federal, a situação 
atual é “empresas de facha-
da, contratos fictícios (parte 
recebida e ocultada, maior 
parte a receber)”.

O advogado Eduardo Car-
nelós, que defende Michel 
Temer, afirmou que a prisão 
do ex-presidente “é uma 
barbaridade”.

O juiz Marcelo Bretas, da 
7ª Vara Federal Criminal, 
mudou de ideia e determi-
nou que o ex-presidente 
Michel Temer (MDB) fique 
preso na Superintendência 
da Polícia Federal no Rio de 
Janeiro, que fica na zona 
portuária da cidade.

A medida, segundo 
Bretas, foi tomada para dar 
tratamento isonômico aos 
ex-presidentes presos, uma 
vez que o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT) está custodiado na 
Superintendência da 
Polícia Federal em Curitiba. 
Anteriormente, Bretas havia 
decidido que Temer ficaria 
na Unidade Prisional da 
Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro, em Niterói, 
na região metropolitana.

Tão logo foi preso, o ex-
-presidente Temer foi trazido 
de São Paulo em um avião 
da Polícia Federal, do aero-
porto de Cumbica, em Gua-
rulhos e desembarcou na 

Base Aérea do Galeão, no 
início da noite. Ele chegou à 
Superintendência da PF no 
Rio pouco antes das 19h.

O ex-ministro da Casa 
Civil Moreira Franco, preso 
na Estrada do Galeão pela 
Força-Tarefa da Lava Jato 
no final da manhã, foi leva-
do para a delegacia da PF 
no Aeroporto Tom Jobim, 
o Galeão. Em seguida, 
encaminhado no mesmo 
comboio de Temer para a 
Superintendência da PF.

Antes opositores de Temer, 
representantes da esquerda 
foram ao Plenário da Câmara 
criticar a prisão do emedebista. 

O MDB divulgou nota la-
mentando a prisão de Temer 
e do ex-ministro Moreira 
Franco, que também foi alvo 
da operação autorizada pelo 

juiz Marcelo Bretas.
A deputada Jandira Feghali 

(PCdoB) usou a tribuna para 
falar que não se podia come-
morar a prisão de ninguém. 
“Nós não podemos defender 
uma prisão. Respeitamos as 
garantias constitucionais de 
todos os brasileiros”, afirmou. 

Já o deputado federal 
João Daniel (PT) defendeu a 
aprovação do projeto contra 
o abuso de autoridade, visto 
pela Lava Jato como uma 
tentativa de intimidar juízes e 
procuradores que investigam 
casos de corrupção envolven-
do a classe política. 

Ex-presidente deixa São Paulo e é levado 
para a Superintendência da PF, no Rio

Deputados da esquerda criticam as prisões no plenário da Câmara

O juiz federal Marcelo Bre-
tas afirmou em decisão que 
“é convincente” a conclusão 
da força-tarefa da Operação 
Lava Jato de que o ex-
-presidente “Michel Temer é 
o líder da organização crimi-
nosa”. Temer e o ex-ministro 
Moreira Franco (Minas e 
Energia) foram presos nesta 
quinta-feira, dia 21

“É importante que se tenha 
em mente que um dos re-
presentados, Michel Temer, 
professor renomado de 
Direito e parlamentar muito 
honrado com várias eleições 
para a Câmara Federal, era à 
época o vice-presidente da 

República do Brasil. Recen-
temente, inclusive, ocupou 
a Presidência de nosso 
país. Daí o relevo que deve 
ser dado à análise de seu 
comportamento, pois diante 
de tamanha autoridade é 
igualmente elevada a sua 
responsabilidade”, escreveu 
Bretas, responsável pela 
Lava Jato no Rio.

O magistrado determinou 
ainda a prisão do coronel 
reformado da Polícia Miliar 
João Baptista Lima Filho 
- o coronel Lima -, de sua 
mulher de Maria Rita Fratezi, 
dos empresários Carlos Al-
berto Costa, Carlos Alberto 

Costa Filho, Vanderlei de 
Natale e Carlos Alberto 
Montenegro Gallo. O juiz 
ainda decretou as custódias 
temporárias de Rodrigo 
Castro Alves Neves e Carlos 
Jorge Zimmermann.

Marcelo Bretas ordenou 
busca e apreensão nos 
endereços desses investi-
gados, assim como da filha 
do ex-presidente Maristela 
Temer, do almirante Othon 
Luiz Pinheiro da Silva, de 
Ana Cristina da Silva Toniolo 
e de Nara de Deus Vieira. 
Também foram realizadas 
buscas nas empresas vincu-
ladas aos investigados.

‘Temer é o líder da organização criminosa’, diz Bretas
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Antônio Boaventura

A prisão do ex-presiden-
te Michel Temer (MDB) 
nesta quinta-feira (21) 
dividiu opiniões dos ve-
readores de Guarulhos. A 
bancada petista aponta a 
possibilidade dele ter co-
metidos crimes, mas não 
concorda com a forma 
que ocorreu a prisão. 

Em contrapartida, outros 
entendem que a preven-
tiva, decretada pelo juiz 
Marcelo Bretas, foi justa.

Houve também parla-
mentares que optaram 
por não se pronunciar e 
os que não foram encon-
trados pela reportagem.
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Prisão de Temer divide opiniões entre 
os vereadores da Câmara de Guarulhos

“Fico feliz por que é mais 
um bandido que foi preso. 
Lula não foi o único. Tem 
gente que usa a política 
para benefício próprio”.

Alexandre Dentista (DC)

“É uma situação que já 
era esperada. Politica-
mente [Temer] é um peso 
morto”.

Laércio Sandes (DEM)

 “Para o meio político é 
ruim por que já estamos 
desgastados. Mas, por 
outro lado, acredito que 
quem deve tem de pagar. 
Temer é o começo da 
caixa preta”

Professor Jesus (sem 
partido), presidente da 
Câmara

 “Não tenho conhecimen-
to dos motivos que o leva-
ram para a prisão. Mas, se 
foi uma prisão preventiva 
e cautelar precisa ter moti-
vos claros e objetivos para 
não ser cortina de fumaça 
e não rasgar o estado 
democrático de direito”

Marcelo Seminaldo (PT)

“Acho que a forma que 
ele agiu com a democra-
cia foi desonesta. Em que 
pese isso, não podemos 
concordar com sua prisão, 
que foi arbitrária. [Ela] Me 
parece uma movimenta-
ção da força-tarefa que 
andou desprestigiada nos 
últimos dias”.

Edmilson Souza (PT)

 “Para a democracia é 
realmente um arraso, na 
minha opinião. Se for cul-
pado tem que pagar como 
qualquer pessoa comum”

Eduardo Soltur (PSB)

 “Acho que é ruim para 
o meio político, que anda 
desacreditado pelo povo. 
Mas prisão mostra que a 
justiça está sendo feita”.

Serjão Inovação (PSL)

“[A prisão] É muito triste, 
não estou festejando. Mas 
ela se faz necessário e 
prova que a Lava Jato está 
a todo vapor. Por isso que 
nós lutamos pelo fim do 
foro privilegiado, pois se 
não fosse isso, essa ques-
tão envolvendo Temer já 
tinha sido resolvida”

João Dárcio (Podemos)

 “É uma pena um ex-
-presidente ser preso. 
Isso denigre a imagem da 
classe política, mas se fez 
algo errado e está envolvi-
do em corrupção tem que 
pagar”.

Carol Ribeiro (MDB)

“Essa prisão está relacio-
nada ao fato de o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
tirar o poder da Operação 
Lava Jato. Essa é uma 
disputa de poder”.

Rômulo Ornelas (PT)

“Acho importante a ação 
da Polícia Federal com a 
Operação Lava Jato. E que 
investigue. Durante muitos 
anos ninguém pagou por 
absurdos cometidos e tem 
que prender mesmo”.

Luís da Sede (PRTB)

 “Acredito que o Brasil 
está acordando e a Justiça 
está sendo feita. É uma 
vergonha o que acontecia. 
Essa é a cara da nova polí-
tica. Tem que colocar esse 
povo na cadeia para pagar 
pelos erros cometidos”. 

Ramos da Padaria 
(DEM)

“Todo nós sabemos que 
ele cometeu delitos. Tem 
mala de dinheiro apreendi-
da e há prova contunden-
te que Temer tem culpa 
no cartório. Porém, não 
justifica a forma midiática 
em que foi preso.”

Genilda Bernardes (PT)

“Já era de domínio 
público o envolvimento de 
Temer com a corrupção. A 
forma que se deu a prisão 
é estranha por não passar 
por um julgamento. E isso 
preocupa por conta da 
legalidade”

José Luiz (PT)

“Foi mais uma vergonha 
para o meio político e para 
o país. Não esperávamos 
isso de um ex-presidente”.

Sérgio Magnum 
(Patriota)
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Palmeiras estuda a construção de um hotel 
para as categorias de base em Guarulhos 

Um total de 12.555 fa-
mílias de Guarulhos são 
beneficiadas atualmente 
pelo programa Tarifa 
Social de Energia Elétrica 
(TSEE). 

O dado divulgado pela 
Gestão Operacional de 
Agências da EDP, é de 
2018 e inclui o primeiro 
bimestre deste ano. Se 
comparado a 2017, quan-
do 1.422 famílias eram 
beneficiárias do progra-
ma, houve um aumento 
de 782,91%.

Os descontos na conta 
de luz são proporcionais 
ao consumo, variando 
entre 10% e 65%. Até 
30KWh de consumo, 
o desconto é de 65%; 
de 31KWh a 100KWh, a 
redução é de 40%; e de 
101 KWh a 220 KWh, 10%. 
O programa beneficia fa-
mílias com renda familiar 
mensal de até meio sa-

lário mínimo por pessoa 
e que estejam inscritas 
no CadÚnico - Cadastro 
Único para Programas 
Sociais.

Vale lembrar que famí-
lias com renda mensal de 
até três salários míni-
mos podem também ser 
beneficiárias, desde que 
um dos membros esteja 
em tratamento de saúde 
domiciliar que requeira 

uso contínuo de equi-
pamentos hospitalares 
com consumo de energia 
elétrica. 

Nesses casos, as famí-
lias devem apresentar 
também atestado médico 
certificando a situação 
de saúde e a previsão do 
período de uso continua-
do de aparelhos. 

Famílias que possuem 
alguma pessoa que seja 

beneficiária do BPC 
(Benefício de Prestação 
Continuada) também 
podem ter solicitar o 
desconto.

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

Moradores de Cumbica e Pimentas 
podem indicar melhorias ao SUS

Chegou a vez dos morado-
res da Região Pimentas/Cum-
bica indicar suas propostas 
para melhorar o atendimento 
pelo SUS no município. Neste 
sábado (23), será realizada na 
Unifesp Campus Guarulhos 
(Estrada do Caminho Velho, 
n° 333 - Jardim Nova Cidade), 
das 8h às 14h, a última mini-
conferência de Saúde antes 
da 7ª Conferência Municipal 
de Saúde, que acontece nos 
dias 29 de março, das 18h às 
21h, e 30 de março, das 8h às 
17h, no Adamastor Centro.

 Com caráter deliberativo-
-propositivo, as miniconfe-
rências já contemplaram 
os moradores das regiões 
Centro, Cantareira e São 
João/Bonsucesso, recebendo 
até o momento mais de 300 
propostas da população. 

 Tanto as etapas prepara-
tórias como a Conferência 
Municipal são promovidas 
por meio de parceria entre a 
Secretaria de Saúde o Con-
selho Municipal de Saúde. As 
principais propostas de cada 
eixo temático apresentadas 
na miniconferência da Região 
São João Bonsucesso foram:

 EIXO 1 – “Saúde como 
Direito”: garantir instrumentos 

de cobrança e fiscalização 
dos direitos da saúde, com 
vistas à reposição de médi-
cos e profissionais de saúde, 
e com previsão de sanção 
legal por não cumprimento; 
assegurar acessibilidade 
às pessoas com deficiência 
nas unidades de saúde e no 
entorno; bem como garantir 
fornecimento de insumos e 
medicamentos em geral sem 
interrupção para manter o 
tratamento que é de direito 
ao usuário.

 EIXO 2 – “Consolidação 
dos Princípios do SUS”: 
promover a celeridade nos 
concursos públicos e contra-
tações de profissionais em 
todos os âmbitos; além de 
investir na educação conti-
nuada dos trabalhadores e 
profissionais da saúde.

 EIXO 3 – “Financiamen-
to Adequado e Suficiente 
para o SUS”: garantir que o 
financiamento destinado aos 
municípios para a construção 
de equipamentos de saúde, 
mesmo que não utilizado 
no prazo estabelecido pelo 
Ministério da Saúde, não 
seja devolvido à União; e a 
construção do Hospital Geral 
São João/Lavras.

Ulisses Carvalho 

Mesmo com uma lista 
de espera atualmente de 
7.800 crianças a prefeitura 
afirmou deve entregar até 
o final deste ano, nove das 
dez creches que atualmente 
estão em obras na cidade. 
Atualmente, de acordo 
com dados fornecidos pela 
administração municipal 
há 56 escolas da rede e 74 
instituições parceiras que 
atendem as crianças em 
idade de creche. 

A rede municipal e as 
entidades conveniadas, 
juntas, somam 26.901 mil 
alunos em creches. Em nota, 
a prefeitura destacou que 
as unidades com previsão 
de entrega neste ano são 
Centro de Educação Uni-
ficada (CEU) Itapegica, na 
rua Deus do Sol, na Vila São 
Rafael, CEU Bonsucesso, na 
avenida Paschoal Thomeu, 
no bairro de Bonsucesso, 
CEU Continental, na avenida 
Maria Gebin de Moraes, no 

Parque Continental II, além 
da creche Andrômeda, na 
rua Andrômeda, no Parque 
Primavera. 

Outras unidades com 
previsão de entrega são a 
creche Diva, localizada na 
rua Diva, no bairro do Par-
que Santo Antônio, creche 
Mucambo, na rua Mucambo, 
no Parque Uirapuru, creche 
Jardim Maria de Lourdes, 
na rua Caminho Quatro, no 
bairro Jardim Maria de Lour-
des, creche Vila Alzira, na 
avenida José Miguel Ackel 
com a Estrada Pimentas São 
Miguel, na Vila Alzira e cre-
che Vila Galvão, na avenida 
Pedro de Souza Lopes.

O HOJE questionou sobre 
o motivo no atraso das 
obras e o principal entrave 
na entrega. “Foram encon-
trados sérios problemas 
com os contratos e com 
a execução das obras, 
alguns contratos, inclusive, 
precisaram ser rescindidos”, 
informou a administração.

Prefeitura deve entregar nove creches 
este ano para diminuir lista de espera
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vale por dois.Um ingresso

Venha ao parque aquático em Marco ou Abril 

e ganhe outro ingresso para voltar em Maio.

Garanta seu ingresso!A partir de 3x R$ 26,00*

Pertinho de
São Paulo

ConheCa as 
novas atraCões: 

Meteor e 
Cyclone.

wetnwild.com.br•(11) 4496.8000
Rod. dos Bandeirantes, km 72 • Itupeva/SP
Durante os meses de março e abril de 2019, exceto o dia 28/04/2019, visitantes que 
adquirirem 1 (um) ingresso para o Wet’n Wild ganharão outro para voltar entre os 
dias 01/05 e 31/05/2019, de acordo com o calendário operacional. Promoção válida 
para ingressos regulares, pontos de vendas autorizados, bilheteria (exceto infantil), 
grupos (exceto escolas), empresas, internet (wetshop.com.br) e televendas. O ingresso 
para retornar é pessoal e intransferível. *3x R$ 26,00. O valor é válido somente para 
compra na internet (wetshop). Promoção não acumulativa com outras promoções.

Um ingresso
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Este ano, o Conselho da 
Mulher Empreendedora 
da ACE-Guarulhos (CME) 
comemora 12 anos de 
atividades. E para celebrar 
a data, o órgão vai promo-
ver a palestra “A arte de 
ser mulher”, na próxima 
quarta-feira, dia 27, a 
partir das 19H, na sede da 
ACE, à Avenida João Ber-
nardo de Medeiros, 278, 
Bom Clima.

A explanação ficará a 

cargo de Cristina Pontes, 
que, além de associada 
da ACE, é master coach, 
mentora, trainer, pales-
trante, desenvolvimento 
humano e de carreira, 
oratória e consultora em 
marketing. Para participar 
da palestra, o CME pede 
ao público que leve um 
quilo de alimento não 
perecível, que não seja sal 
nem açúcar.

A superintendente 

do CME, Áurea Caccia, 
informa que os homens 
também são bem-vindos à 
palestra e que o públi-
co vai ganhar vouchers. 
“Esses vouchers servirão 
para descontos a quem 
comprar produtos e 
serviços oferecidos pelas 
empresas integrantes do 
CME”, diz Áurea.

Para William Paneque, 
presidente da ACE-
-Guarulhos, a palestra 

referenda o protagonismo 
que as mulheres exercem 
atualmente e que cresce 
diariamente. “É um evento 
importante, que celebra o 
mês das mulheres e mos-
tra o quanto a sociedade 
precisa aprender com sua 
garra e força. Cada vez 
mais as mulheres preci-
sam ocupar um espaço 
que é delas na construção 
de um sociedade mais 
justa”, afirma Paneque.

CME comemora 12º aniversário com a 
palestra ‘A arte de ser mulher’, dia 27

COMEMORAÇÃO: Evento, que também celebra o mês das mulheres, será na sede da ACE-Guarulhos, na avenida João Bernardo de Medeiros, 278, no Bom Clima
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[ horóscopo ]

Par Perfeito

O Exterminador do Futuro – 
A Salvação

Globo, 13h59 Killers. 
EUA. Comédia. Dire-
ção Robert Luketic. Com 
Ashton Kutcher, Katherine 
Heigl. Jen Kornfeldt conhe-
ce o homem perfeito. Seu 
nome é Spencer, bonitão, 
educado e inteligente. Mas 
o que Jen não sabe é que 
ele ganhava a vida como 
matador de aluguel, con-

tratado pelo governo. Eles 
vivem o casamento dos so-
nhos até que, em uma bela 
manhã, Spencer se torna 
alvo de uma caçada milio-
nária. Precisando se defen-
der e também sua esposa, 
ele precisa ainda lidar com 
a descrença de Jen por ter 
escondido esta situação 
por tanto tempo.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 64

Mostra-
dor das

estações
no rádio

Indumen-
tária de
grupos

folclóricos

Gorilas,
babuínos,
micos e
monos

Acrescen-
tar, em
inglês

Realizam
chamada
telefônica

(?) entre
nós: em

particular

O açúcar
produzido
do melaço
da cana

Função do
vírus, na
guerra

biológica
Descrente
na existên-
cia de Deus

(fem.)

Tecla que
inicia a

gravação

Tira (o
preso) da
peniten-
ciária

Condição
do item 

que "pesa"
no bolso

Iodo
(símbolo)
Orelha, 

em inglês
Molécula-

grama
Minuto
(abrev.)

Campo
biomédi-
co a que
Leonardo
Da Vinci
se dedi-

cou como
diletante

Arma
indígena
Promon-

tório
Rumou
Vila (?),

município
capixaba

Braço, em
inglês

Religioso
monástico

Prancha de
madeira

Pode vaiar
ou aplaudir

Alcoólicos
Anônimos

(sigla)
Botequim

Político da
Câmara

Municipal
Em + este

Local para o qual deve se dirigir
o brasileiro que queira um 
visto para entrar nos EUA

Material de artesanato

Estado 
nordestino

Fruto
brasileiro

Muito animados
Informação no rótulo 

de alimentos
industrializados

Relâm-
pago

Pequeno
presente

Privativa

Recurso
da poesia

Armadilha
para pei-

xes (bras.)

Furgões;
peruas

Cenário,
em inglês

(?) das
Bruxas: 31
de outubro

Zelosa
Classe;

categoria
(fig.)

"(?) Cas-
murro", ro-
mance de
Machado
de Assis

Deixe
indefeso

3/add — arm — ear — set. 7/cercada. 8/garridos.

[ novelas ] 

virgem

Você vai estar cheio 
de autoconfiança, 
talvez até demais, e isso 
poderia levá-lo a um 
conflito. Você precisa se 
??movimentar, você se 
sente inquieto. Canalize 
suas energias em um 
esporte, que também 
regulará o seu apetite.

Você não é mais 
reconhecível. Você está 
confundindo aqueles 
ao seu redor com seu 
comportamento mais 
focado. Você estará 
mais aberto aos outros 
do que o normal e isso 
vai levá-lo à fadiga 
emocional. 

Você está mais incli-
nado a procurar aqueles 
que são parecidos com 
você, mas não seja 
intolerante. Você sente 
a necessidade de fuga 
mental e de fugir da 
rotina para manter a 
forma.

Você vai encontrar um 
apoio útil que entrará 
em sua vida no mês que 
vem. É um bom momen-
to para fazer contatos! 
O seu bem-estar interior 
se beneficiará se você 
se concentrar mais no 
conforto de sua casa, 
assim a sua vida diária 
melhorará.

Seu senso de humor 
o torna mais popular do 
que nunca e será muito 
bom para os relaciona-
mentos. Respire fundo 
e isso vai ajudá-lo a 
encontrar a calma que 
você precisa para as 
reorganizações que está 
fazendo.

Você vai mudar de 
direção para ter um 
melhor equilíbrio em 
seus negócios financei-
ros. Sua visão é mais 
clara. Você sente que 
tem os recursos para 
a realização de seus 
planos, que precisam 
ser racionalizados.

Um Vênus expansivo 
facilita o surgimento 
de discussões íntimas. 
Este é o momento 
para desenvolver seu 
relacionamento com 
cuidado. “Depois de 
fazer um esforço, vem a 
recompensa”. Seria bom 
se lembrar disso. Tenha 
uma noite de relaxamen-
to total.

Sua melhor habilidade 
de persuasão, estará 
de forma diferenciada 
mexendo com as suas 
escolhas, o planeta mar-
ciano fará essa sintonia. 
Coisas importantes irão 
mudar o rumo do seu 
dia, agir de acordo com 
a sua consciência será 
fundamental. 

Você vai ter que pen-
sar muito bem antes de 
se arriscar, tente passar 
algum tempo sozinho 
para ajudá-lo a resolver 
as coisas! Embora você 
possa estar tentando 
lutar contra isso, o seu 
ritmo atual está chegan-
do ao limite. 

Você vai encontrar um 
apoio útil que entrará 
em sua vida no mês que 
vem. É um bom momen-
to para fazer contatos! 
O seu bem-estar interior 
se beneficiará se você 
se concentrar mais no 
conforto de sua casa, 
assim a sua vida diária 
melhorará.

As pessoas vão 
admirar você hoje. Seu 
charme irá abrir as por-
tas! Se você conseguir 
conter sua impaciência, 
vai ganhar com isso. 
Seu otimismo crescente 
reforçará a sua energia.

As relações em espiral 
em torno de você o dei-
xarão sem nenhum es-
paço para a expressão, 
mas mantenha a calma. 
Seu cérebro precisa de 
um descanso - não é 
nada para se preocupar, 
apenas evite agitação 
para voltar à forma.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Record, 22h45 
[…] Com Christian 
Bale, Sam Wor-
thington. Embo-
ra o Dia do Jul-
gamento já tenha 
ocorrido, o futuro 
para o qual John 
Connor foi prepa-
rado tem sido al-
terado pelo apa-
recimento de um 
estranho chama-
do Marcus Wright. 
Connor deve de-

terminar se Wri-
ght foi resgatado 
de seu passado 
ou mandado para 
o futuro. Com as 
máquinas prepa-
radas para a bata-
lha final, Connor e 
Wright mergulham 
fundo no coração 
de Skynet, desco-
brindo um segre-
do que pode levar 
à aniquilação da 
humanidade.

Malhação -
Vidas Brasileiras

Rafael e Gabriela 
namoram felizes. 
Hugo pede Dan-
dara em namoro. 
Amanda aceita se 
casar com Kavaco. 
Leonor e Brigitte 
contam a Marcelo 
sobre a situação 
de Solange no 
Sapiência. 

Espelho da Vida
Margot compartilha 

com Grace sua des-
coberta sobre Da-
niel. Hakima conforta 
Hildegard pela perda 
de Augusto. Hilde-
gard visita Danilo na 
prisão e revela sobre 
a morte de Augusto. 
Bendita promete 
ajudar Piedade.

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. 
Lidiane deixa 
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. 

Quinzão leva Gisela 
de volta para casa. 
Ticiano se encanta 
com Dandara na 
plateia e a chama 
para dançar no 
palco.

O Sétimo Guardião
Olavo ameaça 

Marcos Paulo. Nei-
de garante a Murilo 
que ele é o pai de 
sua filha. Geandro 
confronta Valentina 
sobre sua chan-
tagem a Lourdes. 
Feliciano ajuda 
Valentina a fugir 
de Olavo. Marcos 
Paulo deixa a casa 
de Valentina. Mirtes 
recebe um novo 
e-mail anônimo. 
Geandro termina 
o relacionamento 
com Lourdes. 

Jesus
Barrabás é liberta-

do e Pilatos manda 
açoitarem Jesus e 
depois liberta-Lo. O 
Messias é açoitado. 
Pedro, atormen-
tado, chora muito 
e pede perdão a 
Deus. Judas Iscario-
tes se suicida. De-
borah reencontra 
seu filho. Petronius 
pede para os 
soldados pararem 
de açoitar Jesus. 
Os oficiais romanos 
cravam uma coroa 
de espinhos na 

cabeça do Messias 

As Aventuras 
de Poliana

Filipa provoca 
Guilherme, que 
está arrasado, e ele 
a manda viver sua 
“vidinha artificial”. 
O clubinho pesqui-
sa outro jogo Ve-
therna na internet. 
Roger, sem secre-
tária, se atrapalha 
com suas funções e 
chama Nadine para 
ajudá-lo, que se 
enfurece. 

Teresa
Teresa visita Es-

perança e, invejosa, 
diz que quem diria 
que tudo que ela 
almejava ter com 
Rubens, teria ao 
lado de Renan, que 
a trata como uma 
rainha. Esperança 
responde que não 
queria luxo ao lado 
de Rubens, que o 
amava de verdade. 
Teresa diz a Espe-
rança que o que 
ocorreu entre ela e 
Arthur a fez ver que 
é preciso sempre 
ter outras opções. 

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

ANUNCIE 
SUAS 

PUBLICAÇÕES 
LEGAIS

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

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

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
SAÚDE

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

      

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
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DDDiiirrreeetttóóórrriiiooo   MMMuuunnniiiccciiipppaaalll   dddeee   GGGuuuaaarrruuulllhhhooosss   

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

Nos termos da legislação em vigor, e na conformidade dos art. 32, 95, 96 do 
estatuto do PSDB, ficam convocados por este Edital: 

 
I. Os membros do Diretório Municipal de Guarulhos; 

II. Os Vereadores, Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores com 
domicilio eleitoral no município de Guarulhos; 

III. Os membros do Diretório Estadual com domicilio eleitoral no município de 
Guarulhos; 

IV. Os Delegados à Convenção Municipal/Estadual dos Diretórios Zonais do 
município Guarulhos. 
 

Para Convenção Municipal, que será realizada no dia 14/04/2019, com inicio às 09:00 horas e 
encerramento às 13:00 horas, à rua João Gonçalves nº 604 – Plenário da Câmara Municipal de 
Guarulhos, com a seguinte ORDEM DO DIA 
 
a) Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será constituído de 45 
(Quarenta e cinco) membros e de 15 (Quinze) suplentes; 
 
b) Eleição do Conselho de Ética e Disciplina, constituído de 5 (cinco) membros efetivos e 
igual número de suplentes. 
      
Na mesma data, serão eleitos, por voto direto e secreto, a Comissão Executiva Municipal e 
seus suplentes, e os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, em reunião do 
Diretório Municipal eleito, convocada por este Edital para as 15 horas, sendo o início do 
credenciamento dos suplentes às 15:30 horas, no mesmo local. 
 
Informamos que no dia 02/04/2019 das 9 às 16 horas, a Comissão Executiva manterá 
plantão, na Rua Presidente Prudente n 17 para protocolar o requerimento para registro de chapas 
completas, obedecendo ao art. 25 § 7º do Estatuto do PSDB.  
 
  
São Paulo, XXXX de março de 2019. 
 
 
Marco Oliveira Iannoni 
Presidente da Comissão Executiva Municipal 
 

EDI TAL  DE CONVOCAÇ Ã O
N os termos da legislação em vigor, e na conformidade dos art. 32, 95 , 96 do
estatuto do , ficam convocados por este dital

I. Os membros do Diretó rio Municipal de Guarulhos;
 s ereadores, eputados staduais, eputados ederais e enadores com

domicilio eleitoral no municí pio de Guarulhos;
 s membros do iret rio stadual com domicilio eleitoral no munic pio de 

Guarulhos;
IV . Os Delegados dos Diretó rios Z onais eleitos à Convenção Municipal do 
municí pio de Guarulhos.
Para Convenção Municipal, que será  realizada no dia 14/04/2019, com inicio 
às 10:00 horas e encerramento às 14:00 horas, à rua Jo ão Gonçalves nº  604 – 
07 010-010. Plená rio da Câ mara Municipal de Guarulhos, com a seguinte:

ORDEM DO DI A
a  lei o, por voto direto e secreto, do iret rio unicipal, ue ser  constitu do 
de 45  (Q uarenta e cinco) membros e de 15  (Q uinze) suplentes;

b  lei o do onsel o de tica e isciplina, constitu do de  cinco  membros 
efetivos e igual nú mero de suplentes.

a mesma data, ser o eleitos, por voto direto e secreto, a omiss o ecutiva 
Municipal e seus suplentes, e os membros efetivos e suplentes do Conselho 

iscal, em reuni o do iret rio unicipal eleito, convocada por este dital para 
as 14:30 horas, sendo o iní cio do credenciamento dos suplentes às 14:45  horas, 
no mesmo local. 

n ormamos ue no dia 02/0 /201  das  s 1  oras, a omiss o ecutiva 
manterá  plantão, na Rua Presidente Prudente, nº  17  - 07 110-140. Guarulhos/SP 
para protocolar o requerimento para registro de chapas completas, obedecendo 
ao art  2   7  do statuto do 

Guarulhos, 22 de março de 2019.
Marco Oliveira Iannoni
President e da Comissã o Ex ecut iva Municipal

Rua President e Prudent e,  nº  1 7 –  Cent ro –  071 1 0-1 40 - Guarulhos/ SP
Tel.: ( 1 1 )  3 3 70-05 45  email: f alecom@psdbguarulhos.com.br

EDI TAL  DE CONVOCAÇ Ã O
COOPER EX PRESS COOPERATIV A DE TRABALHO 
DOS CON TROLADORES DE ACESSO DE SÃ O PAU-
LO, inscrita no CN PJ. : 08.669.380/0001-63, convoca 
seus cooperados para Assembleia Geral Ext raordiná -
ria em sua sede no dia 30/03/2019 às 10H00MIN  em 
primeira chamada e às 11H00MIN  em segunda e ú lti-
ma c amada,  fim de in ormar encerramento desta 
cooperativa e “ saí da imediata”  dos cooperados LEAN -
DRO RODRIGUES RIBEIRO (PRESIDEN TE EX ECU-
TIV O) E BRUN O LEAN DRO RODRIGUES RIBEIRO 
(TESOUREIRO). Guarulhos, 21 de Março de 2019

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 de erá conter, que de erá conter todos os requisitos estabelecidos no arti o 88  do CPC.  leilão será presidido pelo leiloeiro oficial, em portal 
irtual que atenda  re ulação espec fica, no qual serão captados lances, obser ados os patamares m nimos acima estabelecidos. s interessados de erão cadastrar se pre iamente 

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 pará rafo nico do C , bem como os d bitos de condom nio que possuem natureza propter rem ), os quais ficam sub ro ados no preço da arrematação. VI S 

 SC CI S  s bens serão endidos no estado de conser ação em que se encontram, sem arantia, constituindo nus do interessado erificar suas condiç es, 
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 arti o 1 0, pará rafo nico, do Códi o ributário acional, obser ando, ainda, que, em caso de d bitos condominiais que possuem natureza propter 
rem), estes ficam sub ro ados no preço da arrematação.  interessado em adquirir o bem penhorado em prestaç es poderá apresentar  i) at  o in cio 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 imó el de incapaz.  publicação deste edital supre e entual insucesso nas notificaç es pessoais e dos respecti os patronos. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Pessoalmente unto ao f cio C el onde tramita a ação ou no escritório do estor, localizado na ua aria Paula,    andar  ela 
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  
se am localizados para intimação pessoal. ão consta nos autos ha er recurso ou causa pendente de ul amento. 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. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO DE ADVOGADO Citação e Intimação - Prazo 20 dias - Processo  
1005381-86.2017.8.26.0224. O Dr. Ricardo Felicio Scaff, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro de Guarulhos.  
Faz Saber a Farma Lavras Drogaria e Perfumaria Ltda-me, CNPJ 13.004.826/0001-70, na pessoa de seu  
representante legal e Marta Souza da Silva, CPF 366.133.258- 99, que Banco Santander Brasil S/A, ajuizou uma  
ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 149.334,28 (01/2017), referente ao saldo devedor 
da Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro nº 0835000001870306504 (00330835300000001870). Estando as 
executadas em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado  
ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas 
mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena não o fazendo, ser 
convertido em penhora o bloqueio efetuado sobre o valor de R$ 255,58, depositado no Banco do Brasil S/A, ag. 5905-6 
Poder Judiciário, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257,  
inciso IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado. Guarulhos, 12 de dezembro de 2018.

ABANDONO DE EMPREGO
 
Prezado(a) Sr(a). Amanda Aparecida Tavares Nicolau
 
Ref.: Comparecimento urgente à loja WMB SUPER DO BRASIL LTDA – 
FILIAL SAMS CLUB GUARULHOS - 4940
 
Reiteramos os telegramas enviados em 06/02/2019 , 22/02/2019 E 
08/03/2019 no intuito que compareça com urgência no dia 26/03/2019, 
a fim de apresentar justificativa legal para as ausências desde o dia 
07/12/2018, sob pena da sua ausência ser configurada como ato de renún-
cia do cargo, na forma do 482, I,  da Consolidação das Leis de Trabalho.
 
Atenciosamente
 
Recursos Humanos
Loja Sams Club Guarulhos.

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@viacaourbanaguarulhos.com.br

Vagas:
COBRADOR
AUX. DE GPS

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Defi ciência)
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