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A cidade de Guarulhos 
integra o Circuito Entre 
Serras e Águas com
22 pontos turísticos
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Roteiro traz a gastronomia 
e atrativos de Joanópolis, a 
Capital do Lobisomem, em SP

TURISMO: O Zoológico Municipal é um dos 22 pontos turísticos responsáveis pela 
cidade de Guarulhos integrar o Circuito Entre Serras e Águas
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Projeto que reduz 
IPTU nas ruas sem 
pavimentação 
vai para votação

 GH Pág. 2

Unidade do Sesc
Guarulhos será
inaugurada no 
dia 11 de maio
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Município deverá 
ganhar um hotel 
para categoria de 
base do Palmeiras
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Corredor Metropolitano Guarulhos-SP será 
ampliado em quase 3 quilômetros este ano
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CASO ‘LADIES FIRST’

A Justiça de Guarulhos condenou a prefeitura pela morte de uma jovem de 19 anos, que estava entre as seis vítimas fatais da 
queda de um mezanino durante festa clandestina, realizada em um imóvel da avenida Paulo Faccini,  em agosto de 2004

Justiça condena prefeitura a 
indenizar pai de jovem morta
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Expediente

[ cena do dia ] Ivanildo Porto [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje? Novo retorno

A prefeitura construindo um novo retorno na avenida Paulo Faccini, em frente a rua 
Tabajara, com o objetivo de facilitar a vida dos motoristas que necessitam retornar 
para a rodovia Presidente Dutra, região central ou sentido bairro do Macedo.
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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° 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

Antônio Boaventura

A Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos (EMTU) 
prevê a ampliação do Corre-
dor Metropolitano Guarulhos–
São Paulo em quase três qui-
lômetros, entre as paradas de 
ônibus localizadas na praça 
IV Centenário, região central, 
e Vila Endres, ainda para este 
ano. A EMTU confirmou que a 
contratação da obra encontra-
-se em análise. 

O Corredor Metropolitano 
possui 12,3 km de extensão, 
sendo 9,6 km de faixa exclu-
siva para ônibus, além dos 
terminais de integração do 
Parque Cecap, Taboão e Vila 
Galvão. O empreendimento 
é interligado com a estação 
Tucuruvi do Metrô, na zona 
norte da cidade de São Paulo, 
por meio de diversas linhas 
metropolitanas.

A EMTU destaca que a am-
pliação tem como propósito 
melhorar a fluidez dos veícu-
los de transporte intermunici-
pal que circulam no Corredor 
Metropolitano. A empresa 

informou que o trecho a ser 
construído passará a ser ex-
clusivo para a operação dos 
ônibus, além da construção 
da parada Gopoúva, em 
Guarulhos.

De acordo com a adminis-
tradora, circulam naquele 
corredor 27 linhas intermu-
nicipais, que transportam, 
em média, cerca de 62 mil 
passageiros por dia. E que a 
expansão deste depende de 
uma nova avaliação da EMTU, 
já que todos os projetos para 
o transporte intermunicipal 
nas regiões metropolitanas 
de São Paulo passam por 
reavaliação. 

Em relação à possibilida-
de de inclusão de novas 
linhas no corredor, a rede de 
transporte metropolitano é re-
gularmente monitorada pela 
EMTU para acompanhar a 
dinâmica dos deslocamentos 
metropolitanos. Caso seja ne-
cessário pode haver mudança 
de itinerário, criação de linhas, 
reprogramação de frota, entre 
outras ações de melhorias. 

EMTU prevê para ampliação 
do Corredor Metropolitano 
em quase três quilômetros

Unidade Sesc Guarulhos será 
inaugurado no dia 11 de maio 

O Sesc São Paulo inau-
gura, no dia 11 de maio (sá-
bado), a nova unidade em 
Guarulhos. Localizada no 
bairro Vila Fátima, o novo 
centro cultural, esportivo e 
de convivência da institui-
ção contará com uma área 
total construída de aproxi-
madamente 34.000 m².

Com expectativa de 
receber cerca de 4.000 
mil pessoas por dia, o 
Sesc Guarulhos oferece-
rá à população diversos 
equipamentos presentes 
nas unidades do Sesc no 
estado. Entre eles estão 
teatro com 349 lugares, gi-
násio poliesportivo, campo 

de futebol soçaite, quadra 
poliesportiva, quadra de 
tênis, centro de educa-
ção ambiental, biblioteca, 
centro de música, área 
de exposição, espaço de 
brincar, sala de ginástica, 
espaço de tecnologias e 
artes, clínica odontológica, 
conjunto aquático com pis-
cina semiolímpica coberta 
e recreativas descobertas, 
entre outros espaços.

Ficha Técnica:
Sesc Guarulhos
Endereço: Rua Guilher-

me Lino dos Santos, nº 
1.200, Flor do Campo, Gua-
rulhos Site: www.sescsp.
org.br/guarulhos

Ivanildo Porto



www.guarulhoshoje.com.br 3sábado e domingo, 23 e 24 de março de 2019



www.guarulhoshoje.com.brcidade sábado e domingo, 23 e 24 de março de 20194

Câmara se prepara para votar redução
de IPTU nas ruas sem pavimentação

Prefeitura tem nova condenação
no desabamento da ‘Ladies First’

Antônio Boaventura

Com parecer positivo 
da Comissão de Justiça 
e Legislação Participativa 
(CJLP), a Câmara Municipal 
pode votar nos próximos 
dias o projeto de lei que 
prevê a redução em 50% 
do valor do Imposto sobre 
a Propriedade Territorial 
e Urbana (IPTU) para 
moradores de ruas sem 
pavimentação. De acordo 
com o vereador Eduardo 

Barreto (PCdoB), autor da 
proposta, o município conta 
com quase 1.000 vias sem 
infraestrutura.  

“Um morador que paga 
seus impostos não pode 
deixar de ter uma benfei-
toria tão significativa como 
uma rua pavimentada. A 
cidade de Guarulhos é a 
segunda maior cidade do 
estado e ainda conta com 
quase mil ruas de terra a 
serem pavimentadas. Esse 

problema é resultado déca-
das de falta de políticas de 
infraestrutura para o muni-
cípio”, explicou Barreto.

O parlamentar explicou 
que o projeto tem caráter 
de sugestão e espera que 
o Executivo tome providên-
cias em relação às ruas e 
avenidas que necessitam 
de pavimentação. 

“O intuito do projeto é o 
de fazer com que o Exe-
cutivo tenha pressa para 

agilizar a pavimentação, 
pois sabemos que irá dese-
jar aumento de receita dos 
seus cofres. Infelizmente 
no Brasil, só se toma atitu-
de quando se fala em multa 
ou desconto de tributos. 
Esse é um projeto que irá 
garantir essa melhoria a 
gerações futuras, não tão 
somente a essa. Nós (ve-
readores) passamos, mas 
a cidade de Guarulhos irá 
continuar”, concluiu.

Gil Campos
Diretor de Redação

A Prefeitura de Guarulhos 
foi, mais uma vez, condena-
da pela Justiça a pagar inde-
nização por conta da queda 
do mezanino de um galpão 
na avenida Paulo Faccini, 
onde ocorreu – no dia 28 
de agosto de 2004 – a festa 
“Ladies First”. Na ocasião, 
morreram seis pessoas e 
mais de 80 ficaram feridas. A 

tragédia ocorreu na gestão 
do prefeito Elói Pietá (PT).

A sentença foi assinada no 
último dia 22 de fevereiro 
pela juíza da 1ª Vara da Fa-
zenda Pública de Guarulhos, 
Caroline Quadros da Silveira 
Pereira. Ela condenou a 
Prefeitura de Guarulhos a 
indenizar Gilberto Apareci-
do Fortuna pela morte da 
filha dele, Nathalia Mendes 
Fortuna, que tinha 19 anos 

à época do acidente, que 
ocorreu por volta das 2h.

O valor da indenização 
decidida pela Justiça foi 
de R$ 100 mil, que ainda 
será atualizado com juros e 
multas desde 2004. 

O pai de Nathalia ainda re-
ceberá uma pensão mensal 
em valor correspondente 
a 2/3 do salário mínimo, 
“contada da data do evento 
(29.08.2004) até o dia em 
que a vítima viria a com-
pletar 25 anos, reduzida, a 
partir de então para 1/3 do 
salário mínimo, até o óbito 
do beneficiário da pensão 
ou até a data em que a 
vítima completaria 65 anos 
de idade, o que ocorrer 
primeiro”, diz a sentença.  À 
decisão cabe recurso.

“A Prefeitura de Guarulhos 
foi omissa, pois na época 
da construção do imóvel, 
a obra foi embargada e 
não houve fiscalização. A 
postura correta era, não 
atendendo as exigências do 
embargo, a municipalidade 
deveria entrar na Justiça 
com uma ação cabível, o 
que não ocorreu. Além 
do mais, a Municipalidade 
também não fiscalizou a 
realização da festa”, obser-
vou o criminalista Cristiano 
Medina, que atuou como 
assistente de acusação no 
caso representando a famí-

lia de Nathalia.
A própria sentença da 1ª 

Vara da Fazenda Pública 
corrobora com o pensa-
mento do criminalista. “(...) 
não há que se falar que o 
Município de Guarulhos 
não soubesse da realização 
do evento [a festa Ladies 
First] a ensejar a adoção de 
qualquer medida restritiva. 
A sua omissão remonta ao 
ano 2000, data do primeiro 
embargo” (...) “Deveria o 
Município prosseguir, fa-
zendo valer o seu poder de 
polícia, até mesmo ajuizan-
do a devida ação para que 
seus atos administrativos 
fossem respeitados, o que 
não ocorreu”, diz a decisão 
da juíza Caroline Quadros.

Em 2012, o Tribunal de 
Justiça do Estado de São 
Paulo, já havia confirmado 
outra indenização à família 
de Nathalia a ser paga pelo 
Município de Guarulhos, 
tendo a prefeitura interpos-
to recurso. 

“Já temos uma ação já 
transitada em julgada e para 
ser executada em benefício 
de Mayara Angélica Mendes 
Fortuna, irmã de Nathalia e 
sobrevivente da tragédia, 
cujo valor de indenização 
atualizado se aproxima de 
R$ 1 milhão”, afirmou Cristia-
no Medina.

Contatada pelo HOJE no 

final da tarde desta sexta-
-feira (22), a Prefeitura de 
Guarulhos só deverá se ma-

nifestar no início da semana 
sobre a nova condenação, 
em virtude do horário.
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Na área criminal, réus já
receberam condenações

Na área criminal, o 
advogado Cristiano 
Medina, atuando como 
assistente de acusação, 
conseguiu junto com o 
Ministério Público, a con-
denação de cinco réus 
no caso da festa “Ladies 
First”, tanto por homicí-
dio culposo como por 
lesão corporal culposa.

O engenheiro da obra 
do imóvel, Sílvio Luiz 
Rodrigues, foi conde-
nado a 4 anos e oito 

meses de prisão; Wilson 
Gonçalves, que alugou o 
imóvel, também a 4 anos 
e oito meses; Arlécio 
Alison Morais e Heric Fa-
biano Dias, organizado-
res da festa, pegaram a 
pena de oito anos e oito 
meses de prisão cada 
um; e Cláudio Pereira, 
que divulgou a festa 
nas faculdades, bares e 
escolas de ensino médio 
de Guarulhos, a 4 anos 
de prisão.
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Ulisses Carvalho 

A Sociedade Esporti-
va Palmeiras estuda a 
possibilidade da cons-
trução de um hotel para 
as categorias de base 
do clube que treinam em 
Guarulhos, na Academia 
de Futebol 2, localizada 
na rodovia Ayrton Senna, 
no km 15,5. O hotel 
seria construído na área 
próxima a academia e 
teria um investimento 
podendo chegar a R$ 10 
milhões. 

A equipe alviverde 
ainda estaria estudando 
uma possível parceria 
com a Prefeitura de 
Guarulhos na área de 
educação, para que os 
seus atletas estudem nas 
escolas da rede munici-
pal. A administração mu-
nicipal afirmou que não 
existe nada formalizado 
junto à prefeitura. 

Em contato com o clu-
be, o Palmeiras afirmou 
que não irá se manifes-

tar sobre este assunto, 
porém, alegou que nas 
categorias de base atu-
almente, há 200 atletas 
que treinam em Guaru-
lhos, entre as categorias 
do sub-10 até o sub-20. 
O HOJE apurou que o 
projeto ainda está em 
fase inicial e que houve 
poucas reuniões entre 
a cúpula palmeirense, 
não contando ainda com 
alguma planta sobre o 
novo prédio. 

Apesar de hoje a base 
contar com 200 atletas, 
é provável que o hotel 
não tenha capacidade 
para abrigar mais de 100 
atletas, já que jogadores 
menores de 15 anos não 
podem concentrar. É 
obrigatório atualmente 
que os atletas da base 
do clube frequentem 
a escola, inclusive o 
alviverde realiza até um 
estudo para verificar em 
qual tipo de escola pode 

frequentar o atleta.
O objetivo do clube é 

trazer o alojamento para 
dentro da Academia, 
já que atualmente os 
atletas da base ficam 
concentrados em um 
hotel na região da Barra 
Funda, e o clube dispo-
nibiliza transporte para 
os treinamentos. As 
primeiras autorizações 
que o alviverde estaria 
correndo atrás é com o  
Departamento de Águas 
e Energia Elétrica (Daee), 
buscando aprovações 
necessárias na parte 
ecológica. 

Por meio de conta-
to telefônico, o Daee 
afirmou que não recebeu 
nenhum pedido formal 
por parte do clube. 

Palmeiras estuda a construção 
de um hotel para as categorias 
de base em Guarulhos 

Errata:
Por um erro de edição, 

esta reportagem não 
foi veiculada na edição 
desta sexta-feira (22)

LUIZ FERNANDO FAVARETO, Leiloeiro Oficial, JUCEPAR – 05/002-L, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário 
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD – SICREDI Vale do Piquiri ABCD – PR/SP, 
inscrito no CNPJ/MF sob o número 81.099.491/0001-71, estabelecida na Av. Presidente Kennedy, 2268, Município de Palotina, CEP 
85.950-000, Estado do Paraná, levarei a LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA no dia 10 de abril de 2019 às 09H30, 
em PRIMEIRO LEILÃO, o imóvel abaixo descrito, nos termos do seguinte (a) Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regula a 
profissão de Leiloeiro Oficial; (b) art. 22 e seguintes da Lei nº 9.514/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004 e, (c) 
Cédula de Crédito Bancário – Contrato nº B64830412-2, emitida em 121/11/2016.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: TERRENO situado na estrada aberta Heitor Leite Ferreira e Ivette Bezerra Ferreira, no Sítio dos Britos, em 
Cumbica, Bairro Baquirivú Mirim, com área de 950,00m², medindo 10,00m de frente para a referida estrada, que se estende da Estrada 
de Nazaré Paulista ao valo seco que divide com José Rubião, 10,00m de fundo, que faz margem com a servidão de 6,00m, que sobe 
pela divisa direita dos terrenos do Sítio dos Ferrões, 95,00m da frente aos fundos com o comprimento total da faixa entre a estrada e a 
servidão com a largura de 10,00m, entrando as divisas laterais em ângulo reto, à partir da estrada aberta por Heitor \leite Ferreira e Ivette 
Bezerra Ferreira, e formando duas paralelas até dar na servidão, as divisas começam a 240,00m da estaca que marca a divisa entre 
Otávio Costa Gomes e Benedito Marcolino, medindo em direção ao valo seco e do lado direito de quem se dirige pela estrada em direção 
ao mesmo valo e vai até 250,00m, o terreno foi destacado e uma gleba de 17.000,00m².  Sobre o terreno há um Galpão Comercial não 
averbado, sendo a regularização por conta do Arrematante. O referido imóvel encontra-se devidamente matriculado no 1º Registro de 
Imóveis de Guarulhos – SP, sob nº 85.667. O imóvel encontra-se OCUPADO, sendo a desocupação de total responsabilidade do 
arrematante, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97. Será vendido no estado em que se encontra e em caráter “AD CORPUS” pelo Valor 
Mínimo de R$ 1.090.000,00 (um milhão e noventa mil reais) para o 1º Leilão. Se o maior lance oferecido no Primeiro Leilão for inferior 
ao valor mínimo estipulado, fica desde já designado o dia 17 de abril de 2019, às 09H30, no mesmo local, para a realização do 2º 
LEILÃO pelo maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao Valor Mínimo de R$ 666.500,00 (seiscentos e sessenta e seis mil e 
quinhentos reais). Havendo arrematação, será lavrada escritura pública no prazo de até 90 (noventa) dias contados a partir da data do 
leilão. Todas as despesas “propter rem”, ou seja condomínio, IPTU etc., com fato gerador até a data da arrematação, serão de 
responsabilidade da Credora Fiduciária. As despesas com a transferência da propriedade correrão por conta do comprador. O 
arrematante pegará no ato do leilão, o valor da arrematação, mais 5% correspondente à comissão do Leiloeiro Oficial.

EDITAL DE LEILÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
 IMÓVEL: CUMBICA - SP – IMÓVEL URBANO – 950,00 m² – Matrícula 85.667 – 1º Registro de Imóveis de GUARULHOS - SP.

Data e Horário do 1º Leilão: dia 10/04/2019 às 09H30;
Data e Horário do 2º Leilão: dia 17/04/2019 às 09H30;
Local dos leilões: Rua Eduardo Pinto da Rocha, nº 4545, Sala 01, Sítio Cercado, Curitiba/PR.
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Com 22 pontos turísticos, Guarulhos 
integra Circuito Entre Serras e Águas 
Antônio Boaventura

Com a seleção de 
22 pontos turísticos, a 
cidade de Guarulhos, 
que passou a integrar 
o Circuito Entre Serras 
e Águas, iniciativa que 
conta com o apoio da 
Secretaria Estadual de 
Turismo, conta com 

apenas duas ações 
concretas nos últimos 
nove anos: a Carta São 
Paulo, evento promovi-
do em 2010, Caminha 
São Paulo e Rota do 
Bandeirante Fernão 
Dias, realizados no ano 
passado.

Parques, cinemas, cen-

tros de compras, gastro-
nomia e casas noturnas 
também completam as 
opções de lazer ofere-
cidas por Guarulhos. 
São mais de 20 salas de 
cinemas e 10 parques, 
como o Bosque Maia, os 
Parques do Jardim City/
Jardim Las Vegas, onde 

está o primeiro Centro 
de Educação Ambien-
tal do município, e o 
Parque ETA Cumbica, 
complexo aquático com 
piscina olímpica, pisci-
nas infantis e quadra de 
esportes. Centro Educa-
cional Adamastor, Horto 
Florestal na Água Azul e 

Balneário Água Azul.
 “Cada cidade partici-

pante apresenta suas 
potencialidades e pro-
dutos, contribuindo para 
criação de um calendá-
rio regional de eventos 
e de destinos turísticos. 
A rota Entre Serras e 
Águas possui infraes-

trutura de hospedagem, 
e grande diversidade 
de atrações turísticas 
para transformar sua 
estadia em momentos 
inesquecíveis”, obser-
vou Fernando Brandão, 
coordenador regional 
de turismo da rota Entre 
Serras e Águas.
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1. Lago Vila Galvão;
2. Bosque Maia;
3. Parque Estadual 

da Cantareira Núcleo 
Cabuçu;

4. Praça Getúlio Vargas;
5. Praça Prefeito Pas-

choal Thomeu (antiga IV 
Centenário);

6. Parque Jardim City/
Las Vegas;

7. Parque Bom Clima J. 
B. Maciel;

8. Parque da Transição 

Júlio Fracalanza;
9. Zoológico;
10. Centro Permanente 

de Exposição e Arte Prof. 
José Ismael;

11. Centro Cultural João 
Cavalheiro Salém;

12. Teatro Nelson Ro-
drigues;

13. Instituto Cultural 
Casa dos Cordéis;

14. Teatro Adamastor;
15. Teatro Padre Bento;
16. Museu Histórico de 

Guarulhos e Museu de 
Ciências Naturais;

17. Igreja Nossa Senho-
ra do Bonsucesso;

18. Capela de São 
Benedito;

19. Santuário Bom Je-
sus da Cabeça;

20. Catedral Nossa Sen-
hora da Conceição de 
Guarulhos;

21. Feira de Artesanato;
22. Feira Orgânica

Os pontos turísticos

Fantasias

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

Convites CoposBalões metalizados
Gás HélioGuardanapos

Pratos
MáscarasVelas

Suporte para 
balões Painéis 

decorativos
Painéis 

Personagens 
em EVA

Personagens Personagens 

Tem
as
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as
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Foto: Rubens Chiri

O Caipirão 

Capril do Bosque 

Empório Cachoeira 

Localizado na Estrada 
Conego Eanes de melo 
Cotia, no km 5, o restau-
rante abre sempre de fi -
nal de semana e feriados 
no horário das 11h30 até 
16h30. 

Além de poder contem-
plar a natureza e interagir 
com o clima de interior, o 
estabelecimento oferece 
uma comida típica de fa-
zenda no fogão à lenha, 
destacando-se pratos 
como frango caipira, 
feijão tropeiro e leitão à 
pururuca. Mais informa-
ções: (11) 99550-5758. 

O Capril do Bosque é 
uma pequena fazenda 
familiar, e além de um 
pequeno restaurante, 
tem como especialida-
de a arte dos queijos. 
Com uma produção 

em torno de 800 kg de 
queijos por mês, eles 
são elaborados com 
leite de cabra 100% sau-
dável, além de utilizar 
leite de búfala, em uma 
combinação inovadora, 

promovendo maior cre-
mosidade. O estabele-
cimento está localizado 
na rua Bom Jesus da 
Terra Preta, s/n, no km 
3. Mais informações: (11) 
95555-9232.

Um lugar 
tradicional para 
você petiscar, é o 
Empório Cacho-
eira, localizado 
na rua Francisco 
Wolhers, n° 448, 
o Empório é um 
dos pontos de 
parada obrigatório 
para quem deseja 
tomar uma bela 
cerveja ou vinhos. 

Outras opções 
também são os 
queijos, bolachas 
e doces. Mais 
informações: (11) 
4539-7582.

Quando o assunto 
é Joanópolis, grande 
parte das pessoas a 
conhecem devido a 
belas paisagens e suas 
cachoeiras. Essa cida-
de é o roteiro do HOJE 
deste final de semana 
para aproveitar em 
família, já que o local é 
próximo de Guarulhos, 
cerca de 106,2 km. 

Um dos destaques da 
cidade é a Cachoeira 
dos Pretos, sendo nela 
que se encontra a nas-
cente do rio Piracicaba. 

Também encontra-
remos a Cachoeira 
Escondida, um pouco 
mais retirada e enco-
berta pela mata ciliar. 
Mas nada complicado, 
basta continuar pela 

Estrada dos Pretos, a 
mesma da Cachoeira 
dos Pretos, para chegar 
ao local.  

A queda d’água é 
bastante atraente e o 
local indicado para um 
bom banho de cachoei-
ra, que fica no interior 
de uma fazenda e o 
turista é bem recepcio-
nado pelo dono.

Uma curiosidade: 
Joanópolis é conheci-
da como a Capital do 
Lobisomem. Há muitas 
referências na cidade 
sobre o tema. O certo 
é que Joanópolis é 
uma cidade pequena e 
muito agradável, com 
belos locais turísticos 
para visitar, casarios 
antigos, folclore e 

artesanato. Também é 
muito festeira. 

A Cachoeira dos Pre-
tos é a mais frequen-
tada e de mais fácil 
acesso, podendo ser 
avistada desde as suas 
proximidades, pela 
grande queda de água 
(154 metros de altura). 

O turista é bem rece-
bido e é possível aces-
sar facilmente a pé a 
principal queda d’água. 
Para chegar ao topo, há 
um serviço de jipes. 

Na parte de gastro-
nomia, as opções são 
variadas, incluindo 
comida caseira típica 
de fazenda, além de 
ingredientes orgânicos. 
Conheça os principais 
restaurantes da cidade: 

Gastronomia, serras e paisagens 
belas são destaques de Joanópolis,
a ‘Capital do Lobisomem’, em SP

Divulgação

Foto: Rubens Chiri

Divulgação

Divulgação
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DECISÃO NO FUTEBOL SERÁ NESTE DOMINGO

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO

NEGOCIAÇÃO TEM LIMITES
O sindicalismo brasileiro sempre valorizou 
a negociação, seja com patrões, com go-
vernos ou o Congresso Nacional. Mas 
tudo tem limite. Não se pode negociar 
a quebra de direitos e a dignidade dos 
aposentados e pensionistas.

Fique sócio.
Vale a pena!

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

Os trabalhadores da Permetal e Delmatec/Ferreira Inox, 
todas em Cumbica, foram benefi ciados com Participação 
nos Lucros e/ou Resultados. Na Permetal, valor para os 
300 funcionários pode chegar a R$ 3.000,00. 

PRESTIGIE - Campeonato movimentou 20 equipes

As equipes da U-Shin (Santo Afonso) e Julio Simões 
(Cumbica) decidem neste domingo (24) o 25º Campeonato 
de Futebol Metalúrgico. A U-Shin busca o bicampeonato, 
pois venceu no ano passado. 

Partida começa  às 10h30 no Clube de Campo (rua Ga-
láxia, 50, Parque Primavera). Entrada grátis. A partir das 9 
horas, Golin e Steel-Rol disputam o terceiro lugar. 

Prêmios - Nosso diretor Alex Lima diz: “Os quatro primei-
ros colocados receberão troféus. Haverá medalhas aos três 
primeiros. Também vamos homenagear o artilheiro, 
goleiro menos vazado e destaque na fi nal”.

Futsal - Vem aí o 15º Campeonato de 
Futsal da categoria. Fique ligado com o 
Sindicato e saiba mais. Telefone 2463.5300.

CONVÊNIO DÁ DESCONTOS AOS SÓCIOS
Pela parceria, a PlasDent 

disponibiliza várias espe-
cialidades. Sócios e de-
pendentes têm desconto 
de até 60%, conforme o 
procedimento. 

LOCAIS: na rua Benedi-
to F. de Morais, 168, Cen-
tro; e avenida João Paulo I, 

3.090, Presidente Dutra. Ligue no 2463.5300.

SINDICATO NEGOCIA MAIS PLR

Sócios têm desconto de até 60%

Diretores Lula, Célio, Cabeça e Knupp em assembleia na Permetal

23/3/2019

Pela reforma da Previdência de Bolsonaro, só receberá o PIS quem ganhar até um salário mínimo
(R$ 998,00). Portanto, 100% dos metalúrgicos não receberão mais o PIS. É nosso dever alertar!

primeiros. Também vamos homenagear o artilheiro, 

NENHUM METALÚRGICO RECEBERÁ MAIS O PIS!

Para espalhar alegria 
e encerrar com muito 
brilho e serpentina 
o Carnaval 2019 em 
Guarulhos, o Bloco dos 
Fanfarrões participa 
do CarnaGuga neste 
sábado (23), a partir 
das 16h, na Vila Rosália. 
Já no domingo (24), a 
partir das 12h, o Bloco 
do Minduca Folia sai às 
ruas do Gopoúva.

Desde que tiveram 
início, em meados de 
fevereiro, blocos de 
rua como Banda Bicha, 
Delega, Pescakinada, 
Fanfarrões, Bem Dito, 
Unidos dos Meus Ovos, 
Piores do Ano, entre 
outros, atraíram mais de 
15 mil pessoas para as 
ruas da cidade, ga-
rantindo animação ao 
folião guarulhense.

A diversão e alegria 

do Carnaval 2019 não 
pararam por aí. No CEU 
Jardim Cumbica, por 
exemplo, a festa ficou 
por conta de atividades 
com ritmos latinos e 
com a bateria da escola 
Império do Samba, 
entre outras atrações 
que envolveram toda a 
comunidade. Na região 
do Lago do Patos, o 
CarnaLago levou mais 
de 20 mil pessoas ao 
Complexo Cultural 
de Vila Galvão, uma 
festa com concurso de 
fantasias, marchinha 
de carnaval, culinárias, 
artesanato, além da 
exposição “Carnaval 
Paulistano de Outrora”, 
em cartaz no Centro 
Permanente de Exposi-
ções Prof. José Ismael 
até 31 de março.

Como parte da tradi-

ção guarulhense, o Car-
naval da Saudade com a 
Banda Lira de Guarulhos 
levou os saudosos foli-
ões ao Bosque Maia e 
ao Lago de Vila Galvão, 
famílias inteiras que 
tiraram a fantasia do 
armário para prestigiar 
os músicos e se divertir 
ao som do animado 
repertório da centenária 
banda. No Centro de 
Convivência do Idoso 
(CCI) Gopoúva, cerca de 
300 foliões com mais 
de 60 anos participaram 
de um animado baile de 
carnaval, e mostraram 
fantasias irreverentes 
como pirata, romano, 
havaiana, deusa grega, 
ciganos, muitas másca-
ras, tiaras e colares que 
brilharam a ponto de 
chamar grande atenção 
do público.

Carnaval de rua de Guarulhos termina neste 
final de semana com Fanfarrões e Minduca
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[ horóscopo ]

O Mundo Imaginário do Doutor Parnassus

Dentro Do Labirinto Cinzento

Record, 15h […] 
Com Heath Led-
ger, Christopher 
Plummer. O Dou-
tor Parnassus, lí-
der de um espe-
táculo artístico, 
tem um obscu-
ro segredo: há 
muitos anos, ele 

trocou a alma 
de sua filha com 
o diabo. Ago-
ra o diabo vol-
tou para cobrar 
o acordo, e Dr. 
Parnassus terá 
que coletar cin-
co almas para 
salvar a jovem.

Globo, 00h28 
Into the Grizzly 
Maze. Canadá/
EUA. Ação. Dire-
ção David Hackl. 
Com Scott Glenn; 
Thomas Jane. Após 
muito tempo, dois 
irmãos distantes 
de reencontram no 
alaska, local onde 

viveram durante a 
infância. Os dois 
decidem fazer uma 
aventura e saem 
para uma caminha 
de dois dias na flo-
resta. No meio do 
caminho eles en-
contram um urso 
pardo gigante que 
decide caçá-los.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 66

Suposto
mandante 

do incêndio
de Roma 

(?) per-
dido, con-
dição de
Atlântida

Ruídos

Posição de
Ederson na

Seleção
em 2017

(?) Silva,
fundadora
da Rede

Margem
denteada
de talões

Constru-
ção no
interior 
da taba

Órgão da
ONU para
a sáude

Emoção 
demons-

trada pelo
elogio

Homem 
de grande

beleza
(fig.)

(?)-G, tipo
de traje 

de pilotos
de caças

Proporção
de uma 

substância
no todo

Poemas
líricos

Liga
básica à
constru-

ção naval

Conteúdo usual de cartões 
de Natal e de aniversário

Rasgado, em inglês

Patrão;
senhor

Sufixo de
"lodoso"

Que nunca
morrem
Ana Néri, 

enfermeira
Logradou-
ro público
Da mesma

forma

Núcleo,
em inglês
Tipo de
cheque

Assassinos
do Japão

feudal

Transfor-
ma-se no
He-Man 

ao bradar
"Pelos

poderes de
Grayskull"

Atuo

Integrante
do movi-
mento

impres-
sionista

Naipe de
baralhos

Repreensão
veemente

"Morador"
do mos-

teiro
Monarca

Rezar
A estação

da co-
lheita

Local onde os
alunos brincam na

hora do recreio
Pronome pessoal

Mateus (?), o Eric de
"Pega Pega" (TV)
Vermelho, azul e

amarelo (pl.)

Acordo

Provável intenção de
quem entrega o car-

tão de débito ao
caixa da

loja

Coragem
Membrana
que reves-
te as pa-
redes in-
ternas do
abdome
(Anat.)

Estátua de
deuses

Massa
(símbolo)

O conflito de fronteira
na Ásia que pôs o

mundo à beira de uma
guerra nuclear (1969)

4/anti — core — torn. 6/adônis — denodo. 9/sino-russo.

[ novelas ] 

virgem

Você vai descobrir 
alguns truques que 
facilitarão a convivência 
com as pessoas que 
o rodeiam. Mantenha-
-se fiel a si mesmo sem 
se irritar. Você está 
usando sua energia sem 
perceber, mas você tem 
o suficiente e não precisa 
se preocupar. 

Sua tendência a re-
moer o passado pode 
fazer você se sentir 
deprimido, por isso 
não se concentre em 
arrependimentos. Sua 
sede de vida lhe dará 
impulso. Não estrague 
tudo por comer de-
mais. Cuide-se e não 
coma tanto.

Você receberá boas 
notícias de alguém 
que conhece. Vá até 
ela sem medo, não 
há nada com que se 
preocupar. Você vai 
estar mais em sintonia 
com o seu corpo do 
que o normal, use esta 
oportunidade para 
avaliar sua dieta.

A sorte está do seu 
lado para remover 
uma preocupação 
que você tem desde o 
mês passado. O ritmo 
atual o está levando a 
fazer coisas demais. 
Você deve pensar 
em relaxar totalmente 
quando finalmente 
tiver chance.

Suas iniciativas terão 
repercussões positi-
vas. Você está prepa-
rado para enfrentar 
obstáculos, a moral 
é boa ao seu redor e 
você será eficaz com 
resultados tangíveis.

Você vai encontrar mil 
e uma coisas para fazer 
hoje. Vá com calma! E 
tome o seu tempo. Você 
está em excelente for-
ma, apesar de ser cada 
vez mais emotivo, o 
que está fazendo você 
se comportar de forma 
descontrolada.

O bom humor vai 
estar em todos os 
lugares e você vai ser 
mais compreensivo 
com as pessoas que 
o rodeiam. Descanse 
um pouco, você não 
está segurando bem 
as coisas. 

Não confie no julga-
mento superficial que 
você ouve, verifique 
por si mesmo. Sua for-
ça moral e sua cora-
gem vão compensar 
a sua falta de energia. 
Você tem problemas 
para dormir.

Um conflito entre as 
pessoas ao seu redor 
vai lhe dar a chance 
de mostrar seu talento 
como mediador. Você 
está em boa forma, 
quase elétrico, porque 
resistiu a certos desejos 
- agora você deve ter 
tempo para a sua vida 
privada.

Seu relacionamen-
to com crianças e 
jovens elevam o seu 
espírito. Usar uma 
máscara não com-
bina com você. Se 
você sair, mantenha 
os pés no chão e não 
pense que você é 
invencível. Há sinais 
de que lhe faltam 
vitaminas.

O bom humor faz 
com que você seja 
simpático com as 
pessoas ao seu redor. 
Você sabe como pro-
pagar essa simpatia. 
Você vai estar em sua 
melhor forma. Não 
tente resolver todos 
os desafios de uma 
só vez. 

Você recebe reco-
nhecimento e fortalece 
os seus laços. Você vai 
gastar muita energia, o 
que vai esgotá-lo. Tire 
um tempo para respirar. 
Você precisa disto para 
manter a eficácia.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Espelho da Vida
Alain fica per-

turbado com suas 
descobertas, e 
André e Vicente 
o ajudam. Danilo 
lamenta com Cris/
Julia a morte de 
Augusto. Eugênio 
se enfurece com a 
fuga de Maristela e 
Henrique. Piedade 
revela a Eugênio 
que foi Gustavo 
quem abrigou 
Maristela até sua 
partida. Pat se apro-
xima de Hugo.

Verão 90
Gisela se sensibi-

liza com o pequeno 
gesto de carinho 
de Mercedes, que 
decide aceitar a 
filha de novo em 
sua casa. João 
percebe que Duque 
foi o responsável 
pelo seu sequestro 
relâmpago.. 

O Sétimo Guardião
Feliciano se hospe-

da na pensão de On-
dina. Marcos Paulo 
sugere que Gabriel 
se alie a Valentina 
contra Olavo para 
proteger a fonte. 
Sóstenes procura 
Neide. Robério opta 
por ficar ao lado 
de Olavo, e Marcos 
Paulo lamenta a 
traição do amigo.

Segunda-feira
Malhação - Vidas 
Brasileiras

Gabriela aceita se 
casar com Rafael. 
Vinícius pede Talíssia 
em casamento e 
revela seus planos 
de ir para a França 
com ela e Valentina. 
Santiago pede uma 
nova chance para 
namorar Michael. 
Hugo e Dandara se 
declaram um para o 
outro. 

Verão 90
Herculano diz a 

Janaína que não 
deveria ter ficado 
com Gisela. Lidiane 
aconselha Hercula-
no a trabalhar com 
Eloína. Janice e 
Otoniel comemoram 
o dia da formatura 
de Diego. Diego e 
João são detidos por 
policiais por estarem 
sem documentos na 
rua, e Candé afirma 
ao policial que não 
os conhece. 

O Sétimo Guardião
Judith comenta 

com Valentina e 
Marcos Paulo sobre 
as técnicas usadas 
por Gabriel. Olavo 
anuncia que desistiu 
da fonte, deixando 
Valentina, Gabriel e 
Marcos Paulo confu-
sos. Stella e Aranha 

conversam sobre a 
identidade do doador 
para a inseminação 
artificial.

Minha Vida
Sakine pede ajuda 

a Beyza para conse-
guir trabalho. Hulya 
recebe uma ligação 
da polícia informan-
do que as digitais 
não são de Sakine. 
Ismail quer saber 
se Nuran e Sakine 
estão ocultando 
informações do caso 
Yussuf.

As Aventuras de 
Poliana

Luísa desconver-
sa e não revela a 
Poliana o primeiro 
nome de Pendleton. 
Raquel chora pelo 
termino do namoro e 
Durval tenta consola-
-la. Pendleton e Sara 
conseguem cristais o 
suficiente para o pro-
jeto secreto que ele 
tanto queria realizar. 
Branca diz a Mirela 
que não existem 
mais rapazes como 
Vinícius nos dias 
de hoje, deixando a 
neta pensativa.dle-
ton (Dalton Vigh).  

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

EDITAIS LEGAIS E 
PUBLICAÇÕES JURÍDICAS
TE L .  2 8 2 3 - 0 8 0 0

PARA ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

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
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.

   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 fi lial 
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 + co-
missão + 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 

 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 

     

   

Para 
anunciar nos 
classifi cados 

ligue: 
2823-0828
 2823-0830
2823-0836
2823-0837



www.guarulhoshoje.com.br sábado e domingo, 23 e 24 de março de 201912

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

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

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