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Rapper Delacruz
será uma das atrações
no Espaço Favela do
Rock in Rio 2019
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Prefeitura instala lâmpadas 
de LED nas vielas e reduz a
conta de energia elétrica
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ROCK IN RIO: O rapper Delacruz será uma das atrações do Espaço Favela que será 
montado no festival, que vai de 27 de setembro a 6 de outubro próximos GH  Pág. 11

Sabesp deve utilizar veículos 
híbridos e elétricos na cidade
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), afi rmou que está na fase preliminar de testes 
com o objetivo de verifi car a efi ciência, economia e desempenho de veículos híbridos na frota de Guarulhos GH  Pág. 4
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Empresários de Guarulhos viajam a 
Portugal em busca de novos negócios
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Ataque a bancos deixa 11 mortos em confronto com a 
Polícia Militar; moradores vivem momentos de terror

GH  Pág. 4 GH  Pág. 4

GH  Pág. 8

Vereadores aprovam abertura 
de PDV para funcionários do 
Saae em sessão nesta quinta

Prefeitura inicia a entrega de 
uniformes escolares para 
117 mil alunos do município
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Expediente

[ cena do dia ] Ketilyn Bells/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Lula em leilão

Um leilão de fotos históricas autografadas pelo ex-presidente Lula ocorreu no Bar Sabiá, na Vila 
Madalena, na quarta-feira (3). Com o intuito é dar visibilidade à campanha pela libertação do petista 
e angariar recurso para o Instituto Lula, vários fotógrafos doaram suas imagens para o evento, 
considerado sucesso.
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ENCOBERTO

Erica Gomes
No final de semana foi re-
gistrado mais um suicídio 
na passarela da rodovia 
Presidente Dutra. Será 
que não existe um meio 
de prevenir esse tipo de 
morte, com grades ou ou-
tros obstáculos? As pas-
sarelas são vulneráveis 
para as pessoas que es-
tão desesperadas. Seria 
bom se pensar nisso.

Bosco Vieira do Amaral
Acho importante os ve-
readores de Guarulhos 
proibirem que o comércio 
e estabelecimentos da 
cidade utilizem canudos 
plásticos, prática que está 
sendo abolida em várias 
cidades do país. Esses ca-
nudos poluem ainda mais o 
meio ambiente. Hoje já te-
mos outros canudos menos 
agressivos à natureza. 

Valmir Agra
Achei bem esclarecedora 

a reportagem do HOJE 
sobre o adolescente, es-
tudante da Escola Estadu-
al Conselheiro Crispinia-
no, que postou fotos com 
armas de brinquedo nas 
redes sociais. Embora ele 
esclareça que não ima-
ginou que fosse causar 
pânico, é importante que 
os pais fiquem atentos 
aos posts dos seus filhos. 
Talvez este jovem em 
questão não tenha discer-
nimento do que cometeu 
(coisa que acho imprová-
vel!), mas é importante a 
ação dos pais para que 
situações dessa natureza 
não aconteçam mais.

Fabiana Cibele Moreira
Será que vivemos numa 
cidade despolitizada? Ou 
aqui não tivemos nenhum 
episódio marcante du-
rante o golpe militar? A 
verdade é que Guarulhos 
se manteve omissa neste 
domingo, quando as prin-

cipais cidades brasileiras 
protestaram com o golpe 
militar que completou 55 
anos. Além do mais, só 
para relembrar: tivemos 
uma comissão da verda-
de na Câmara de Gua-
rulhos que, no final dos 
trabalhos, apresentou um 
relatório muito fraco e 
vergonhoso.

Adeliana Souto
Como está a fiscalização 
da lei estadual que pro-
íbe a venda de bebidas 
alcóolicas nos postos de 
gasolina da cidade? Pare-
ce que por aqui, todos a 
desconhecem..

Ledson Farias
As imediações do Parque 
Fracalanza, na Vila Augus-
ta, carece de mais policia-
mento, principalmente nos 
finais de semana. Os as-
saltos a pedestres e furtos 
nas residências estão se 
tornando frequentes.

Mega Sena
Concurso n° 2139
03/04/2019
14 - 23 - 29 - 41 - 57 - 58

 
Lotofácil
Concurso n° 1796
03/04/2019 
01 - 03 - 05 - 09 - 10
12 - 15 - 16 - 18 - 19
20 - 21 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1957 
02/04/2019
08 - 11 - 12 - 19 - 33
35 - 38 - 45 - 46 - 53
57 - 59 - 61 - 64 - 82
83 - 89 - 92 - 93 - 94

Dupla Sena
Concurso n° 1922
04/04/2019
Primeiro sorteio 
22 - 24 - 33 - 36 - 42 - 45
Segundo sorteio
09 - 10 - 21 - 23 - 42 - 46

Federal
Extração n° 05376
03/04/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   28470          500.000,00
2º  36834             27.000,00 
3º  8888               24.000,00
4º  77233              19.000,00
5º  89987                18.171,00

O mestre Audálio Dantas 
me telefonou tarde da noi-
te com uma determinação: 
“Preciso que vá a Porto 
Ferreira. Um radialista foi 
assassinado. Precisamos 
saber o que aconteceu. 
Infelizmente, mais um 
profissional da impren-
sai executado”. Era 6 de 
maio de 2007. Não pensei 
duas vezes ao atender o 
então vice-presidente da 
Associação Brasileira de 
Imprensa, responsável pela 
representação da ABI em 
São Paulo.

Mochila nas costas, bloco 
de anotações e caneta, 
desembarquei na cidade 
do interior paulista para 
acompanhar o desenrolar 
do crime que vitimou Luiz 
Carlos Barbon Filho, morto 
a tiros na porta de um bo-
teco, momentos depois de 
sair da rádio onde trabalha-
va. Meses atrás, ele havia 
denunciado um esquema 
de prostituição infantil en-
volvendo altos figurões da 
sociedade ferreirense.

Três dias depois de sentir 
na pele o clima tenso que 
tomava conta de Porto 
Ferreira, sendo aconse-
lhado pelos colegas de 
imprensa a permanecer no 
hotel à noite, retornei para 
São Paulo com a matéria, 
posteriormente publicada 
na edição número 319 do 
Jornal da ABI (órgão oficial 
da Associação Brasileira de 
Imprensa). Aliás, primeira 
reportagem sobre o caso a 
denunciar o envolvimento 
de policiais militares na 
execução do radialista.

Dito e feito: anos depois, 
PMs foram condenados 
pelo crime, mas a autoria 
intelectual do assassinato 
ainda continua envolvida 
em profundo mistério (ou 
seria falta de interesse?), 
muito embora as sus-
peitas recaem sobre um 
influente político da região, 
que seria o mandante da 

execução.
Mas Barbon não foi o pri-

meiro e nem será o último 
profissional de imprensa 
executado por cumprir sua 
missão. Esta semana tive 
acesso ao relatório anual 
sobre violações à liberdade 
de expressão da Associa-
ção Brasileira de Emisso-
ras de Rádio e Televisão 
(Abert), que constatou um 
aumento no número de 
mortes de jornalistas e 
radialistas, após dois anos 
de queda. 

No ano passado, se-
gundo o relatório, três 
radialistas – Jairo Sousa, 
Je�erson Pureza e Marlon 
de Carvalho – foram assas-
sinados no interior do país, 
ante uma morte em 2017 
e duas em 2016. Alguém 
pode até pensar que o nú-
mero é pequeno, mas este 
pensamento é um grande 
erro; basta compararmos 
o número de jornalistas 
mortos em todo o mundo 
em 2018: 86 vítimas.

Além do mais, quando se 
mata um profissional de 
imprensa, por ele exercer 
o direito de livre opinião 
e livre cobertura nos seus 
veículos de comunicação, 
estamos atingindo mortal-
mente a democracia bra-
sileira. E essa situação faz 
com que as nossas institui-
ções se tornem cada fez 
mais frágeis. E olha que 
não estamos nem relatan-
do os casos de agressões 
a esses profissionais, que 
passam de uma centena 
no período analisado pela 
Abert.

Diante do momento som-
brio que estamos vivendo 
em nosso país, com os 
militares e o que há de 
pior na direita ultraconser-
vadora se coçando com a 
intensidade de um animal 
sarnento, temos motivos 
suficientes para estarmos 
preparados para enterrar 
outros Barbons.

O assassinato de outros
Barbons mancha o país

Gil Campos

Crônica
Diretor de redação do Guarulhos Hoje
E-mail: gil.campos@freesaopaulo.com.br

[ opinião ]
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• 4 dormitorios sendo 1 suíte 
• Sala, cozinha, banheiro, 
dependência de empregada, 
lavanderia
• Piscina
• Salão de jogos
• Garagem para 4 carros 
privativa 
•  170 m²

Contato:  
Cristina - Fone: 11 99973-8024

Apartamento praia da enseada 
2 quarteirões da praia

Guarujá

Oportunidade!
Apenas 

R$ 650 mil
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Prefeitura inicia entrega de uniformes 
escolares para 117 mil alunosSabesp deverá utilizar veículos

elétricos e híbridos em Guarulhos

Câmara aprova abertura de PDV 
para os funcionários do Saae

Prefeitura reduz conta de energia elétrica 
com instalação de lâmpadas LED em vielas

A Prefeitura de Guarulhos 
iniciou na manhã desta 
quinta-feira (4) a entrega 
dos uniformes escolares nas 
escolas da Rede Municipal 
de Ensino. Ao todo, mais de 
117 mil alunos regularmente 
matriculados nas EPGs, 
dentre os quais crianças, 
jovens e adultos, receberão 
os uniformes.  A entrega 
deve ser concluída em até 
30 dias.

A primeira região aten-
dida foi a do Taboão, com 
entrega em dez escolas: 
Chiquinha Gonzaga; Djanira 
da Mota e Silva; Josafá Tito 
Figueiredo; Mário Lago Noel 
Rosa; Irmã Ofélia Echeverri 
Lopes; Rachel de Queiroz; 
Professora Silvia de Cássia 
Matias; Amador Bueno e Be-
nedito Vicente de Oliveira).

Além dos kits completos 
de uniforme com nove itens 
(calça, camisetas de manga 
curta, meias, blusa, bermu-
da e tênis), também foram 
entregues kits de inverno 
compostos por uma cami-
seta de manga comprida e 

uma jaqueta acolchoada, 
impermeável e com capuz.

Para o Prefeito Guti, a 
entrega dos uniformes esco-
lares demonstra a prioridade 
e o carinho desta gestão 
com as crianças. “Os unifor-
mes estão muito bonitos e 
com uma ótima qualidade. 
Além disso, é importante 
destacar algumas vantagens 
do uso da roupa, tais como 
praticidade; conforto e segu-
rança, pois permite a identifi -
cação dos alunos da rede. 
Esta é mais uma conquista 
da Educação”, destacou.

Nesta sexta-feira (5), a 
entrega continua nas EPGs 
Professor José Carlos da 
Silva; Doutor José Mauricio 
de Oliveira; Lino Ferreira de 
Oliveira; Pedrinho e Narizi-
nho; Raul Cortez; Sítio do 
Pica Pau Amarelo e Patrícia 
Galvão –Pagú.

Nas próximas semanas, 
as regiões da Vila Galvão; 
Cabuçu; São João; Bonsu-
cesso; Pimentas; Centro e 
Cumbica também receberão 
os kits de uniformes.

Ulisses Carvalho 

A Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp), afi rmou 
ao HOJE que está na fase 
preliminar de testes com o 
objetivo de verifi car a efi ci-
ência e também a economia 
e desempenho de veículos 
híbridos, como o Toyota Prius 
e o elétrico BYD E5, na frota 
de Guarulhos.

“Após os testes, virão 
outras fases a ser desenvolvi-
das antes da efetiva implan-
tação em todas as unidades 
da Sabesp, o que certamente 
incluirá o município de 
Guarulhos. No entanto, a 
companhia acredita que a 
tecnologia deve evoluir de 
forma a obtermos viabilidade 
econômico-fi nanceira para 
as atividades operacionais”, 
informou em nota a compa-
nhia.

Sobre quando a empresa 
começou a utilizar estes 
modelos, a Sabesp apenas 
afi rmou que os carros ainda 

seguem em fases para uma 
possível aprovação, e  que 
inicialmente,  a companhia 
irá realizar os testes com 
apenas um modelo elétrico 
(BYD) por um período que 
pode variar entre 30 a 60 
dias, na região metropolitana 
de São Paulo,  para estudar 
as vantagens em relação aos 
custos. 

 “A frota Sabesp é com-
posta por 3.909 veículos, 
incluindo leves e pesados. 
Caso a tecnologia se viabilize 
certamente a implantação 
será gradual, numa matriz 
de mobilidade sustentável. 

Neste sentido, para cada veí-
culo implantado, a economia 
com combustível esperada 
é da ordem de 50% para 
os híbridos e 70 % para os 
elétricos”. 

Quanto ao número de 
atendimentos diários realiza-
dos pela Sabesp na cidade, a 
empresa informou que como 
está em processo de migra-
ção no controle de atendi-
mento do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (SAAE), 
para um sistema próprio, a 
companhia ainda não dispõe 
de dados precisos. 

Outro projeto da Sabesp, 

que foi implantado na 
Estação de Tratamento de 
Esgotos (ETE), na cidade de 
Franca, no interior de São 
Paulo, é através do biogás, 
que é gerado no tratamento 
de esgoto e passa por uma 
remoção das impurezas, 
com umidade e aumento da 
concentração do metano. 

O combustível produzido 
nesta planta pode abastecer, 
em média, 375 veículos leves 
por dia. Atualmente apenas 
a Unidade de Negócio Pardo 
e Grande, na região do mu-
nicípio de Franca, utiliza este 
combustível”, destacou.

Antônio Boaventura

A Câmara Municipal de 
Guarulhos aprovou nesta 
quinta-feira (4) a abertura 
do Programa de Demissão 
Voluntária (PDV) para fun-
cionários do Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto 
(Saae) e o processo de 
aposentadoria dos funcio-
nários que se enquadram 
nesta condição. 

Atualmente, os serviços 
que eram realizados pela 
autarquia são de respon-
sabilidade da Sabesp 
desde o primeiro dia 
deste ano. 

O PDV obedecerá ao 
critério de preferência 
na liberação dos paga-
mentos, em classificação 
crescente, do menor saldo 
líquido rescisório até o 
maior, necessariamente 
nesta ordem: servidores 
aposentados pelo Regi-
me Geral de Previdência 
Social (RGPS); servido-
res com idade igual ou 
superior a 55 (cinquenta 

e cinco) anos e demais 
servidores que não se en-
quadrarem nas hipóteses 
dos incisos | e II.

“Foi construído com 
a classe trabalhadora e 
a prefeitura. Não teve 
discussões e a própria 
oposição concordou; foi 
feita apenas uma modi-
ficação. Nós sugerimos 
que todos os vereadores 
assinassem a alteração no 
projeto sobre aqueles que 
respondem há algum tipo 
de sindicância, que eles 
não poderiam aderir ao 
PDV”, explicou o líder do 
governo, vereador Eduar-
do Carneiro (PSB).

O quadro de pessoal 
do Saae conta com 1.045 
servidores, sendo 345 es-
tatutários e 700 celetistas, 
destes aproximadamente 
200 servidores estão apo-
sentados pelo RGPS. 

O servidor que aderir 
ao PDV será concedida 
indenização, a título de in-

centivo financeiro, corres-
pondente a 1,4 (um vírgula 
quatro) vezes o valor da 
remuneração mensal por 
ano de efetivo exercício.

A adesão deverá ser 
efetuada no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da 
publicação da Lei. O paga-
mento das indenizações 
e das verbas rescisórias 
que a que o servidor tiver 
direito será paga em até 
10 dias do desligamento. 

Os recursos financeiros 
para o Plan o de De-
missão Voluntária estão 
garantidos pelo aporte de 
RS 50 milhões, realizado 
pela companhia estadual 
no final do ano passa-
do, em cumprimento a 
cláusula 2.3 do Termo de 
Ajuste para Pagamento e 
Recebimento da Dívida, 
firmado entre o Município 
de Guarulhos, o Saae e a 
empresa de capital misto, 
no dia 12 de dezembro de 
2018.

A prefeitura está reali-
zando a troca das anti-
gas lâmpadas de vapor 
de sódio por iluminação 
com LED nas vielas da 
cidade. O primeiro bairro 
beneficiado é o Jardim 
Presidente Dutra, onde 
158 pontos já contam 
com a nova tecnologia 
mais eficiente em ter-
mos de luminosidade 
e 74% mais econômica 
em relação ao sistema 
anterior. Apenas nesta 
região, a conta de luz do 
município junto à con-
cessionária de energia 
elétrica será reduzida de 
R$ 31 mil para cerca de 
R$ 8 mil mensais.

Cumbica é a próxima re-
gião a ser benefi ciada. De 
acordo com o diretor do 
Departamento de Ilumina-
ção Pública (DIP), regiões 
com grande concentração 
de vielas foram prioriza-
das por serem terrenos 
de difícil acesso e com 
alto índice de vandalismo. 

“Além de mais efi ciente e 
econômica, a tecnologia 
Led possui características 
que difi cultam a depre-
dação. A mudança trará 
maior efi ciência e signifi -
cativa economia para a ci-
dade, tanto em relação à 
conta de energia elétrica, 
como com os gastos de 
manutenção do sistema”, 

explica.
Ainda de acordo com 

o DIP, Guarulhos possui 
1.875 pontos de ilumina-
ção pública situados em 
vielas. Com a conclusão 
do trabalho nestes locais, 
a redução da conta anual 
de energia elétrica da 
cidade será de cerca de 
R$270 mil.
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Para ampliar a agenda 
econômica bilateral entre 
Brasil e Portugal, inserindo 
a cidade de Guarulhos no 
roteiro internacional de 
negócios, uma delegação 
com 12 empresários está em 
terras lusitanas para a Mis-
são Internacional Guarulhos 
- Lisboa. O secretário de 
Desenvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e 
de Inovação (SDCETI), Rodri-
go Barros, representa o pre-
feito Guti e lidera a comitiva. 
A ação é parte do Programa 
Investe GRU, elaborado pela 
Prefeitura para fomentar o 
crescimento econômico de 
Guarulhos.

Entre outros compromis-
sos, ao longo da semana, 
o grupo esteve na Câmara 
de Comércio e Indústria 
Portuguesa e na Lusosider, 
empresa do grupo CNS, 
uma multinacional brasileira 
que gerencia um dos mais 
eficientes complexos side-
rúrgicos do mundo. Além 

da área industrial, a região 
visitada possui potencial 
de negócios em logística e 
biotecnologia.

As agendas ainda contem-
plaram visitas à Baía do Tejo 
e ao Museu Industrial, além 
de uma rodada de negócios 
em Sintra, na Grande Lisboa, 
organizada para que cada 
integrante da delegação 
estabeleça negociação com 

os setores pertinentes aos 
seus negócios.

Conforme explica Rodrigo 
Barros, a iniciativa promove 
integração entre os empresá-
rios guarulhenses e fortalece 
as relações institucionais 
entre Guarulhos e Lisboa, 
ampliando a competitividade 
de diversos setores relevan-
tes à economia no município. 
“Esse é um caminho para a 

criação de novas oportuni-
dades para que as empre-
sas guarulhenses passem 
a exportar mais, fazendo 
negócios com as empre-
sas de Portugal”, comenta 
Barros. Participam da missão 
lideranças das empresas Da-
gan, Doremus, Eniac, Glasser, 
HoomWeb, Magna Sistemas, 
Perfil Líder, RTS Válvulas e 
Rádio Top FM.

Delegação guarulhense busca novos 
negócios para a cidade em Portugal   

Com orçamento enxuto, 
secretário de  Esporte espera 
ajuda da iniciativa privada
Antônio Boaventura

Para o secretário Rogério 
Hamam, o orçamento 
de pouco mais de R$ 34 
milhões é insuficiente para 
realizar as ações neces-
sárias da pasta. Tendo em 
vista a ampliação de suas 
atividades, ele entende ser 
de fundamental importân-
cia a participação direta 
da iniciativa privada em 
planejamento executivo.  

“A aproximação com 
a iniciativa privada é 
importante por conta do 
orçamento enxuto e é 
justamente nesta frente 
que estamos trabalhando 
para ampliar o atendimen-
to. Atualmente, a gente 
atende cerca de 10 mil 
pessoas com ações de 
qualidade de vida, alto 
rendimento e iniciação 
esportiva e buscando 
formas de ampliar isso”, 
observou. 

Hamam disse que a 
prioridade das gestões 
públicas está voltada 

para melhorias em áreas 
consideradas essenciais 
como Educação, Saúde 
e Segurança, e que por 
conta desta priorida-
de o orçamento para 
investimento em projetos 
esportivos acaba ficando 
em segundo plano. A 
frente da pasta há quase 
três meses, ele afirma que 
é tempo suficiente para 
compreender as necessi-
dades do esporte local.

“A pasta de Esporte em 
geral, não só em Gua-
rulhos, mas no Estado, 
geralmente tem menos 
recursos, até por que a 
prioridade de qualquer 
gestão é Saúde, Educa-
ção e Segurança. Então, 
é normal você se deparar 
com um orçamento enxu-
to e isso gera um desafio 
maior para poder entregar 
importante para a cidade, 
já que o esporte e enten-
do, que é um investimento 
em saúde, educação e 
segurança”, concluiu.
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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 
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[ bloco de notas ]

Colégio Antônio de Ré mobiliza alunos 
para a Semana do Conhecimento

Professores da Escola Es-
tadual Vereador Antônio de 
Ré, no Macedo, promovem 
ofi cinas para estimular a par-
ticipação dos estudantes na 
Semana do Conhecimento, 
especialmente na 6ª Feira 
de Ciências e Engenharia 
de Guarulhos (Feceg). Uma 
das ofi cinas reuniu cerca 
de 100 estudantes. Orga-
nizada pela secretaria de 
Desenvolvimento Científi co, 
Econômico, Tecnológico 
e de Inovação (SDCETI), a 
Semana do Conhecimento 
é composta por atividades 
que contemplam alunos 
do ensino fundamental 
e médio, universitários, 
professores, pesquisadores, 

empreendedores, institui-
ções de ensino e lideranças 
acadêmicas.

Conforme explica o 
professor Wagner Seishi, da 
Escola Estadual Vereador 
Antônio de Ré , um grupo 
de professores decidiu se 
engajar para estimular a 
participação no evento, 
despertando o interesse por 
ciência, tecnologia e inova-
ção. Completam o grupo 
os educadores Mercedes 
Puga, Erika Ferreira, Rosina 
Fucci, Mario Montemurro, 
Ana Antunes, Elineide Olivei-
ra, Roseli Fernandes, Lúcia 
Ramalho e Vânia Sampaio, 
além do diretor do colégio, 
Isaac Oliveira.

[ bloco de notas ]

Em parceria com a Pre-
feitura, o Centro de Inclu-
são e Apoio ao Autista de 
Guarulhos – CIAAG, realiza 
a 9º edição da Caminhada 
de Conscientização sobre 
Autismo na cidade, em alusão 
ao Dia Mundial do Autismo 
celebrado na última terça-
-feira (2). O encontro ocorre 
neste sábado (6), às 14h, na 
praça Getúlio Vargas, região 
central de Guarulhos.

O intuito da ação é informar 
a sociedade sobre o que é o 

autismo e suas característi-
cas, uma vez que, de acordo 
com relatório do Centro de 
Controle e Prevenção de 
Doenças dos Estados Unidos, 
a cada 59 nascimentos, uma 
criança nasce autista. Estima-
-se que no Brasil haja mais de 
2 milhões de pessoas com 
o transtorno de desenvolvi-
mento que compromete as 
habilidades de comunicação 
e interação social e geralmen-
te aparece até os 3 anos de 
idade.

9ª Caminhada de Conscientização sobre 
Autismo em Guarulhos é neste sábado

Nesta quinta (4) e sexta-
-feira (5), a equipe do Projeto 
Guard - Grupo Unido na 
Ação de Resistência às Dro-
gas, da Guarda Civil Munici-
pal de Guarulhos, realizará 
capacitação profi ssionais de 
seis municípios de Minas Ge-
rais que pretendem implantar 
o programa. 

A iniciativa acontece por 
meio da parceria com a 
Secretaria de Educação e 
se notabilizou em inúme-
ras ações de combate à 

violência. 
Com o trágico caso ocorri-

do no mês passado em uma 
escola da Rede Estadual, em 
Suzano, a equipe do Guard 
vem sendo solicitada por 
guardas de todo o Brasil, 
com objetivo de orientar 
alunos de escolas públicas, 
contribuindo na redução da 
violência escolar, familiar e 
social. O curso tem duração 
de 36 horas, das quais 24 
horas presenciais e 12 horas 
na modalidade a distância.

Guard capacita profissionais de outras 
cidades para expansão do projeto

Metalúrgicos de Guarulhos promovem
seminário sobre a reforma da Previdência

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Guarulhos e 
Região realiza seminário 
para discutir a reforma da 
Previdência de Bolsonaro. 
Será neste sábado (6), a 
partir das 9 horas, na sede 
da entidade (rua Harry 
Simonsen, 202, Centro, 
Guarulhos). Entrada grátis 
e aberta a sócios e não-
-sócios. O seminário, com 
o tema “Os Impactos da 
Nova Previdência”, será 
ministrado pelo advogado 
César Tolentino. 

Ele é especialista em 
Previdência Social e diretor 
da Tolentino Aposentado-
rias, com mais de 45 anos 
de experiência e sedes 
em Guarulhos e São Paulo. 
Tolentino destacará a tenta-
tiva do governo de instituir 
a idade mínima para rece-
ber a aposentadoria de 65 
anos para homens e 62 às 
mulheres; aumento no tem-
po de contribuição; critérios 
para enquadramento de 
insalubridade; entre outras 
questões.

Divulgação

Divulgação

Nessa segunda e 
terça-feira, dias 1º e 2, 
a Escola da Prefeitura 
de Guarulhos “ Profes-
sora Ione Gonçalves 
de Oliveira de Conti”, 
localizada no Pimentas, 
recebeu o PhotoTruck, 
projeto do Instituto 
CCR em parceria com a 
Secretaria de Educação, 
que tem por objetivo 
promover conscientiza-
ção, desenvolvimento 
social e artístico, além 
de despertar nos alunos 
um novo olhar sobre 

o mundo por meio da 
fotografia.

O PhotoTruck é uma 
unidade móvel equipa-
da com impressoras de 
alta qualidade, internet, 
câmeras fotográficas e 
até uma câmara escura, 
que simula o interior de 
uma câmera fotográfi-
ca gigante, onde são 
realizadas aulas sobre 
os princípios fotográfi-
cos para que os alunos 
possam compreender 
os fundamentos da 
fotografia.

Escola da Prefeitura recebe 
projeto PhotoTruck Tiago Ortaet

É arte/educador, artista e ativista 
social, atualmente está professor 
universitário e diretor de cultura 
da cidade de Guarulhos
www.tiagoortaet.com

Década da cultura
Que a cultura move diferentes setores da sociedade devi-

do sua transversalidade peculiar, isso ninguém duvida, pois 
diversos estudos apontam que atividades culturais, das mais 
diversas, impactam positivamente na economia regional; 
seja em grande escala com a indústria cultural através do 
cinema, dos grandes eventos ou em rede com a economia 
criativa.  

A cultura em toda sua complexidade e dimensões estética, 
simbólica, identitária, social e econômica traz um compen-
dio daquilo que somos entre passado, presente e futuro 
enquanto sociedade.Diante dessa complexidade de uma 
cultura lato, como analisa o fi lósofo contemporâneo Edgar 
Morin; eis a pergunta embrionária de todo nosso diálogo: 
Que Guarulhos cultural queremos para os próximos dez 
anos?

Nos próximos meses, fazedores de cultura de toda a 
cidade se reunirão em fóruns de debates públicos acerca da 
construção coletiva do plano municipal de cultura, um do-
cumento histórico que tem por premissa embasar a política 
pública cultural para os próximos dez anos.Um documento 
de toda a cidade, de todos os munícipes, que impactará pelo 
menos quatro gestões municipais a partir de metas e indica-
dores que contemplem toda a pluralidade da cultura local.

Não apenas as demandas de cada uma das linguagens 
das artes e manifestações culturais, que os artistas trazem 
com muita propriedade, mas também é importante que o 
público em geral, consumidor de cultura, opine, sugira e 
participe ativamente na construção das propostas.

Recentemente o Conselho Municipal de Política Cultural 
de Guarulhos (uma entidade paritária entre sociedade civil 
e poder público) promoveu fóruns setoriais onde foram 
debatidas tanto a realidade de cada área específi ca, quanto 
o histórico das mesmas e as prospecções de futuro para 
garantia de formação, fomento e fruição das artes na cidade, 
dentre outras necessidades inerentes ao fazer cultural.

Nos próximos meses os debates passarão a ser realizados 
a partir dos seguintes eixos temáticos: I - Política Cultural, 
gestão e capacitação; II - Infraestrutura cultural, ampliação, 
integração e desenvolvimento; III - Estímulo à produção 
cultural local e à valorização da diversidade cultural; IV 
- Identidade cultural e patrimônio material e imaterialEm 
consonância com o Plano Nacional de Cultura – PNC de 
responsabilidade do governo federal, o Plano Municipal 
de Cultura será um documento criado por muitas mentes e 
muitas mãos com metas a curto, médio e longo prazo.

O resultado desse ciclo de estudos, mapeamento e 
propostas será referendado na VI Conferência Municipal 
de Cultura planejada para o setembro e após o crivo da 
plenária deverá ser encaminhado à Câmara Municipal para 
apreciação do poder legislativo.

Essa é mais uma atividade oportuna e legítima de parti-
cipação popular que convida a todos para exercerem seu 
direito de cidadania efetiva, de modo que esse documento 
condense toda a diversidade de nossa cultura e pujança de 
nossa gente no sentido de que sejam refl etidas no maior e 
mais importante documento público cultural da história da 
cidade a identidade, preservação, memória e sobretudo as 
múltiplas faces culturais de nossa Guarulhos.

[ artigo ]
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Funcionários do Departa-
mento de Acompanhamento 
e Controle de Ocupações 
Irregulares (DACOI) da Pre-
feitura, desfi zeram um muro 
de cerca de 50 metros que 
ocupava irregularmente área 
às margens de um córrego 
na rua Creuza Sene Barbosa, 
na região da Vila União. A 
ação contou com apoio da 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
e da Proguaru.

Outra ação conjunta, 
envolvendo o DACOI, a GCM, 
a Proguaru e a Secretaria de 
Meio Ambiente (SEMA) foi 
realizada na última terça-feira 
(2) no bairro Campo da Paz. 
No local, estavam aterrando 
uma várzea para edifi cação 
de uma obra não autorizada. 
O que confi gura crime am-
biental, por tratar-se de uma 
Área de Proteção. A equipe 
derrubou alicerces e paredes 
que já estavam em constru-
ção e colocou obstáculos 
numa estrada clandestina 
impedindo assim o acesso à 
área. A EDP esteve no local 
para desligar a energia de 

um galpão de cerca de 300 
m2 que funciona no local, 
que deverá ser demolido nos 
próximos dias, após  notifi ca-
ção a ser realizada pela Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Urbano (SDU).

Dando continuidade às 
ações, nessa segunda-feira, 

dia 1º, foram removidos 50 
imóveis que ocupavam irre-
gularmente a Viela Piquete, 
em Cumbica. Na última se-
mana, foram desfeitas outras 
oito edifi cações na rua Rio 
Negro , no Cidade Sobera-
na, além de uma ocupação 
irregular na rua Marileria, 

em Cumbica. As atividades 
envolveram o DACOI, a GCM 
e a Proguaru.

A população pode ajudar, 
por meio de denúncia 
anônima, que pode ser feita 
pelos telefones 2453-6810 
e 2453-6872, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h.

Prefeitura remove muro e edificações de 
áreas públicas e de preservação na Vila União
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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

Câmara Municipal rejeita 
proposta para multar quem 
desperdiçar água na cidade
Antônio Boaventura

Apresentada em 2017, 
a proposta do vereador 
José Luiz (PT) para multar 
os moradores fl agrados 
desperdiçando água foi 
rejeitada pela Comissão 
de Defesa dos Direitos do 
Consumidor, da Câmara 
Municipal, sob alegação 
de que previamente é 
necessário 
realizar o 
trabalho de 
orientação 
para de-
pois aplicar 
a sanção. 

O consu-
midor que 
for fl agrado 
será notifi cado e terá 30 
dias para apresentar sua 
defesa. Caso não seja 
comprovado que a proce-
dência da água utilizada 
em ações como lavagem 
de carro e calçada é de 
reuso, este será autuado 
em R$ 210,54 em caso de 

reincidência. A cobrança é 
realizada na própria conta 
para pagamento.

Em 2017, o Saae regis-
trou a perda de 10.489.441 
m³, enquanto no ano 
seguinte 9.973.754 m³. 
Contudo, a proposta do 
parlamentar petista é 
similar ao que o governo 

municipal 
já vem 
desempe-
nhando 
nos últimos 
sete me-
ses. Para o 
vereador 
João Bar-
bosa, pre-
sidente da 

comissão, antes de multar 
o consumidor, é preciso 
evitar o desperdício de 
água cometido pelas em-
presas de abastecimento. 
“Vemos tantos vazamen-
tos e desperdício de 
água pelas ruas por onde 
passamos”, encerrou. 

Desde setembro, 
fiscalização notifica
e depois multava o

consumidor no valor
de R$ 210,54
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Onze suspeitos morreram 
e dois foram presos durante 
tentativa de assalto a dois 
bancos, na madrugada 
desta quinta-feira, 4, em 
Guararema, na região me-
tropolitana de São Paulo. Os 
moradores foram acordados 
por explosões, intenso tiro-
teio e o barulho de sirenes. 
Ruas da cidade foram inter-
ditadas e comércio fechado 

após ataque dos criminosos.
Por volta das 3 horas da 

manhã, um grupo de 25 
criminosos atacou as agên-
cias do Banco do Brasil e do 
Santander. Os criminosos 
explodiram os caixas eletrô-
nicos do Banco do Brasil e 
atacaram a outra agência, 
mas não teriam conseguido 
levar o dinheiro.

O grupo era monitorado 

há pelo menos nove meses 
pelo Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco) 
do Ministério Público de 
Sorocaba, interior de São 
Paulo. Com a vigilância, os 
promotores conseguiram 
informações sobre possíveis 
ações dos criminosos e 
sabiam que o grupo ten-
cionava assaltar bancos na 

região do Alto Tietê, onde 
fica Guararema.

A informação recebida 
pela polícia de que uma 
quadrilha faria um ataque 
em uma cidade da Grande 
São Paulo nesta madrugada 
não era precisa, comunica-
ram nesta tarde autoridades 
do governo do Estado. O 
relato vindo do Ministério 
Público dava conta que um 

bando, já investigado por 
outro crime similar, se prepa-
rava para agir nas imedia-
ções de Salesópolis, Mogi 
das Cruzes ou Guararema

Segundo o comandante 
das Rondas Ostensivas 
Tobias de Aguiar (Rota), 
tenente-coronel Mário Alves 
da Silva Filho, dez viaturas, 
com um efetivo total de 40 
agentes, iniciou patrulha-

mento na região por volta 
das 23h30.

Foi somente após as 
primeiras explosões em 
Guararema que tropas 
especializadas compostas 
por agentes da Rota e do 
Comando e Operações 
Especiais (COE), dois dos 
batalhões de elite da Polícia 
Militar, se deslocaram para 
o local. 

Ataque a bancos deixa 11 mortos após 
confronto com a PM em Guararema

Policiais são recebidos a tiros no 1º embate Bandidos tinham 
carros blindados

A primeira viatura a che-
gar à área era da própria 
cidade e foi recebida com 
tiros, segundo a Secreta-
ria da Segurança Pública. 
Ao chegar à cidade, a 
Rota disse ter se posicio-
nado em rotas de fuga 
que poderiam ser usadas 
pelo bando.  

Dois outros veículos 
blindados, ao ver a bar-
reira montada, tentaram 
fugir, mas só um deles 
conseguiu. Do outro, que 
carregava sete suspeitos, 
partiram tiros em direção 
à polícia, que reagiu, ma-
tando todos no local.

“Quando viram as viatu-
ras, deram cavalo de pau 
e começaram os disparos. 
A troca de tiros foi intensa 
nesse local”, disse o tenen-
te-coronel Silva Filho. Se-
gundo ele, o tempo entre 
a explosão e o momento 
em que agentes da Rota e 
bandidos se encontraram 
foi de sete minutos.

O outro veículo que 
fugiu, pegou uma estra-
da vicinal e parou após 
colidir durante persegui-
ção. Nele, morreu outro 
suspeito, segundo narra 
a polícia. Um dos que 
escaparam desse carro 
fez uma família refém em 
um condomínio próximo 
e acabou também sendo 
morto após liberar as víti-
mas. Dois outros suspei-
tos foram localizados pelo 
Coe numa mata e também 
foram mortos após supos-
ta troca de tiros.

O poder de fogo da quadri-
lha, que foi encontrada com 
fuzis, escopetas, pistolas e 
coletes balísticos, e a sua 
decisão de não se render fo-
ram fatores apontados pela 
polícia para a ocorrência 
terminar com 11 mortos. 

“Eles estavam ali prepa-
rados para a guerra e não 
tinham intenção de se entre-
gar. Eles queriam o enfrenta-
mento e estavam preparados 
para isso”, disse Silva Filho 
Dois suspeitos foram presos.

A investigação do caso 
deverá ser conduzida pelo 
Departamento Estadual 
de Investigações Crimi-
nais (Deic), da Polícia Civil. 
Para o delegado Adalberto 
Henrique Barbosa, do Deic, 
não há dúvida de que por 
trás da quadrilha havia uma 
estrutura maior. 

“Era uma quadrilha espe-
cializada com ligações com 
organização criminosa. Não 
foi uma ação preparada da 
noite para o dia”, disse.
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Doria parabeniza agentes por colocar bandidos ‘no cemitério’
O governador de São Paulo, 

João Doria (PSDB), disse 
nesta quinta-feira (4) que 
os policiais que agiram na 
ação contra a quadrilha que 
atacou agências bancárias de 
Guararema (SP) na madruga-
da “estão de parabéns” por 
colocarem os bandidos “no 

cemitério”. Ao todo, 11 suspei-
tos foram mortos pela polícia.

“Bandidos que usam esco-
petas, fuzis e metralhadoras 
não saem para passear. Eles 
saíram para assaltar e fazer 
vítimas. Estão de parabéns 
os policiais que agiram e 
colocaram no cemitério mais 

dez bandidos”, disse Doria em 
entrevista à GloboNews.

“A operação não terminou, 
é possível que haja outros 
integrantes desse bando, e a 
polícia vai atrás”, afirmou. 

“No próximo dia 10 vamos 
homenagear estes e outros 
policiais que defenderam o ci-

dadão e o patrimônio público 
agindo contra bandidos.”

No meio da tarde, o Coman-
do Integrado das Polícias de 
São Paulo detalhou, durante 
entrevista coletiva, como se 
deu a ação dos policiais no 
enfrentamento à quadrilha de 
assaltantes de banco.
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Moradores temem por baile funk neste 
final de semana no região do Vila Fátima
Ulisses Carvalho 

Todo o final de semana é 
sinal de preocupação para os 
moradores da região do Vila 
Fátima, que reclamam dos 
constantes pancadões na rua 
São Miguel do Iguaçu. Além 
do tráfico de drogas e con-
sumo de bebidas alcoólicas, 
populares alegam que o baile 
funk termina apenas no inicio 
da manhã e as ruas ficam-
sujas, com diversas garrafas 
quebradas. 

Segundo os moradores, 
mais um baile funk está 
previsto para ocorrer neste 
sábado (6), a partir das 22h. 
Também e constante a recla-
mação do barulho causado 
pelo cano de escape das 
motos, que ficariam aceleran-
do durante toda a madrugada 
enquanto ocorre o funk. 

O HOJE encontrou Nas 
redes sociais uma página 
identificada como ‘Rave do 
Fátima’, no qual comprova a 
realização do baile funk,  ba-
tizado de ‘O Foco e o Golpe: 
O Retorno’, com ênfase no 
paredão de som e também 

na presença de dois Dj’s e 
um MC. 

Em nota, a Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado de 
São Paulo (SSP), informou que 
a Polícia Militar esteve no local 
mencionado pela reportagem 
e que realizou o atendimento, 
não havendo confronto com 
os participantes do evento, e 
que o policiamento na região 
é feito pelos policiais do 15° 
Batalhão. 

“O serviço de inteligência 
da Polícia Militar monitora a 
organização de “Pancadões” 

para identificar os locais onde 
ocorrem, já que os participan-
tes alteram constantemente o 
endereço das concentrações. 
Em 2018, foram realizadas 
4.478 operações “Panca-
dão” em todo Estado, sendo 
3.385 na Capital. Em janeiro 
desse ano, ocorreram 344 
operações no Estado, sendo 
aplicadas 85 multas com base 
no artigo 253 A, quando há 
interdição da via, e 180 autu-
ações foram realizadas com 
base no Artigo 288 referente 
a som alto, sem interdição”.

“ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS E COOPERATIVAS DE MOTORISTAS DE 
TÁXI –  ABRACOMTAXI. CNPJ  n . 1 7 .2 3 8 .9 0 6 / 0 0 0 1 - 4 1 ”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do artigo 20 do Estatuto Social e do artigo 60 da L ei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, 
alterada pela L ei n. 11.127 de 28 de junho de 2005, o Diretor-Presidente, que abaixo assina, convoca todas 
suas associadas, atravé s de seus Delegados Estaduais, em condições de votar, para comparecerem 
à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que será realizada no dia 2 7  d e  a b r i l  d e  2 0 1 9 , para melhor 
acomodação das suas associadas, na Rua V itor Costa, n. 510, Jd. Paraventi, Cep:  07123 -010, cidade de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, em primeira convocação, às 0 8  h o r a s  e  3 0  m i n u t o s , com a presença 
de 1/3  das associadas representadas por seus Delegados Estaduais, com direito a voto, ou, em segunda 
convocação, às 09 horas, com a presença de qualquer nú mero de associadas representadas por seus 
Delegados Estaduais, com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

0 1 )  Prestação de contas do exercício de 2018 apresentada pelos ó rgãos de administração e 
acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) relató rio da gestão;
b) balanço patrimonial do exercício social;
c) demonstração do resultado do exercício;
d) plano de atividade da Associação para o exercício seguinte.

0 2 )  Destina o do superávit apurado ou rateio do pre u zo decorrente da insufici ncia das contribui es 
para cobertura das despesas da Associação, incluindo o saldo devedor das contribuições sociais dos 
exercícios anteriores.

0 3 )  Eleição dos membros do Conselho Fiscal para gestão 2019/2020.

0 4 )  Apresentação dos pedidos de renú ncia do Diretor V ice-Presidente e do Diretor-Tesoureiro com a 
recomposição dos cargos da Diretoria Executiva, atravé s do preenchimento dos cargos vagos de V ice-
Presidente e Tesoureiro, sendo certo que os eleitos exercerão o mandato que restar de seus antecessores.

O s interessados em concorrerem aos cargos do Conselho Fiscal e aos cargos vagos da Diretoria Executiva 
deverão apresentar suas chapas e inscrições até  às 17 horas do 10º (dé cimo dia) que antecede a data 
das eleições, em ofício fornecido pela Associação, que deverá ser protocolado na secretaria da sede 
social, na Avenida Avelino Alves Machado, n. 527, sala 01, Jardim Pinhal, cidade de Guarulhos, Estado 
de S o Paulo, mediante requisi o apresentada em 0  (tr s) vias, con orme artigo 8 do Estatuto Social. 
A Assembleia Geral O rdinária não se realizará na sede social da Associação por falta de espaço para 
acomodação de suas associadas. Pa r a  e f e i t o  d e  “ q u o r u m ”  d e  i n s t a l a ç ã o  e  a p r e c i a ç ã o  d o  c r i t é r i o  d e  
r e p r e s e n t a ç ã o , a  As s o c i a ç ã o  é  c o m p o s t a  d e  2 0  ( v i n t e )  a s s o c i a d a s .

Guarulhos, 05 de abril de 2019.

EDMI L SO N SARL O
Diretor-Presidente
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ACE-Guarulhos participa do lançamento da Apas 
Show 2019 com supermercadistas da cidade

EVENTO: Maior evento do setor no mundo ocorrerá na capital paulista, em maio. Presidente William Paneque esteve presente com o vice de Varejo, Silvio Alves

O Hotel Marriott, no Parque 
Cecap, foi sede, nesta 
quarta-feira, 3/04, do jantar 
de lançamento regional 
da Apas Show 2019, maior 
evento do mundo voltado 
para o setor supermerca-
dista. A cerimônia contou 
com 407 presentes entre 
empresários supermercadis-
tas, fornecedores, empresas 
patrocinadoras e autoridades 
das cidades que compõem a 
região de Guarulhos.

Também participaram Ro-
naldo dos Santos, presidente 
da Associação Paulista de 
Supermercados (Apas); Antô-
nio Raya Sanches, diretor da 
Regional Guarulhos; Carlos 
Corrêa, superintendente da 
Apas; o presidente da Asso-
ciação Comercial e Empre-
sarial de Guarulhos, William 
Paneque, e o prefeito Guti.

“A ACE sempre participa da 
Regional Guarulhos da Apas 
Show pois é a oportunidade 
do setor supermercadista 

apresentar não apenas as 
soluções para o próximo 
período, mas também trocar 
experiências e demonstrar as 
necessidades que nós, como 
entidade representativa do 
comércio, eventualmente po-
demos intermediar”, afi rmou 
Paneque, que esteve acom-
panhado do vice de Varejo, 
Silvio Alves, proprietário da 
rede de supermercados X. 

Abrindo o evento, Antônio 
Raya Sanches comentou 
sobre a força econômica dos 
supermercados na região. 
“A Regional Guarulhos foi 
responsável por 8,7% do fatu-
ramento do setor no Estado 
de São Paulo em 2018, o que 
equivale a aproximadamente 
R$ 9,2 bilhões. A geração de 
empregos também é bastan-
te representativa: em torno 
de 80 mil pessoas trabalham 
em supermercados nesta 
região”, destacou.

Na sequência, a diretora 
do comitê de responsa-

bilidade social da Apas, 
Isabel Cristina dos Santos, 
agradeceu aos presentes 
e entregou um cheque 
simbólico como doação 
para uma representante da 
Associação Guarulhense de 
Amparo ao Menor (AGAM), 
entidade assistencial da 
cidade.

O presidente da Apas, 
Ronaldo dos Santos, apro-
veitou a oportunidade para 
comentar sobre a importân-
cia e a evolução da APAS 
Show 2019, que ocorre de 6 
e 9 de maio no Expo Center 
Norte, em São Paulo. “O 
tema deste ano, “Super 
hack – Hackeando o Super-
mercado”, tem o objetivo 
de nos fazer pensar fora da 
caixa, revendo a lógica da 
operação. Para esta edição, 
ampliamos a área de expo-
sições, sendo agora cinco 
pavilhões frente aos quatro 
até então ocupados”, disse.

A Associação Paulista de 

Supermercados representa 
o setor supermercadista no 
Estado de São Paulo e bus-
ca integrar toda a cadeia de 
abastecimento. A entidade 
tem em torno de 1.500 as-
sociados, que somam mais 
de quatro mil lojas.
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Jojo Todynho divulgou 
que irá dar uma palestra 
sobre bullying em uma 
escola no Rio de Janeiro. 
Isso porque a funkeira 
acompanhou o desabafo 
da mãe de uma menina 
de 12 anos de idade do 
Facebook. 

Segundo o relato, a ga-
rota estava sofrendo com 
xingamentos de outras 
sete meninas da escola 
sobre sua aparência física. 
“Vim aqui pedir a ajuda de 
vocês porque eu li algu-
mas coisas no Facebook 
que me deixaram muito 
triste. Uma mãe disse que 
a fi lha estava sofrendo 
bullying de sete meninas 
na escola e que falaram 

coisas horríveis para ela”, 
disse a cantora no perfi l 
ofi cial dela no Instagram 
nesta quarta-feira, 3. Jojo 
Todynho pediu para que 
os internautas doem 
roupas e alimentos para a 
menina. 

Jojo Todynho diz que fará palestra 
sobre bullying em escola do Rio

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.

O Rock in Rio anunciou nesta quinta-
-feira, 4, as 22 atrações provenientes das 
comunidades cariocas que estarão no Es-
paço Favela, novo setor do festival para 
2019. O Espaço contará com mais de 30 
apresentações de música, dança e outras 
manifestações culturais. Empreendedores 
das comunidade, selecionados por uma 
parceria com o Sebrae, também estarão 
ali comercializando trabalhos de gastrono-
mia, serviços e outros.

Entre as novas atrações anunciadas, es-
tão o rapper carioca BK, a Orquestra Maré 
do Amanhã, a festa Heavy Baile com Tati 
Quebra Barraco (foto) e MC Carol, o gru-
po de rap ABRONCA, o rapper Delacruz 

(foto), e a Roda de Samba Festa na Raça. 
O Espaço Favela também receberá três 
apresentações diárias do grupo de teatro 
Nós do Morro, com 40 componentes da 
companhia, sempre a partir das 14h50. 

Outros artistas que já haviam sido anun-
ciados do Espaço Favela: Dughettu, Lucas 
Hawkin, P-tróleo, Canto Cego, Cidinho & 
Doca, Jonathan Ferr, Lucas Hawkin e Tu-
any Zanini.

O Rock in Rio 2019 acontece nos dias 
27, 28 e 29 de setembro, 3, 4, 5 e 6 de 
outubro de 2019, na Cidade do Rock (Par-
que Olímpico, na Barra da Tijuca). A venda 
ofi cial dos ingressos está marcada para o 
dia 11 de abril, a partir das 19h.

Espaço Favela do Rock in 
Rio terá shows de BK, Tati 
Quebra Barraco e Delacruz

 

27 de setembro
Nós do Morro Baile, 

Heavy Baile com MC Ca-
rol e Tati Quebra Barraco, 
Gabz e ABRONCA 

28 de setembro
Nós do Morro Baile, 

Orquestra da Maré apre-
senta Rock Symphony, 
Batalha do Slam “A Pa-
lavra e o Rock” e Setor 
Bronx

29 de setembro
Nós do Morro Baile, 

BK, Malía, Dudu de Morro 
Agudo

3 de outubro
Nós do Morro Baile, 

Roda de Samba Festa da 
Raça, P-Tróleo, Dughettu

4 de outubro
Nós do Morro Baile, 

Canto Cego, Agona, BK 
- 81

5 de outubro
Nós do Morro Baile, Ci-

dinho & Doca, Jonathan 
Ferr, Lucas Hawkin

6 de outubro
Nós do Morro Baile, 

Delacruz e Maria, Xamã, 
Tuany Zanini

Veja o line-up completo
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[ horóscopo ]

Táxi

O Livro de Eli

Globo, 13h59 Taxi. 
EUA. Comédia. Direção 
Tim Story. Com Queen 
Latifah, Jimmy Fallon. 
Washburn é um atrapa-
lhado policial que, por 
causa de sua má dire-
ção, faz com que uma 
operação policial ter-
mine em acidente. Ele 
ouve através do rádio 

da polícia um alerta so-
bre um assalto a ban-
co. Decidido a recupe-
rar o prestígio perdido, 
ele resolve prender os 
bandidos. Mas, para 
perseguir os bandidos, 
ele precisa da ajuda de 
Belle, uma taxista que ti-
rou a carteira recente-
mente.

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 deveria seguir 
a sua intuição e não 
questionar tudo 
sempre. Dê-se pausas 
durante o dia. Você 
precisa voltar atrás 
considerando o seu 
estado nervoso.

Você terá uma maior 
autoconfiança e uma 
necessidade crescente 
de realizar seus sonhos. 
Está em excelente 
forma e controla a sua 
energia mais habilmen-
te do que aqueles a sua 
volta percebem.

Sua calma fará mara-
vilhas e acabará com 
os conflitos. Você será 
recompensado com sa-
tisfação financeira pelos 
esforços pessoais. Evite 
movimentos bruscos.

Você vai fazer alguns 
contatos interessantes e 
novas portas se abrirão. 
Boas e novas amizades 
estão no horizonte. 
Você está perdendo 
tempo com assuntos 
sem importância e está 
cansado.

Não se preocupe 
muito com as coisas 
que você não pode 
fazer nada a respeito - 
você está pronto para 
realmente viver, para 
aproveitar ao máximo 
a vida. Respire mais 
profundamente, isso vai 
lhe ajudar a encontrar a 
calma que você precisa.

Você está comple-
tamente voltado para 
dentro, mas terá a 
inspiração para avan-
çar em seus projetos. 
Você está gastando 
muita energia e o 
cansaço poderia 
prejudicá-lo. Aproveite 
o tempo para recarre-
gar as suas baterias.

Um golpe de sorte 
grande lhe permitirá 
focar em seus objetivos 
e aproveitar o dia. Não 
hesite. Você vai estar 
em excelente forma. 
Preste atenção no 
que come e você terá 
aumento de energia.

Você tende a se 
esquivar das verdades 
físicas e das restrições 
administrativas. Este não 
é o momento de lidar 
com isso. O aumento de 
energia poderia trans-
formar a irritabilidade, 
especialmente se você 
não mudar certos maus 
hábitos.

Você encontra-
rá paz dentro da 
sua própria casa. 
Você vai continuar 
conversas que foram 
interrompidas. Sua 
forma vai melhorar, 
você está reservan-
do a sua energia de 
forma sensata, para 
ganhar ainda mais.

Boas notícias estão 
no ar e uma atmosfera 
do presente constrói 
a sua confiança. Apro-
veite ao máximo a paz 
e a tranquilidade do 
dia para dar atenção 
ao que pode estar 
faltando em sua dieta.

Você vai se sentir ins-
pirado para estabelecer 
um maior equilíbrio na 
sua vida. A sensação de 
cansaço lhe dá uma pis-
ta: uma noite tranquila 
seria o ideal, descanse 
na sua própria casa.

Seu otimismo sobe a 
outro patamar e é hora 
de realmente apreciar 
as coisas boas da vida. 
Há muita coisa acon-
tecendo ao seu redor, 
então reconheça seus 
verdadeiros limites. Isso 
lhe causa esgotamento 
nervoso, por isso seria 
melhor procurar a paz.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Érico, Alex, Tito e 
Garoto não gostam 
do sucesso de An-
derson entre suas 
namoradas. Os 
bandidos ameaçam 
Getúlio. Gabrie-
la, Rafael, Alex e 
Flora comemoram 
a matéria no jornal, 
que fala do futuro 
Colégio Percurso.  

Órfãos da Terra
Hussein alerta Ja-

mil sobre o perigo 
de rejeitar Dalila. 
Hussein confessa 
sua paixão por 
Soraia. Jamil pensa 
em fugir com Laila 
para o Brasil. O 
bote em que Laila e 
sua família estavam 
afunda. Mamede e 
Jacó discutem.

Verão 90
Ticiano avisa a 

Dandara que Je-
rônimo corre risco 
de ser demitido.
Quinzinho e Gisela 
conversam sobre 
Mercedes. Kika 
descobre que Lidia-
ne é a coreógrafa 
do show e conta a 
Manu.Manu se dis-
farça para entrar no 
camarim de João 
e flagrar Lidiane. 
João e Manu se en-
contram e acabam 

se beijando. 

O Sétimo Guardião
Rita de Cássia 

culpa a Irmandade 
pela morte de Ma-
chado. Milu e Padre 
Ramiro avisam aos 
outros guardiães da 
morte de Machado. 
Judith conta aos 
guardiães que o 
livro da Irmandade 
sumiu. Sampaio é 
nomeado delegado 
interino de Serro 
Azul. Mirtes desco-
bre que sua família 
sabe sobre o Tarja 
Preta. Aranha pede 
que Adamastor o 
ajude a ter um filho 
com Stella.

Jesus
Jesus fica triste 

com a falta de fé de 
Cleópas e Zelote. 
Petronius pede 
para Longinus e 
Terencius acharem 
o corpo de Jesus. 
O Messias se revela 
para Cleópas e 
Zelote. Petronius 
ordena a prisão de 
todos os que anda-
vam com Jesus. Pe-
tronius pede para 
um soldado romano 
seguir os passos 
de Maria Madalena. 
Pedro vê Jesus no 
tanque de Siloé. 
Maria Madalena 
percebe que está 
sendo seguida. Tia-

go Justo vê Jesus 
e cai de joelhos, 
emocionado.

As Aventuras 
de Poliana

O Comitê do Laço 
Pink discute sobre 
os vídeos do apli-
cativo na reunião e 
branca ameaça sair 
do grupo. Na aula 
de música, Poliana 
diz que vai fazer o 
trabalho com Bento 
e João fica bravo. 
Débora ensina Kes-
sya a ser uma baila-
rina profissional e é 
bastante rígida com 
a menina. 

 Teresa
Aída diz a Mariano 

que ele deveria 
contar a Fernando 
tudo o que Teresa 
lhe fez. Mariano 
diz que já tentou 
alertá-lo, mas 
Fernando não acre-
ditou. Fernando 
diz à mãe que não 
vai se submeter às 
suas chantagens e 
se ela não aceitar 
Teresa, ele a tirará 
para sempre de sua 
vida.

     
O resumo dos 

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

Record, 22h30 
[…] Com . Trin-
ta anos depois da 
guerra ter dizima-
do o mundo, um 
guerreiro solitário 
chamado Eli cami-
nha por horizontes 
arruinados dando 
esperança para os 
que restaram. Ape-
nas um outro ho-
mem compreende 

o poder de um li-
vro que Eli carrega 
e está determinado 
a se apoderar dele. 
Apesar de Eli prefe-
rir a paz, ele arris-
cará a sua vida para 
proteger a sua car-
ga preciosa, pois 
precisa cumprir o 
seu destino de aju-
dar a restaurar a 
humanidade.
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de linhaClassifi cados
   EMPREGOS 

 PRECISA-SE 

 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 Desejável conhecimento em im-
pressoras, salário a combinar, 
benefícios e vale transporte. 
F:2408-5297 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 CASA/ VILA RIO 
 2 comô, próx. Mercado Sonda 
R$450,00 F: 2468-9271/ 99976-
9738 

 JARDIM NOVO PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 
3cmd, c/ garagem R$ 630,00 
F:2468-9271 / 99976-9738 

 SALÃO 
 7x20m, com 2wc, c/escritório. 
Primeiro subsolo. R$1.500,00. 
Av.Emílio Ribas,n°2598. F:2422-
4005 

 VENDE-SE 

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

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

 SOBRADO JD ADRIANA 

 2dorms, cond fechado, 2vg co-

berta, arm. coz. R$260Mil ac. fi -

nan tr c/mauro F:99719-5160 

 APTO PRX. AV.EMILIO RIBAS 

 Quitado, 2°andar c/2 dor-

ms, gás canalizado da 

rua, 1vg. Cond R$105,00. 

R$125.000,00.F:2087-0465 

 LITORAL 

 IMÓVEIS EM ITANHAÉM 

 Locação e venda de imóveis c/ e 

s/ piscina F:13 99723-4798 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 LIMPE SEU NOME!!! 

 Junto ao SPC e Serasa de forma 

legal. F:97046-4796 

 AGREGA-SE KOMBI E VANS 
 Início Imediato. Paga-se bem. F: 
96724-5421 WhatsApp 

 VENDO BORRACHARIA 
 Completa, tratar c/ Sebastião 
Fone: 94517-2424/ 96053-8859 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 DESVENDO SUA VIDA 
 Atravéz do copo de água. 
F:93049-9195/ 982850337 

 FESTAS 

 BINHO LOCAÇÕES 
 Aluguel de brinquedos, decora-
ções e mesas. F:98558-9059 

 RELAX 

 RAINHA DA BATERIA 
 Morena linda, rainha da bateria e 
completa F:94295-5756 

 LOVE GIRLS DRINKS 
 Um bar diferente c/ lindas girls.
Show todas as sextas as 22hs. 
F:2488-6966/ 94295-5756 me 
add  

 SERVIÇOS 

 MULT REDES 
 Especializada em redes de prote-
ção. Faça orçamento s/ compro-
misso. F:95116-3301/ 2451-2519 

 MARTY FORROS 
 Forros de PVC instalado c/ isola-
ção térmica, estrutura metálica, 
mão de obra 5 anos de garantia 
3494-7433/99302-8413 

 SOFÁS RECLINÁVEIS 
 Conserto em sofás e poltronas 
reclináveis. Marca plenitude. 
F:95876-4925 whats 

     

   

     

   Ligue para 
anunciar nos 
classifi cados
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Temos arranjos de Páscoa, chocolate tipo italiano - Aceitamos cartões de crédito, débito e Tickets (Ticket 
Restaurante Refeição, VR Refeição, Sodexo Refeição, Vale Card Ref, PlanVale, Alelo Refeição e Alimentação)

PROMOÇÃOOvos de Páscoa Itália

Lo j a  1  -  Av . No v a  Ca n t a r e i r a , 1 1 8 2  -  Tu c u r u v i  -  Fo n e :  2 9 7 6 - 3 2 4 9
Lo j a  2  -   Ru a  He l i o d o r a , 2 7 6  -  Sa n t a n a  -  Fo n e :  2 9 5 9 - 6 5 1 6

w w w .c h o c o l a t e s i t a l i a .c o m .b r

Ovos de Páscoa ItáliaOvos de Páscoa ItáliaOvos de Páscoa ItáliaOvos de Páscoa ItáliaOvos de Páscoa Itália
R$  3 ,5 0
R$  6 ,8 0
R$  8 ,8 0
R$  1 3 ,8 0
R$  2 6 ,8 0
R$  4 1 ,8 0
R$  5 6 ,8 0
R$  1 3 6 ,8 0
R$  1 9 2 ,8 0
R$  1 5 ,8 0
R$  2 8 ,8 0
R$  2 8 ,8 0
R$  1 5 ,8 0
R$  2 8 ,8 0
R$  1 0 ,8 0
R$  2 6 ,8 0
R$  2 9 ,8 0

Ov o  d e  Pá s c o a  a o  Le i t e  4 0  g r
Ov o  d e  Pá s c o a  a o  Le i t e  1 0 0  g r
Ov o  d e  Pá s c o a  a o  Le i t e  1 3 0  g r
Ov o  d e  Pá s c o a  a o  Le i t e  2 0 0  g r
Ov o  d e  Pá s c o a  a o  Le i t e  4 0 0  g r
Ov o  d e  Pá s c o a  a o  Le i t e  6 0 0  g r
Ov o  d e  Pá s c o a  a o  Le i t e  8 0 0  g r
Ov o  f a m í l i a  1 .8 0 0  g r
Ov o  f a m í l i a  2 .8 0 0  g r
Ov o  b r a n c o  2 0 0  g r
Ov o  b r a n c o  4 0 0  g r
Ov o  m e i o  a m a r g o  4 0 0  g r  
Ov o  m i s t o  2 0 0  g r
Ov o  m i s t o  4 0 0  g r
Co r a ç ã o  d e  Pá s c o a  1 5 0  g r
Co r a ç ã o  d e  Pá s c o a  3 2 0  g r
Ov o  Di e t  2 0 0  g r

Há mais de 32 anos 
Tradicional na zona norte

BONA FIDE

FORROS DE PVC 
INSTALADO OU MATERIAL

BONA 

(11) 2729-7391
(11) 2729-7346

Rua Profª Maria José Barone Fernandes, 
84, Vila Maria, São Paulo-SP

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

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

LITORAL SUL
Itanhaém, terrenos de 
300m2 e chácara de 

1000m2.
Peruíbe terrenos a partir 

de 125m2 doc 100%.
Pequena entrada e 

prestações que cabe no 
seu bolso.

F: 96451-9424 
2959-7707 

Ed i t a l  d e  Co n v o c a ç ã o
Pelo presente, ficam convo-
cados os associados do ES-
PORTE CLUBE VILA GALVÃO 
a participarem da Assembleia 
Geral Ordinária, que se re-
alizará no dia 21 de Abril de 
2019, nesta cidade na Av. Jú-
lio Prestes, 99, Torres Tibagi, 
Guarulhos/SP, em 1° (primei-
ra) chamada às 8 horas, em 
2° (segunda) chamada, às 9 
horas, para deliberar quanto 
a APROVAÇÃO DE CONTAS 
DA DIRETORIA APÓS PARE-
CER DO CONSELHO FISCAL.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 18 de abril de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 30 de abril de 2019 às 14h30min *.

*(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547,  
Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará 
a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, 
autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos 
do instrumento particular com força de escritura pública de 30/05/2016, cujos Fiduciantes são CACILDA APARECIDA 
GUCOFF LUSTROSO, CPF/MF 196.185.268-36, e seu marido MARCO ANTONIO LUSTROSO, CPF/MF 105.228.268-
73, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 635.650,30 (Seiscentos 
e Trinta e Cinco Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Trinta Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o 
imóvel constituído pelo “Apartamento nº 151A, 15º andar, Bloco A,  área privativa de 94,720m², e a área total construída 
de 163,022m², 02 vagas de garagem, do Condomínio Edifício Class Guarulhos, situado na Rua Primeiro de Maio,  
nº 56, Guarulhos/SP”, melhor descrito na matrícula nº 118.578 do Registro de Imóveis de Guarulhos/SP. 
Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não 
haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance  
mínimo igual ou superior a R$ 580.968,91 (Quinhentos e Oitenta Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais e  
Noventa e Um Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no 
escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site  
www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do 
início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: 
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4717_23 Al).

F: 98148-0102 Robson

CASA TÉRREA 100m²
2dorms sendo 1 suíte, tds planejados e a suíte c/

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 

2 vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

uma experiência única!

EDITAL DE CANCELAMENTO DE CONVOCAÇÃO DE 
ELEIÇÕES SINDICAIS DO SINDICATO DOS TAXISTAS 

AUTONÔMOS DE GUARULHOS.

Pelo presente edital, a Presidente do Sindicato dos Taxistas 
Autônomos de Guarulhos, inscrito no CNPJ 44.258.259/0001-
02, nos termos de suas atribuições estatutárias, FAZ SABER E 
TORNA PÚBLICO A TODOS SEUS ASSOCIADOS E A QUEM 
POSSA INTERESSAR QUE, POR MOTIVOS OPERACIONAIS E 
PRAZOS ESTATUTÁRIOS, FICA CANCELADO E SEM EFEITO 
O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES SINDICAIS, 
publicado equivocadamente, na edição nº 2682, Ano 12, página 
15 no “Jornal Guarulhos Hoje”, em 04/04/2019 (quinta-feira), 
no qual constava como ordem do dia a designação de eleições 
para 25/07/2019 para composição da Diretoria, Conselho Fiscal 
e Delegados Representantes no Conselho da Federação dos 
Taxistas Autônomos do Estado de São Paulo e seus suplentes, 
que seria realizada na Avenida Avelino Alves Machado, nº 219, 
Jardim Pinhal, neste Município de Guarulhos, no horário das 08 
horas às 17 horas, bem como determinava o prazo de registro e 
impugnações das chapas. OPORTUNAMENTE, HAVERÁ NOVA 
CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES, ATRAVÉS DE EDITAL, 
NOS TERMOS E PRAZOS ESTABELECIDOS NO ESTATUTO 
SOCIAL VIGENTE. 

Guarulhos, 05 de Abril de 2019.

Gessi Aparecida da Silva.

Presidente

ADVOGADO (2 vagas)
° Atuar na área de Contencioso Civil 

de Massa, processos e petições.
° Ensino Superior completo em 
Direito, experiência na área.

C/ conhecimento em Processo Civil.
 

° BENEFÍCIOS: Estacionamento, 
Restaurante  na empresa.
° HORÁRIO: De seg a sex, 

das 9h às 18h.
° INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

C/ OAB Ativo  e salário a combinar.
Enviar currículo: 

ana@conpac.com.br

APTO COND MÁXIMO
Centro de Guarulhos. 

94m2, 2vgs de garagem,
3dorms, decorado, rico em 

armários, piso granito e etc...
R$ 590mil 

F:97164-9190/97543-5126
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