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Doria afasta PM que 
empurrou aluna do 
Brotero com o cano de 
uma arma em protesto
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Flamengo e GRU Guarulhos 
iniciam disputa pela série A3
do Campeonato Paulista

FÉ: Conheça Bento do Portão, um santo popular com milhões de devotos, que teve sua 1a 
imagem - hoje espalhada pelo mundo - esculpida por um artista plástico de Guarulhos
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Candidato a grão-mestre da 
Glesp faz visita à cidade
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Alunos da ‘Amador Bueno’
recebem uniforme nesta 6a

Guarulhos obtém R$ 1,4 mi 
por transferência do estado
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O governador João Doria (PSDB) determinou o afastamento do policial militar que empurrou uma estudante de 16 anos, da 
Escola Estadual Frederico de Barros Brotero, com o cano de uma espingarda durante protesto contra a direção da escola

Doria determina o afastamento
de PM após protesto no Brotero
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Nesta sexta-feira (5) o clima 
estava tranquilo na escola
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Doria determina o afastamento
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[ cena do dia ] Ivanildo Porto [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje? Descaso na região central

Quem passa pela rua Alexandre de Oliveira Calmon, na região central, percebe o 
descaso, pois a via está cheia de entulho, que teria sido despejado pelos mora-
dores. O lixo chegou também à rua Professora Brasília Castanho de Oliveira.
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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 candidato a grão-mestre 
da Grande Loja Maçônica do 
Estado de São Paulo, Gilson 
Lopes, em visita oficial a 
Guarulhos nesta sexta-feira 
(5), almoçou com o conse-
lheiro estadual da OAB/SP 
Cristiano Medina da Rocha; o 
procurador de Justiça, Edson 
Alves da Costa; e o advogado 
Cícero Barbosa. 

A maçonaria é uma fraterni-
dade de grande interesse da 
sociedade, seja pelos seus 
mistérios, pelos mitos que a 
cercam e especialmente pelo 
trabalho social que os maçons 
desempenham. O que não é 
lenda é o viés democrático 
que historicamente está asso-
ciado à organização. 

Em 8 de maio, ocorrerá a 
eleição para grão-mestre, 
cargo mais alto dentro da 
irmandade, para a Grande 
Loja Maçônica de São Paulo 
(Glesp). Lopes, de 64 anos, 
é coronel aposentado da 
Polícia Militar. Seu programa 
de campanha se posiciona 
invocando programa com 14 
propostas. Ele foi presidente 
do projeto Mudar, que atende, 
desde 1993, crianças em 
situação de risco e abandono 
social. 

Sem se posicionar como 
situação ou oposição à atual 
gestão, ele propõe, dentre 
outras propostas, a utilização 
de espaços da maçonaria em 
prol da população em geral. 

“Utilizaremos espaços que 
ficam ociosos durante os dias 
e os finais de semana para 
atividades junto à sociedade, 
como palestras e cursos, 
uma vez que as reuniões da 
ordem são à noite”, explicou.

A história de Lopes com 
a maçonaria começou em 
2000, quando ingressou na 
fraternidade à convite de 
um amigo. Na opinião dele, 
a ordem é um terreno para 
homens livres e de bons 
costumes e que, necessaria-
mente, mantenham a crença 
na existência de um criador: 
chamado carinhosamente e 
respeitosamente pelos mem-
bros de o Grande Arquiteto. 

Para se eleger grão-mestre, 
Gilson Lopes precisará 
convencer 12 mil mestres dos 
24 mil membros da Glesp, de 
que está apto para comandar 
projetos à frente de mais de 
600 lojas maçônicas, como 
são chamados os espaços e 
sedes dos maçons. 

“Devemos votar em projetos 
e cobrar a execução destes. 
Muitas vezes, as pessoas 
dizem que o brasileiro não 
sabe votar, mas sabe votar, 
sim. O que, muitas vezes, 
não sabemos é cobrar. Mas 
estamos aprendendo agora 
e isso é importante para que 
tenhamos de fato uma demo-
cracia”, concluiu. Se vencer, 
irá representar a maçonaria 
do Estado em todo o planeta.

Candidato a grão-mestre da 
Grande Loja Maçônica do 
Estado de SP visita a cidade

Divulgação
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EDP culpa o aumento da queda 
de árvores por problemas 
causados na rede de energia
Antônio Boaventura

Depois de inúmeros pro-
blemas causados na rede 
elétrica no período de 
fortes chuvas, entre 25 de 
janeiro e meados do mês 
de março, a EDP, conces-
sionária responsável pelo 
fornecimento de energia 
elétrica em Guarulhos, 
culpou o alto número 
de árvores caídas pelos 
incidentes e a demora na 
resolução das ocorrências.

O número de queda de 
árvores cresceu 381% em 
Guarulhos neste ano, em 
comparação com o ano 
passado, quando foram 
registrados 83 casos de 
queda, enquanto somente 
nos primeiros três meses 
de 2019, foram 400, de 
acordo com dados da 
administração municipal, 
sendo os bairros com 
maior ocorrência o Jardim 
Vila Galvão, Vila Galvão, 
Itapegica, Gopoúva e Jar-
dim Tranquilidade.

A falta de energia elétri-
ca, que chegou a até seis 
dias em bairros como a 
Vila Galvão, também foi 
citada pelos vereadores. 
Segundo o analista da 
EDP, os fortes ventos re-
gistrados no último verão 

e, consequentemente, a 
quantidade de árvores que 
caíram na cidade, fi caram 
acima da média dos anos 
anteriores (foram contabi-
lizadas mais de 90 quedas 
de árvores em um período 
de quatro dias).

“Os fortes ventos regis-
trados no último verão 
e, consequentemente, a 
quantidade de árvores que 
caíram na cidade, fi caram 
acima da média dos anos 
anteriores (foram contabi-
lizadas mais de 90 quedas 
de árvores em um período 
de quatro dias)”, declarou 
Leandro Cardoso, ana-
lista de relacionamento 
da empresa na região de 
Guarulhos. 

Outro assunto discutido 
foi à necessidade de ma-

nutenção dos postes, prin-
cipalmente nos casos em 
que há o cabeamento das 
empresas compartilhan-
tes, que prestam serviço 
de telefonia e internet no 
município. Cardoso disse 
que a EDP contratou uma 
empresa para identifi car 
fi os que não são utilizados 
e, ainda, cabos instalados 
irregularmente.

“Nós vamos encaminhar 
à EDP todas as dúvidas e 
colocações dos vereado-
res, além de buscar fazer 
um trabalho conjunto com 
o setor de iluminação da 
Prefeitura para melhorar a 
vida dos munícipes”, con-
cluiu o vereador Romildo 
Santos (DEM), presidente 
da Comissão de Obras da 
Câmara Municipal.
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(11) 2441-0915 / (11)99591-9539

CONDOMÍNIO FECHADO SENSACIONAL 
3/4 DORMS LAZER COMPLETO
PROX. AO SHOPPING MAIA 127M2/222M2.
ÚLTIMAS CASAS - CONSTRUTOR*
PROX.AO PORTAL DOS GRAMADOS VL.RIO

CONDOMÍNIO FECHADO

*CONSULTE CONDIÇÕES - FINANCIAMENTO DIRETO.

PRÉDIO PARA LOCAÇÃO
R. DOM PEDRO X LUIS GAMA 
CENTRO - 6 ANDARES
                (R$20/m2)

1.200M
2

ALUGA- APROX 1.500M2 
R. DARCI VARGAS/ESQUINA
1000M2 COBERTOS - CENTRO 
PROX.JUSTIÇA DO TRABALHO. 

ALUGA -PRÉDIO COMERCIAL
AV.TIMÓTEO PENTEADO
ALT. CENTRO 4 ANDARES 
2.000M2 PROX.AO EXTRA.
AO LADO DO COL.PROGRESSO
 

FLAT MERCURY (2UN)
R$3.500.00 (COND.INCL)
2 AMBIENTES / SALA SEPARADA
ESTUDA VENDA / PERMUTA

CENTRO - LOCAÇÃO 
SALAS R .15 DE NOVEMBRO
45M2 - 220M2 C/ ELEVADOR
R$20/m2

OUTRAS OPORTUNIDADES

CRECI:J20587

ALUGA TERRENO - R.PAULO LENK
280M. FUNDOS BURGER KINK 
AV.TIMÓTEO PENTEADO
 R$3.500,00

2000M
2

ESTAMOS COMPRANDO CARTEIRA
DE IMOBILIÁRIAS*.

* Mediante avaliação. Consulte-nos.

DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
C.N.P.J. Nº 62.464.904/0001-25

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS – PROCESSO Nº 3015005-67.2013.8.26.0224 – 
O EXCELENTÍSSIMO  SENHOR DOUTOR RODRIGO TELLINI DE AGUIRRE CAMARGO, JUIZ DE 
DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUARULHOS/SP. FAZ SABER QUE 
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER MOVE UMA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
POR UTILIDADE PÚBLICA, COM PEDIDO DE LIMINAR, EM FACE DE AMANTINO PIRES DE FREITAS, 
OBJETIVANDO PARTE DA ÁREA DESCRITA NA TRANSCRIÇÃO Nº 2.807, DO 2º REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE GUARULHOS – SP, COM EXTENSÃO A DESAPROPRIAR DE 9.090,84 M² (NOVE MIL, NOVENTA METROS 
E OITENTA E QUATRO DECÍMETROS QUADRADOS), LOCALIZADA À AVENIDA SILVESTRE PIRES DE 
FREITAS, Nº 1.499, NO BAIRRO DE VIEGAS EM GUARULHOS/SP, CEP: 07144-000, (ESTACA 12374+9,84 A 
12379+15,32). PARA O LEVANTAMENTO DE VALORES, FOI DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE EDITAL, COM 
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL, NOS TERMOS DO DECRETO-
LEI Nº 3.365/41, O QUAL SERÁ AFIXADO E PUBLICADO NA FORMA DA LEI.
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Guarulhos obtém R$ 1,4 mi por 
transferência do governo estadualPrefeitura dá início à entrega dos kits de

uniforme nas escolas da rede municipal Guarulhos irá receber 
aproximadamente R$ 1,4 
milhão oriundo de repas-
se do Fundo Estadual da 
Assistência Social (Feas), 
ligado à Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Social. 
A assinatura da liberação do 
recurso para o município e 
outras 100 cidades paulistas, 
foi realizada na última sexta-
-feira (29) pela secretária da 
pasta, Célia Parnes, com a 
presença do secretário mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Social, Alex Viterale, no 
Palácio dos Bandeirantes.

Os recursos liberados 
serão distribuídos entre os 
serviços socioassistenciais 
ofertados na cidade como 
o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV), Centro Dia, Acolhi-
mento Institucional, entre 
outros, executados direta e 
indiretamente pela muni-
cipalidade e organizações 
da sociedade civil (OSC) 
conveniadas.

Esses serviços atendem 
famílias e indivíduos em 

situação de vulnerabilidade 
e também já em risco social 
e/ou com direitos violados, 
como pessoas em situação 
de rua e violência, pessoas 
com defi ciência, em situação 
de discriminação em decor-
rência de orientação sexual/
raça/etnia, jovens em confl ito 
com a lei, entre outros.

Viterale destacou a 
importância do repasse. “Os 
repasses, tanto estaduais 
quanto federais, são de 
suma importância para a 
manutenção e ampliação 
da rede socioassistencial do 
município, além de reforça-
rem o alcance àqueles mais 
carentes, em situação de 
vulnerabilidade social”, disse 
o gestor.

A gestão humanizada 
foi abordada pela secre-
tária estadual. “Uma fi rme 
parceira com os municípios e 
o fortalecimento da rede de 
proteção local são essenciais 
para atender os indivíduos, 
resgatar sua dignidade e 
seus vínculos familiares, além 
de ampliar sua autonomia”.

O prefeito Guti e o secre-
tário de Educação, Paulo 
Matheus, acompanharam 
na manhã desta sexta-feira 
(5) o processo de entrega 
dos uniformes escolares 
aos alunos da EPG Amador 
Bueno, além do recebimen-
to do caminhão dos kits na 
EPG Pedrinho e Narizinho. 
Os mais de 117 mil alunos 
nas escolas da Prefeitura 
receberão os uniformes num 
prazo de 30 dias.

O prefeito falou da 
importância dessa ação e 
de seu sentimento. “É uma 
satisfação poder entregar 
esses uniformes e,muito mais 
especial e gratifi cante, ver o 
sorriso das crianças receben-
do seus kits. Esse é o nosso 
objetivo, melhorar a educa-
ção do município fornecendo 
o material com a qualidade 
necessária para o aluno estar 
motivado nas aulas, além de 
proporcionar economia às 
famílias”, destacou Guti.

A entrega, que começou 
nesta quinta-feira (4), contem-

plou as escolas da região do 
Taboão e continuou nesta 
sexta-feira. Ao todo, 17 unida-
des escolares já receberam 
os uniformes: Chiquinha 
Gonzaga; Djanira da Mota e 
Silva; Josafá Tito Figueire-
do; Mário Lago; Noel Rosa; 
Irmã Ofélia Echeverri Lopes; 
Rachel de Queiroz; Profes-
sora Silvia de Cássia Matias; 
Amador Bueno; Benedito 

Vicente de Oliveira; Pedrinho 
e Narizinho;Professor José 
Carlos da Silva; Doutor José 
Mauricio de Oliveira; Lino 
Ferreira de Oliveira; Raul Cor-
tez; Sítio do Pica Pau Amare-
lo e Patrícia Galvão-Pagú.

Além dos kits completos 
de uniforme com nove itens 
(calça, camisetas de manga 
curta, meias, blusa, bermuda 
e tênis), estão sendo entre-

gues kits de inverno com-
postos por uma camiseta 
de manga comprida e uma 
jaqueta acolchoada, imper-
meável e com capuz.

Nas próximas semanas, 
as regiões da Vila Galvão, 
Cabuçu, São João, Bonsu-
cesso, Pimentas, Centro e 
Cumbica entrarão na progra-
mação de entrega dos kits 
de uniformes escolares.
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Ulisses Carvalho

A ação da Polícia Militar na 
Escola Estadual Frederico de 
Barros Brotero, na Vila Pro-
gresso, no início da noite de 
quinta-feira (4), para conter 
um protesto de estudantes 
contra a direção da unidade 

de ensino, terminou com um 
PM afastado e adolescentes 
apreendidos. 

Um vídeo, publicado na 
página do HOJE no Face-
book, que mostra um policial 
empurrando uma aluna de 
16 anos com o cano de uma 

espingarda, repercutiu nas 
redes sociais e chegou, 
inclusive, ao conhecimento 
do governador João Doria 
(PSDB) que determinou ao 
Comando Geral da PM o 
afastamento do policial.

O advogado do Conse-

lho Estadual de Direitos 
Humanos (Condepe), Ariel de 
Castro Alves, comunicou em 
entrevista o afastamento do 
PM das atividades operacio-
nais. “O policial que aparece 
nas imagens já foi afastado e 
outros ainda serão investi-
gados”, informou Alves. Ele 
criticou a ação policial no 
Brotero. “Nós temos nesse 
caso um abuso de autorida-
de e o ataque à integridade 
dos estudantes”, afi rmou. 

A aluna que aparece no 
vídeo sendo empurrada seria 
do terceiro ano do Ensino 
Médio. Ela explicou que os 
colegas resolveram organizar 
uma manifestação pacífi ca 
contra o atual diretor; o 
protesto foi marcada a partir 
de um grupo de WhatsApp. 
“A gente montou um grupo 
falando que a manifestação 

iria ser pacifícia contra as 
atitudes do atual diretor. 
Não tínhamos a intenção de 
ameaçar ninguém”, afi rmou 
uma aluna. 

De acordo com os jovens, 
o protesto ocorreu porque 
o diretor da escola, seria 
“linha dura” e não estaria 
tendo tolerância com relação 
ao atraso dos estudantes, 
principalmente com aqueles 
que trabalham, e com isso, 
os alunos estariam sendo 
proibidos de entrar na segun-
da aula. “Tudo isso começou 
por conta das atitudes desse 
diretor, teve mães que já 
saíram chorando da. Não tem 
tolerância de atraso, chega 
um minuto a mais e já não 
pode frequentar as aulas”, 
contou a estudante Sabrina 
Rocha de Souza, 23. 

Dois alunos de 16 anos 

foram apreendidos por ‘ame-
aça’ durante a confusão e en-
caminhados para o 1° Distrito 
Policial, onde foi lavrado o 
boletim de ocorrência. Na 
tarde desta sexta (5), eles 
aguardavam audiência na 
Vara da Infância e Juventude. 

A reportagem compareceu 
às 11h no Brotero para tentar 
conversar com o diretor, 
porém, foi informada de que 
ninguém iria se pronunciar. 

Em nota, a Secretaria de 
Educação do Estado informou 
que vai apurar o ocorrido e 
colaborar com a polícia para 
esclarecer o fato. A PM disse 
que tomou ciência do vídeo 
e instaurou uma investigação 
para analisar a conduta dos 
policiais e todas as circunstân-
cias da ocorrência, podendo 
resultar no afastamento do 
serviço operacional.

Protesto na Escola Frederico Brotero 
tem alunos apreendidos e PM afastado

Três condutores de vans 
escolares, que pediram para 
não ser identifi cados por 
temer represálias, também 
reclamaram da conduta do 
atual diretor com alunos e 
funcionários. “Estamos tra-
balhando sobre pressão por 
conta do horário. Ele não dá 
um segundo de tolerância”, 
disse uma condutora. 

Além desse problema, o 
diretor também não estaria 
permitindo que os conduto-
res utilizassem o banheiro 
da unidade escolar. “Não 
deixa a gente nem ao 

menos utilizar o banheiro 
ou beber uma água. Nesta 
semana, ele deixou duas 
crianças entrar que chega-
ram atrasadas após as mães 
afi rmarem que iriam acionar 
a Polícia Militar”, revelou. 

Através de contato tele-
fônico com a PM na noite 
de quinta-feira (4), a polícia 
informou que na quarta-feira 
(3), teria realizado a apreen-
são de drogas no entorno 
da escola. 

Em nota, a Secretaria de 
Comunicação do Governo 
do Estado comentou que 

o governador conferiu as 
imagens.  “O governador 
João Doria decidiu nesta 
sexta-feira (5), após assistir 
as imagens da ocorrência 
na Escola Estadual Professor 
Frederico Brotero, determi-
nar ao Comando da Polícia 
Militar que afaste imediata-
mente do serviço operacio-
nal o policial que empurra 
uma das manifestantes com 
uma arma. A Corregedoria 
da PM está acompanhando 
o caso e a Secretaria da 
Educação colabora com as 
investigações”.

Antônio Boaventura

Integrantes do grupo 6 do 
Campeonato Paulista da 4ª 
Divisão, o GRU Guarulhos e 
Flamengo começam neste 
fi nal de semana a caminhada 
em busca do acesso para 
a Série A3 da competição 
estadual. O Corvo recebe 
neste domingo (7), às 10h, no 
estádio Antônio Soares de 
Oliveira, o Mauá, enquanto o 
Índio guarulhense encara no 
dia seguinte, às 15h, o Barce-

lona, não no Camp Nou, mas 
no estádio Conde Rodolfo 
Crespi, na rua Javari, em São 
Paulo.  

O torneio será disputa-
do por atletas Sub-23. Na 
primeira fase, os times estão 
divididos em seis grupos de 
sete equipes, com exceção 
do grupo 4, que tem seis 
participantes. Classifi cam 
para a próxima fase os quatro 
melhores de cada chave. Na 
segunda fase, os 16 classifi ca-

dos formarão quatro grupos, 
classifi cando-se dois para a 
terceira fase, que também 
terá grupos de quatro equi-
pes. Os dois melhores avan-
çam para a fase semifi nal, que 
irá decidir o acesso para o 
Paulistão A3 de 2019.

Esta será a 14ª participa-
ção do GRU Guarulhos na 
competição estadual. Em 
apenas uma edição, 2016, o 
Índio guarulhense conseguiu 
avançar a fase seguinte.
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Condutores escolares também reclamam do diretor 

GRU Guarulhos e Flamengo iniciam 
a caminhada em busca da Série A3 
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Com a proposta de 
trazer um pedacinho do 
Japão para o Brasil, o 
Bunkyo – Associação 
Cultural de Mogi das 
Cruzes – promoverá a 
34ª edição do Festival 
de Outono Akimatsuri, 
um dos maiores festivais 
japoneses do país, que 
reúne um público de 90 
mil, vindos de diversas 
cidades do Estado, em 
especial de Guarulhos.

O interesse dos visitan-
tes se dá pelo tamanho 
do evento – organizado 
em um espaço de 240 
mil metros quadrados,  
pela decoração típica ja-
ponesa, como as  lanter-
nas japonesas (tyotins), 
uma vila cultural com 

oficinas de shodô (escrita 
japonesa), origami, man-
gá e um imenso portal 
japonês (torii), e também 
pela diversidade de atra-
ções culturais oferecidas.

Somente no palco 
principal do evento se 
apresentam cerca de 
60 atrações diferentes, 
durante os quatro dias 
de festival. São grupos 
de danças japonesas, de 
taiko (tambores japone-
ses), cantores nikkeis, 
grupo de teatro, entre 
outros.  Outra atração 
cultural muito esperada 
é a cerimônia de tooro 
nagashi – o ritual de 
soltar os barquinhos 
de isopor com velas na 
lagoa para homenagear 

as almas dos antepassa-
dos. Segundo a crença, 
a escuridão das águas 
reflete as luzes coloridas 
dos barquinhos, levando 
as almas dos familiares já 
mortos. O ritual é feito no 
Japão para lembrar das 
vítimas das bombas de 
Hiroshima e Nagasaki e é 
um dos mais aguardados 
do festival. Os barqui-
nhos são confeccionados 
pelas escolas japonesas 
de Mogi das Cruzes e 
podem ser adquiridos no 
evento.

Os visitantes ainda 
aprendem a caligrafia 
japonesa (shodo), a 
mexerem na calculadora 
japonesa (soroban), a 
criar origamis, mangás e, 

ainda, podem fazer um 
pedido para ser cremado 
no Tanabata.

O Akimatsuri acontece 
em uma área de 240 mil 

metros quadrados, arbo-
rizada, dentro do Centro 
Esportivo do Bunkyo de 
Mogi das Cruzes, onde 
estão localizados o portal 

japonês (torii), lanternas 
japonesas (tyotins), uma 
vila cultural com oficinas 
de shodô (escrita japone-
sa), origami e mangá.

Festival Japonês  reúne gastronomia e grande 
programação cultural neste final de semana 
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Gastronomia
Há também uma ampla 

Praça de Alimenta-
ção com uma grande 
diversidade de pratos 
orientais. Desde os mais 
comuns, como yakis-
soba e sukyaki, até os 
mais diferentes como 
o tempurá de sorvete 
- uma das sobremesas 
mais pedidas. No total, 
temos 30 boxes na 
Praça de Alimentação 
que servem também 
udon, tempurá, gyoza, 
harumaki, takoyaki, 
oniguiri, yakitori, e 
outras iguarias, como 
doces, pastel, churrasco 
e espetinhos de carne, 
frango e linguiça.

Há também um Centro 
de Negócios com mais 
de 100 estandes, dividi-

dos entre os setores au-
tomotivos, de prestação 
de serviços, alimenta-
ção, mini-shoppings e 
importados.

Exposição Agrícola
O Akimatsuri surgiu 

em 1986 para agrade-
cer às boas colheitas 
e ainda hoje mantém a 
tradição de destacar a 

produção hortifrutigran-
jeira da região. Para 
tanto, é montado um 
Pavilhão de Exposição 
Agrícola com mais de 
700 itens doados por 
cerca de 500 produ-
tores de flores, frutas, 
legumes, hortaliças, co-
gumelos, ovos do Alto 
Tietê – região que faz 
parte do Cinturão Verde 
do Estado de São Paulo. 
A decoração do local 
impressiona os visitan-
tes. Toda cenografia é 
feita com os produtos 
agrícolas, que viram 
escultura e paisagens.

Ingressos
Na bilheteria do Aki-

matsuri por R$ 16 (intei-
ra) e R$ 8 (meia), neste 
caso para estudantes 
com carteirinha, profes-
sores e pessoas a partir 
de 60 anos. Crianças 

até 7 anos não pagam a 
entrada. Estacionamen-
to R$ 27.

34º Festival do 
Outono “Akimatsuri”
Dias: 6, 7, 13 e 14 das 

10h às 22h, aos sába-
dos; e das 10h às 21h, 
aos domingos.

Local: Centro Esportivo 
do Bunkyo de Mogi das 
Cruzes, Avenida Japão, 
5.919, bairro Porteira 
Preta, Mogi das Cruzes.

Informações pelo tele-
fone (11) 4791-2022. 

Programação completa 
no site: www.akimatsuri.
com.br
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Mendigo aclamado ‘santo’ teve sua
1ª imagem esculpida em Guarulhos
Gil Campos

A cidade de Tabira, no 
interior de Pernambuco, 
“exportou” para Guarulhos 
um artista plástico cujo 
trabalho vem reforçando a 
fé de muitos brasileiros a um 

santo popular que nasceu na 
Bahia, em 1875, e morreu em 
Santo Amaro, na zona sul da 
capital paulista, em 1917, cuja 
canonização já foi solicitada 
ao Vaticano. 

J. Bezerra foi quem moldou 

e esculpiu a primeira e mais 
famosa imagem de Bento do 
Portão ou Antônio Bento do 
Portão, cujos restos mortais 
estão enterrados no cemitério 
de Santo Amaro, e que arras-
tam, a cada ano, multidões de 
fieis de várias partes do país e 
até do exterior, para agrade-
cer por graças alcançadas ou 
fazer pedidos.

“Fiz o molde da primeira 
imagem de Bento do Portão a 
partir de uma foto que recebi 
do sacerdote da Umbanda, 
Pai Varela, que sempre foi 
devoto do Bento e pediu uma 
escultura. Hoje, a imagem 
está espalhada em todo o 
país e até fora dele”, contou 
orgulhoso J. Bezerra. 

O artista chegou a Guaru-
lhos em 2001, tendo deixado 
o interior pernambucano para 
desenvolver sua arte. Por 
aqui, sua primeira experiência 
artística foi frustrada. Com vá-
rias pinturas feitas a lápis em 

fundos de gavetas, pois não 
tinha dinheiro para comprar 
telas, J. Bezerra tentou fazer 
uma exposição no Bosque 
Maia. Minutos depois de mon-
tar os cavaletes, feitos por ele 
próprio, o artista foi rodeado 
de fiscais da Prefeitura de 
Guarulhos e guardas civis. 

De um deles, recebeu um 
elogio pelo trabalho exposto, 
do outro, a ordem de retirar 
tudo do parque público em 
dez minutos e desapare-
cer, pois lá não era local de 
exposição e, pior, J. Bezerra 
não tinha licença para expor 
o seu trabalho na cidade. “Eu 
achava que a arte era libera-
da nos espaços públicos da 
cidade”, relembrou. Mas não 
desanimou

Em 2010, fez uma escultura 
do seu ídolo Michael Jackson, 
morto no dia 25 de junho 
de 2009. A escultura está 
concluída, porém, atualmen-
te, sendo reformada para 

uma exposição que ele está 
organizando para o segundo 
semestre deste ano, em local 
ainda indefinido.

“Levarei ainda Bob Marley 
(1945-1981), Raul Seixas (1945-
1989), Beethoven (1770-1827), 
e outras personalidades que 
eu gosto de retratar por meio 
da arte”, contou J. Bezerra 
em seu ateliê, no Jardim 
Adriana II. Hoje, aos 37 anos, 
J. Bezerra vem formando 

artistas plásticos na cidade e, 
paralelamente, vai organizan-
do a nova exposição para 
apresentar o trabalhando 
que vem desenvolvendo em 
Guarulhos.

Serviço:
Ateliê J. Bezerra
Rua Irani Alves de Camargo, 

116, Jardim Adriana II
Telefone: (11) 9.4000-7257
Aulas: segundas-feiras (à 

tarde) e sábados (pela manhã)
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Bento do Portão veio a pé 
da Bahia para Santo Amaro, 
onde vivia de doações. 
Morreu aos 42 anos, próxi-
mo a entrada principal do 
cemitério de Santo Amaro e 
quem o encontrou foi Isabel 
Schimidt que, sete anos 
após sua morte, ao ser feita 
a exumação do seu corpo, 
se deparou com o cadáver 
intacto.

A ele são atribuídos diver-
sos milagres, sendo o primei-
ro no dia 2 de fevereiro de 
1922, quando uma senhora 
que necessitando amputar 
as pernas, pediu-lhe ajuda, 
alcançando a graça solicita-
da. A devoção a Bento do 
Portão, fortalecida em 2002, 
com a construção de um 
memorial, que pode ser visto 
já da entrada do cemitério.

Quem foi Bento do Portão
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[ horóscopo ]

A Nova Super Máquina

Eu, Eu Mesmo & Irene

R e c o r d , 
15h00 […] 
Com Jus-
tin Bruening, 
Deanna Rus-
so. Um ex-
-policial mili-
tar, um agente 
do FBI e uma 
jovem usam 

o carro KITT, 
um Ford Shel-
by GT500KR 
dotado de 
i n t e l i g ê n -
cia artificial e 
equipado até 
com mísseis, 
para comba-
ter o crime.

Globo, 1h54 Me, 
Myself & Irene. 
EUA. Comédia. Di-
reção Bobby Far-
relly/Peter Farrelly. 
Com Chris Cooper, 
Jim Carrey. Um po-
licial sofre de du-
pla personalidade 
quando deixa de 

tomar seus remé-
dios. Os problemas 
começam quan-
do suas duas faces 
se apaixonam pela 
mesma mulher e 
passam a lutar para 
terem o domínio do 
mesmo corpo.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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3/cat — dot — err — ota. 5/gosma — lasca.

Forma en-
genheiros

para a
Embraer 

Subdivi-
são do
poema

Poderoso
explosivo

Gramínea
parasita
de trigais

(?) Motta,
cantor

brasileiro
de soul

Formação
analisada
pelo Pato-
logista (pl.)

Ponto, em
inglês

Pronome
demons-
trativo

feminino
Sétima
letra do
alfabeto
grego

Errar, em
inglês

A droga da
"geração
lisérgica"
(anos 60)

A cor
natural 
da lã

Moeda 
dos Flint-

stones
(TV)

O verbo de
ligação

mais usual
(Gram.)

Período e-
quivalente
a 1 bilhão
de anos

Meta
básica do
investidor

(?) Jorge,
sambista 

Poeta
italiano de
"A Divina
Comédia"

O solvente
universal
Gato, em

inglês

Ceder
Doença

que afeta
as aves

Tema básico de nego-
ciações salariais

Recurso para correção da 
miopia ou do astigmatismo

Reflexão
acústica

Tricampe-
ão (red.)

Difuso
Reação em 
queimadu-

ras (pl.)
Faleci-
mentos

Tem como
finalidade

Vulcão que
arrasou a

cidade
romana de
Pompeia

em 79 d.C.

Tipo de
chocalho

"(?) dos
Apósto-

los", livro
bíblico

Partícula 
subatômica

Professor
que coor-
dena a e-
laboração
da tese de
doutorado

Descrições

Produto usado para
evitar o resseca-

mento
capilar

Parte
interna
Falador 

compulsivo

Lícitos;
legais

Fernão Dias (?), ban-
deirante cognomina-
do Caça-
dor de Es-
meraldas
(Hist. BR)

Epístola

Ofensor 
da Igreja
(?) Raia,

atriz

Aposentos
dos frades
Cartunista
brasileiro

[ novelas ] 

virgem

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

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 será menos 
racional do que o 
normal, mas mais incli-
nado a conversar com 
as pessoas ao seu re-
dor. Você está em boa 
forma e pode desfrutar 
de seus hobbies com 
facilidade. Use essa 
energia, trabalhe a sua 
resistência.

Não hesite em dar 
a sua opinião. Você 
vai ser realista, como 
sempre. Você está 
involuntariamente 
pressionando demais. 
Você precisa de muito 
exercício e descanso, 
por isso pratique um 
esporte.

Você precisa ficar 
longe de sua rotina. 
Faça isso antes de se 
sentir completamente 
saturado. Uma sen-
sação de bem-estar 
interior permite-lhe 
colocar muitas boas 
ideias em perspectiva 
e a atmosfera calma 
lhe dará força.

Você vai ter que espe-
rar antes de consolidar 
um projeto, mas não 
desista. Sua distração 
pode causar problemas 
digestivos. Consuma 
sempre produtos 
frescos.

É muito bom ter boas 
ideias, mas você tem 
que concretizá-las! 
Isso vai lhe trazer uma 
satisfação imensa. 
Você está nervoso e 
sua vulnerabilidade 
emocional vai torná-lo 
muito sensível. Você 
precisa de um descan-
so de verdade.

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.

As circunstâncias 
de hoje vão lhe dar os 
meios para finalizar um 
projeto. Evite discus-
sões inúteis e você vai 
evitar fazer esforços em 
vão. Concentre-se em 
você mesmo.

Você será capaz de 
se expressar de forma 
espontânea e com 
mais liberdade. Não 
perca esta oportu-
nidade. Sua vida 
amorosa vai dominar 
e equilibrar seus níveis 
de energia. Mostre-se 
como você é, junta-
mente com as suas 
necessidades reais.

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

Sua consciência de 
injustiça está irritando 
você. Seja objetivo em 
seus julgamentos. Você 
está bem psicologica-
mente e está come-
çando a ter esperanças 
novamente. Equilibre 
essas tendências e 
cuide-se mais.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Orfãos da Terra
Jamil e Laila con-

fessam que estão 
apaixonados um 
pelo outro. Hussein 
aconselha Jamil 
a esperar para 
contar a Laila sua 
ligação com Aziz. 
Davi conversa com 
a família por video-
conferência, e Bóris 
sente falta do neto. 
Sara conhece Ali, e 
Mamede percebe 
que o neto gostou 
da moça.

Verão 90
Manu diz a Jerô-

nimo que seu rela-
cionamento foi um 
erro e revela que 
ainda ama João. 
Quinzinho não en-
tende a forma como 
Dandara o trata. La-
rissa não entende 
por que Diego se 
afastou e desabafa 
com Vanessa, que 
a incentiva a reatar 
com Quinzinho.

O Sétimo Guardião
Valentina discute 

com Murilo. Luz 
teme que o assassi-
no de Gabriel volte 
a atacar e fala com 
Júnior, que decide 
ir para o hospital 
com Geandro. Laura 
manda Sampaio 
terminar seu serviço 
contra Gabriel. 

Aranha decide se 
confessar com Padre 
Ramiro. Valentina 
reclama de Murilo 
para Feliciano.

Segunda-feira
Malhação - Vidas 
Brasileiras

Rian e Lorrane 
planejam sequestrar 
Mel. Álvaro percebe 
o incômodo de 
Verena com seu 
futuro profissional. 
Pérola e Maria Alice 
cuidam de Rosália. 
Jade conta a Pérola 
e Rosália que está se 
divertindo com Érico.

Verão 90
Jerônimo fica sur-

preso com a reação 
de Janaína. Vanessa 
afirma a Jerônimo 
que ele insiste em 
namorar Manu ape-
nas para provocar 
João. Candé confes-
sa a Herculano que 
está com receio de 
ser reconhecido pe-
los amigos durante 
a apresentação dos 
Tigres Siberianos. 

O Sétimo Guardião
O povo de Serro 

Azul aplaude Olavo, 
e Marilda e Eurico se 
incomodam. Murilo e 
Feliciano brigam por 
causa de Valentina, e 
se espantam quando 

a fonte parece 
atacá-los. Luz se 
desespera ao saber 
por Júnior e Geandro 
que Sampaio esteve 
no quarto de Gabriel 
no hospital.

Minha Vida
Onur e Efsun 

conversam sobre 
transferir dinheiro da 
empresa de Mehmet 
para uma conta 
diferente. Mehmet 
propõe a Fulya ado-
tar Esma e ela aceita. 
Berk e seu comparsa 
invadem a mansão 
e furtam objetos da 
casa.

As Aventuras de 
Poliana

Hugo e Éric vão à 
casa de Filipa para 
fazerem o trabalho 
da escola e ela aca-
ba ficando irritada 
com os dois. Luísa 
desabafa com Clau-
dia e Joana sobre o 
término com Afonso 
e diz que, agora, 
quer permanecer 
solteira. Nadine 
abraça Marcelo e 
Luísa observa, de 
longe, incomodada. 

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

Ligue para 
anunciar nos 
classifi cados

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

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

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 

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!

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

Você conhece o método de pilates?
Pilates é poderoso em sua eficácia 

no direcionamento de seu corpo inteiro 
em um único treino. 

Como não é uma atividade de alto 
impacto, qualquer um pode fazê-lo.

Rua Conego Valadão, 1.452 - 1º andar 
Gopouva

Tel: (11) 4307-2609
97424-5767

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

   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 

     

   

Para 
anunciar

nos 
classifi cados 

ligue: 

2823-0828

2823-0829

2823-0830

2823-0836

2823-0837



www.guarulhoshoje.com.br sábado e domingo, 6 e 7 de abril de 201912

• 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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