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Hariany é expulsa do 
BBB 19 após agredir 
colega com empurrão
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Prefeitura faz lançamento 
ofi cial da 9a edição da Feira
do Estudante em Guarulhos
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EXPULSA: Hariany, uma das fi nalistas do BBB 19, foi expulsa do reality show após 
ter agredido sua amiga Paula durante uma festa na noite de quarta-feira, 10
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Hariany, uma das fi nalistas do BBB 19, foi expulsa do reality show após 
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Servidores municipais 
têm adiantamento de
salário nesta sexta-feira

Conta de água não terá
reajuste pelo terceiro 
consecutivo na cidade

GH Pág. 3

Acompanhantes de pacientes denunciam 
mau atendimento no Pimentas-Bonsucesso
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Governador promete monotrilho 
para os terminais do aeroporto
Segundo o governador João Doria, em entrevista, a obra será executada pela concessionária GRU Airport e poderá ter 
início entre agosto e setembro deste ano, devendo ser inaugurada até outubro do ano que vem  GH Pág. 4

Bolsonaro anuncia o 13o para o Bolsa Família
GH Pág. 11
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Expediente

[ cena do dia ] Divulgação [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Homenagem a Lenise

A fotógrafa Lenise Pinheiro tem uma paixão especial por teatro. Desde 1983, ela registra 
algumas das mais aclamadas peças encenadas no país. As principais obras dessa tra-
jetória estão na exposição “Fotografia do Palco”, que será inaugurada nesta sexta-feira, 
dia 12, no Teatro Décio de Almeida Prado.
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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° 2141
10/04/2019
10 - 11 - 17 - 19 - 37 - 41

 
Lotofácil
Concurso n° 1799
10/04/2019 
02 - 03 - 04 - 05 - 08
10 - 11 - 12 - 15 - 18
20 - 22 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1959 
09/04/2019
02 - 06 - 16 - 17 - 20
29 - 30 - 33 - 37 - 44
45 - 52 - 60 - 63 - 70
74 - 75 - 81 - 92 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1924
09/04/2019
Primeiro sorteio 
18 - 22 - 26 - 30 - 34 - 41
Segundo sorteio
02 - 06 - 17 - 25 - 30 - 44

Federal
Extração n° 05378
10/04/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   4970            500.000,00
2º  9879               27.000,00 
3º  67936             24.000,00
4º  55778              19.000,00
5º  98426                18.171,00

Na primeira semana 
deste mês, precisamen-
te no último dia 4, uma 
quadrilha com 25 inte-
grantes invadiu a cidade 
de Guararema, na região 
metropolitana de São 
Paulo, para explodir dois 
bancos. Durante a ação, 
os bandidos se depara-
ram com a Rota (Rondas 
Ostensivas Tobias de 
Aguiar), considerada a 
tropa de elite da Polícia 
Militar de São Paulo. 

Resultado do con-
fronto: onze bandidos 
mortos, e o governador 
João Doria (PSDB), horas 
depois, anunciando que 
os policiais “estão de 
parabéns por mandarem 
os bandidos para o ce-
mitério” e que eles (PMs) 
seriam homenageados, 
o que de fato aconteceu 
nesta semana, em ce-
rimônia no Palácio dos 
Bandeirantes, a sede do 
governo paulista.

A questão em si não 
está na ação da Polícia 
Militar, se ela foi legítima 
ou não (até que surja 
um fato novo, particular-
mente, considero que a 
atuação dos PMs foi le-
gal), mas sim no fato de 
o governador vibrar com 
as onze mortes ao ponto 
de homenagear os 
responsáveis por elas, 
chamados pelo próprio 
Doria de “heróis”.

O comportamento do 
governo do estado dian-
te da ação em Guarare-
ma abre um precedente 
perigoso, pois poderão 
surgir outros policiais 
que queiram ser reco-
nhecidos oficialmente 
como heróis e homena-
geados pelo governador 
“in loco”. Aí, só Deus 
sabe o que alguns são 
capazes de fazer para 
receber tal mérito. 

Além do mais, não dá 
para ficar celebrando a 
morte, principalmente 

uma importante figura 
pública. Isso é vergo-
nhoso.

Considero sim os 
policiais militares heróis, 
mas não por terem ma-
tado uma, duas, três... 
dez, onze pessoas, mas 
por saírem às ruas todos 
os dias para enfrentar 
a criminalidade, mesmo 
estando com salários 
defasados e vivendo 
no ápice do estresse. 
Infelizmente, nos depa-
ramos com policiais que 
se transformam quando 
vestem seus uniformes 
e calçam seus coturnos. 
Policiais civis e GCMs 
não estão excluídos 
desta crônica.

Mas heróis também 
são os trabalhadores 
que cuidam de suas 
famílias com um míse-
ro salário, as donas de 
casa que enfrentam filas 
em um posto de saúde 
para conseguir médico 
e atendimento digno 
para seus filhos. Herói 
também é o humilde Raí, 
que deixou o pequeno 
município cearense de 
Acopiara para trabalhar 
em um restaurante em 
Guarulhos, na Grande S. 
Paulo, acordando todos 
os dias às 4h para fritar 
salgados e melhor servir 
os clientes.

Também são heróis os 
jovens negros e pobres 
que vivem em nossas 
comunidades, sem 
opção de lazer, cultura, 
esportes e emprego, 
e que comumente são 
executados, muitos se-
lecionados pela cor da 
pele ou nível cultural.

E assim, caminha a hu-
manidade. Bons tempos 
aqueles quando os he-
róis somente salvavam 
as mocinhas em perigo 
ou o planeta de um ata-
que alienígena. Hoje, a 
realidade é outra: temos 
heróis matando heróis. 

Heróis X Heróis

Gil Campos

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

[ opinião ]
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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

Antônio Boaventura

Inaugurado com pompa 
em setembro de 2006 com 
investimento em torno de 
R$ 25 milhões, o Hospital 
Municipal Pimentas–Bon-
sucesso (HMPB) é alvo de 
contestações em relação 
ao atendimento prestado á 
população. Apesar da As-
sociação Paulista para De-
senvolvimento da Medicina 
(SPDM) alegar que a presta-
ção de serviço encontra-se 
normal, acompanhantes de 
pacientes questionam.

“Meu pai teve um proble-
ma e começou a vomitar 
sangue e não tinha ninguém 
próximo. Faltou amparo e 
no quarto tem mais quatro 
pessoas. Nenhum médico 
apareceu e não tinha ne-
nhum enfermeiro. Não me 
falaram nada, apenas que 
o hospital é muito grande e 
tem muita gente toda hora, 
e que o atendimento não 

é exclusivo”, reclamou a 
desempregada Micaele dos 
Santos, 24 anos.. 

A SPDM ressalta que o 
pai de Micaele não possui 
nenhum resultado de exa-
me pendente ou registrou 
atrasos na realização ou 

entrega de resultados de 
procedimentos.

Já a acompanhante Clau-
dene Aquino, 43, que pre-
feriu não revelar o nome do 
paciente que acompanha, 
reclamou da demora para a 
realização de exames. Ela 

contou que a administra-
ção do hospital ou o corpo 
clínico encarregado pelo 
atendimento não lhe deram 
nenhuma justifi cativa sobre 
a demora. 

O HOJE esteve na manhã 
desta quinta-feira (11) no 

hospital e o paciente acom-
panhado por Claudene 
ainda não havia realizado o 
exame solicitado pelo médi-
co. Mas, a SPDM confi rmou 
horas depois a realização 
do exame. 

A previsão informada 

para realização de exames 
para pacientes, internados 
ou não, varia por diversos 
motivos, como o tipo de 
exame a ser realizado, 
sua complexidade e se o 
procedimento é realizado 
ou não na unidade, depen-
dendo de agendamento via 
Central de Regulação de 
Oferta de Serviços de Saú-
de (CROSS), por exemplo, 
segundo explicou a SPDM.

A administração do HMPB 
conta  com equipe multipro-
fi ssional completa, dimen-
sionada para atender a de-
manda de forma adequada, 
conforme pactuado com a 
Secretaria Municipal de Saú-
de de Guarulhos. O SAU da 
unidade encontra-se à dis-
posição dos usuários para o 
atendimento de demandas 
e quaisquer esclarecimentos 
que se fi zerem necessários. 
A prefeitura não se pronun-
ciou sobre o assunto. 

Acompanhantes reclamam de atendimento 
aos pacientes no Pimentas–Bonsucesso
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E não?
O vereador 

Sérgio Magnum 
(Patriota) sur-
preendeu ontem 
ao usar a tribu-
na para criticar 
a Prefeitura, 
principalmente 
na Saúde. Mas 
há quem enten-
da que ele não 
deseja sair da 
base do Gover-
no; e sim entrar 
mais…

Faltou A com crase
Em defesa do Governo, o líder Eduardo 

Carneiro (PSB) aproveitou deslize de Mag-
num no Português. “O senhor tem razão, nos 

hospitais da Prefeitura a risco de vida sim”, 
ironizou…

www.proguaru.com.br
Tentei navegar ontem pelo site da Progua-

ru, principalmente na aba Transparência. O 
resultado foi decepcionante: travava a todo 
momento. Espero que tenha sido somente 
instabilidade momentânea. Vou testar hoje 
novamente…

Vale tudo
O vereador 

Ramos da Pa-
daria (DEM) foi 
notificado ontem 
durante a sessão 
por uma oficial 
de justiça. Foi-
-se o tempo em 
que assessores 
tinham coragem 
de dizer que os 
vereadores eram 
invioláveis em 
plenário…

O mundo gira
Para tentar se eleger vereador  em 2020, o 

ex-secretário Eduardo Kamei tem externado 

opiniões de extrema direita. Alguns integran-
tes do NOVO também.Deveriam ficar mais 
antenados: o eleitorado brasileiro já está 
migrando para o Centro no espectro político…
Pergunta no ar

Perdi a conta de quantas sindicâncias foram 
abertas desde janeiro de 2017. Alguém sabe 
me dizer se alguma foi concluída?...

Desperdício
Havia expectativa que a Rodoviária de Gua-

rulhos decolasse com a chegada do trem ao 
Cecap-Aeroporto. Nada. Já passou do mo-
mento da Prefeitura reavaliar aquele valioso 
espaço público…

Tenso
Para provocar 

o ex-presidente 
Eduardo Soltur 
(PSB), disparei: 
“Sorte que o pre-
feito Guti é seu 
amigo”. Soltur 
reagiu: “Imagine 
se não fosse”...

Ulisses Carvalho 

O governador João Doria 
(PSDB), prometeu a constru-
ção de um monotrilho que irá 
interligar os terminais 1, 2 e 3 
do Aeroporto Internacional de 
São Paulo-Guarulhos. O novo 
serviço substituiria os atuais 
ônibus que atualmente par-
tem da estação Aeroporto da 
Linha-13 Jade da Companhia 
Paulista de Trens Metropolita-
nos (CPTM), e conectam aos 
terminais de passageiros. A 
afi rmação do tucano foi feita 
durante entrevista À Rádio 
Jovem Pan, na manhã de 
quinta-feira (11).

“Quem vai executar a obra 
será a GRU Airport. Nós 
vamos permitir que haja o 
desconto do valor correspon-
dente a obra da outorga,  e 
com isso, a empresa contro-
ladora do GRU Airport pode 
fazer o investimento que será 
reduzido do valor da outorga”, 
afi rmou o governador durante 
a entrevista. 

Em nota, a concessionária 
que administra o aeroporto 
não confi rmou a construção, 

mas citou que busca a melhor 
solução para a resolução 
deste problema. “O GRU 
Airport esclarece que está em 
negociação com o Governo 
do Estado de São Paulo e 
com o Ministério dos Trans-
portes, num esforço conjunto 
na busca pela melhor solução 
para o transporte de conexão 
entre a estação da CPTM e 
os terminais do Aeroporto 

Internacional de São Paulo”. 
O governador também 

disse que esteve em reunião 
tratando sobre este assunto 
na quarta-feira (10). “Se tudo 
ocorrer bem entre agosto e 
setembro podemos iniciar 
a obra e até setembro ou 
outubro do ano que vem, a 
obra estará pronta”,  desta-
cou, alegando que em breve 
deve anunciar a construção 

do monotrilho. 
Em nota, a CPTM afi rmou 

que as partes ainda estão 
conversando sobre o pro-
jeto. “O projeto está sendo 
acertado entre o Governo do 
Estado, Governo Federal e a 
concessionária GRU Airport, 
que será o responsável pela 
sua implantação. Os detalhes 
serão brevemente divulga-
dos”, informou.

Doria promete monotrilho entre os 
terminais do Aeroporto de Guarulhos 

Iv
a

n
ild

o
 P

o
rt

o

A concessionária 
responsável pela adminis-
tração do Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo-
-Guarulhos, o GRU Airport, 
informou que todos os 
voos da companhia aérea 
Avianca Brasil só devem 
partir do aeroporto em 
caso de pagamento à vis-
ta, das tarifas aeroportu-
árias. A companhia aérea 
não informou qual o valor 
da dívida.  

“GRU Airport informa 
aos passageiros que 
tenham viagens domés-
ticas agendadas com a 
Oceanair Linhas Aéreas 
S.A. (“Avianca Brasil”), em 
recuperação judicial, que, 
a partir de 12 de abril de 
2019, os voos operados 
pela Avianca Brasil serão 
autorizados a decolar 
mediante o pagamento, 
à vista, das respectivas 
tarifas ao aeroporto”, 
informou a nota.

Questionada pelo 
HOJE, a companhia 
aérea afi rmou que já foi 

notifi cada da mudança 
do critério de cobrança 
das tarifas a fi m de que 
possa adotar as medidas 
necessárias para evitar 
atrasos na liberação dos 
voos.  A Avianca está 
em recuperação judicial 
desde o fi nal do ano 
passado, após dividas de 
R$ 2,7 bilhões. 

A companhia está 
mantendo as operações 
atualmente após recursos 
de empréstimos obtidos 
com a gestora norte-
-americana Elliot, o maior 
credor da empresa. Já 
as empresas Azul, Gol e 
Latam, estariam interes-
sadas nas compras das 
autorizações de decola-
gem e aterrisagem que 
a Avianca deverá vender 
em leilão. 

A Avianca também 
está inadimplente desde 
o ano passado com os 
arrendadores de aero-
naves, no qual envolve 
a questão está sendo 
discutida na Justiça. (U.C.)

Voos da Avianca Brasil podem 
ser suspensos do Aeroporto de 
Guarulhos a partir desta sexta-feira 

Reticências...

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

Na madruga desta quinta-
-feira (11), a Escola da Pre-
feitura de Guarulhos (EPG) 
Cândido Portinari, que 
atende na modalidade de 
creche e está localizada na 
rua Bayeux, n°66 no bairro 
Cidade Seródio, sofreu 
com a ação de criminosos 
e teve duas torneiras de 
cozinha e oito câmeras 
de segurança furtadas, de 
acordo com a prefeitura. 

Segundo a administra-
ção municipal, agentes 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM), estiveram na escola. 
“A prefeitura informa que o 
incidente na EPG Cândido 
Portinari aconteceu na ma-

drugada desta quinta-feira, 
entre 2h16 e 2h33, período 
em que os suspeitos fur-
taram duas torneiras da 
cozinha e as oito câmeras 
de segurança externa da 
unidade escolar. A Guarda 
Civil Municipal esteve no 
local agora pela manhã e 
reforçará rondas no local 
a fi m de inibir ações dessa 
natureza. O boletim de 
ocorrência será efetuado 
ainda hoje”, informou em 
nota o governo. 

A creche atende alunos 
de educação infantil, com 
idade até três anos, e 
atualmente possui cerca 
de 580 alunos.  Segundo 
a prefeitura, somente os 

vidros da cozinha foram 
quebrados, porém, a 
gestão da unidade escolar 
informou que não haverá 
a suspensão das aulas e 
também que está provi-
denciando a reposição dos 
vidros quebrados e das 
torneiras furtadas. 

No mês de fevereiro deste 
ano, na EPG Dona Benta, 
localizada na rua Taipu, n° 
176, no bairro do Jardim São 
João, um homem foi preso 
por agentes da GCM, após 
suspeita de tentar furtar um 
ventilador e um equipamen-
to de áudio. 

O caso foi registrado no 7° 
Distrito Policial como furto 
qualifi cado. 

Torneiras e câmeras de segurança 
são furtadas em creche no Seródio

Policiais civis do Núcleo 
de Roubo de Cargas, da 
Delegacia Seccional de 
Guarulhos, prenderam 
Bruno Gonçalves Feu, 25 
e Rafael Odário Teixeira, 
33, suspeitos de atuarem 
no desmanchede carros 
roubados. Durante a prisão, 
que ocorreu na Estrada da 
Barrocada, na região de 
mata do Cabuçu, indivíduos 
que estavam dentro de um 
veículo de modelo Renault 
Mégane, ao visualizar 
os policiais na região, os 
homens teriam fugido, e 
de acordo com a polícia, 
abandonaram um rapaz de 
26 anos, que estaria sendo 
levado para ser julgado em 
um ‘tribunal do crime’. 

No desmanche de veí-

culos no meio da mata no 
Cabuçu, os policiais encon-
traram cinco veículos, e três 
já estariam desmontados. 
Além dos dois suspeitos 
presos, no momento em 
que os policiais desceram 
em direção à mata, outros 
indivíduos teriam consegui-
do fugir. Segundo a polícia, 
outro homem, de nome 
Joaquim Marques Silva, 
também foi preso após sus-
peita de cárcere privado. 

Silva teria se apresentado 
aos policiais afi rmando 
que seria dono do veículo 
Renault Mégane, e no 
momento da abordagem,  
teria sido apreendido com 
o suspeito, um revólver 
calibre 38. De acordo 
com a polícia, Silva seria 

integrante da facção crimi-
nosa Primeiro Comando da 
Capital (PCC). 

Os dois suspeitos presos 
pelo desmanche de veí-
culos foram autuados por 
receptação, e Silva, que le-
vava o homem de 26 anos 
para o cativeiro, irá respon-
der por cárcere privado 
e porte ilegal de arma. O 
rapaz teria afi rmado aos 
policiais que seria julgado 
no tribunal do crime após 
uma briga em um bar du-
rante o fi nal de semana.  As 
prisões ocorreram na noite 
de quarta-feira (10), e o ho-
mem afi rmou aos policiais, 
que teria sido sequestrado 
quando estava a caminho 
do trabalho na Lapa,  Zona 
Oeste de São Paulo.

Polícia localiza desmanche clandestino 
e liberta homem de ‘tribunal do crime’
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Foi realizado na quinta-
-feira (11), no Auditório do 
Paço Municipal, Bom Cli-
ma, o lançamento ofi cial 
da 9ª Feira do Estudante, 
que será realizada nos 
dias 11 e 12 de setembro, 
no Centro Municipal de 
Educação Adamastor, no 
Macedo.

Segundo o subse-
cretário de Juventude, 
Dalmo Cesar de Matos, a 
expectativa é receber 70 
expositores e um público 
de mais de 20 mil visitan-
tes. “Este ano queremos 
potencializar os números 
para que a feira se torne 
o maior evento deGuaru-
lhos”, afi rmou.

O prefeito Guti compa-
receu ao lançamento e 
destacou que não tem dú-
vidas de que os números 
apresentados serão supe-
rados. “O mais importante 
é estreitar o caminho 
entre os estudantes e as 
possibilidades que ele 

tem pelo futuro”.
Já o secretário de 

Direitos Humanos,  Lameh 
Smeili, exaltou a impor-
tância de dar atenção ao 
jovem. “Estamos falando 
do futuro da nossa cidade; 
sem educação e cultura o 
País não muda”, fi nalizou.

A 9ª. edição da feira 
trará aos jovens estudan-
tes oportunidades em 
cursos profi ssionalizan-
tes, graduação, idiomas, 
intercâmbio e estágios. 
Serão realizadas palestras 

sobre empregabilidade, 
empreendedorismo, 
carreiras e profi ssões. 
Também haverá apresen-
tações culturais, artísticas 
e intervenções circenses.

Empresas e institui-
ções interessadas em 
participar da 9ª Feira do 
Estudante devem pro-
curar a Subsecretaria da 
Juventude, que fi ca na 
rua Nadir, 1995, Gopoúva. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone: 
2408-5604.

O valor da conta de água 
do guarulhense, assim como 
em 2017 e 2018, não sofrerá 
aumento neste ano, con-
forme anúncio feito nesta 
quinta-feira (11) pela Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo). A nova tabela tarifária 
da companhia, que assumiu 
a concessão dos serviços de 
saneamento na cidade em 
janeiro, publicada no Diário 
Ofi cial do Estado de São Pau-
lo nesta quinta-feira, prevê um 
aumento de 4,7242% sobre 
as tarifas de água e esgoto 
vigentes.

Contudo, as regras para 
Guarulhos, que constam 
no contrato com a Sabesp 
assinado em dezembro, são 
diferentes e não prevêem 
o aumento na tarifa, que 
permanecerá em R$ 43,46 
para imóveis residenciais que 
gastarem até 10 m³ de água e 
esgoto em um mês. Manter as 
tarifas sem reajuste neste ano 
foi uma das exigências do 
prefeito Guti para a assinatura 

do contrato de concessão. 
A última vez que houve re-

ajuste na tarifa em Guarulhos 
foi em maio de 2016, após 
decreto do então prefeito 
Sebastião Almeida (PT) que 
aumentou as contas em 
8,44%. Antes disso, Almeida já 
havia concedido um reajuste 
em junho 2015, de 15,24%, e 
outro em dezembro de 2014, 
de 12,43%.

Desde que Guti assumiu, 
em janeiro de 2017, esta é 
a terceira vez que a Sa-
besp reajusta as contas de 
água sem que o valor seja 

repassado para o consumidor 
guarulhense. Em junho de 
2018, a companhia estadual 
aumentou as contas em 3,5%, 
enquanto que em novembro 
de 2017 o reajuste havia sido 
de 7,88%.

Hoje, o consumidor 
guarulhense paga 15,05% 
a menos na conta de água 
do que o morador da capital 
paulista, por exemplo. Após o 
reajuste, que valerá a partir de 
11 de maio, a conta de água 
em Guarulhos será 20,48% 
menor se comparada com a 
de São Paulo.

A integração entre o 
poder público e a acade-
mia, é essencial para que 
Guarulhos siga sua rota de 
transformação. Com este 
propósito, a secretaria de 
Desenvolvimento Científi co, 
Econômico, Tecnológico 
e de Inovação SDCETI, 
recebeu as instituições de 
ensino superior da cidade 
na manhã desta quinta-feira, 
11, para um café da manhã 
no Hotel Matiz.

Participaram a UNG, Unisa, 
UNIP, Eniac, Faculdades 
Guarulhos, Anhanguera, IFE 
Guarulhos, Fatec, Unifesp, 
Universidade Brasil, Torricelli 
e São Judas. O encontro 
reuniu 12 das 14 universida-
des públicas e particulares 
com polo em Guarulhos. 
“A Unimesp-FIG não pode 
participar devido a confl ito 
de agenda. mas se integrará 
a ação”, explica a reitoria.

Em sua intervenção, 
Rodrigo Barros, secretário 
da SDCETI, apresentou 

conquistas e difi culdades 
enfrentadas pela gestão 
pública, para em seguida 
conclamar as universidades 
a se integrarem ainda mais 
à cidade. “Sabemos que já 
existe uma boa interlocução, 
mas podemos dar um passo 
adiante, passando a atuar de 
forma integrada”, disse.

Durante o encontro surgiu 
a proposta de elaborar o 
Programa Qualifi ca Guaru-
lhos, pelo qual as universida-
des poderão colaborar com 
a qualifi cação educacional 
e profi ssional dos cidadãos, 

oferecendo sua estrutura em 
horários ociosos. “Geralmen-
te o grande fl uxo de alunos 
ocorre pela manhã e à noite. 
A tarde podemos abrir as 
portas das universidades. 
Vamos estruturar o progra-
ma”, comentaram represen-
tantes das instituições.

“Essa é uma forma de 
olhar para os meninos da 
periferia, aqueles que muitas 
vezes jamais terão acesso a 
uma universidade. Dando a 
eles uma oportunidade de 
qualifi cação, além do ganho 
social, eles passarão a ter 

renda, poderão ser alunos 
das instituições particulares, 
serem doutores nas públi-
cas”, refl ete Rodrigo Barros.

O secretário apresentou 
projetos estratégicos que 
estão sendo desenvolvidos 
pela gestão do prefeito Guti, 
como o Parque Tecnológico, 
Centro de Inovação e Arena 
Multiuso, além de eventos 
de fomento da política pú-
blica de ciência, tecnologia, 
inovação e empreendedo-
rismo, como o Experimenta 
Saúde e a Semana do 
Conhecimento.

O adiantamento salarial 
dos servidores da Prefei-
tura de Guarulhos, que 
normalmente ocorre no 
dia 15, vai começar a ser 
depositado pelo Bradesco 
nesta sexta-feira (12), como 
forma de iniciar a adapta-
ção à plataforma fi nanceira 
oferecida pela instituição, 
nova responsável pela 
folha de pagamento dos 
servidores, e cumprir os 
requisitos contratuais.

Caso o funcionário não 
tenha formalizado sua 
conta no Bradesco  nos 
prazos estabelecidos, 
deve regularizar a questão 
na agência situada na Vila 
Galvão (Avenida Sete de 
Setembro, 1.662 – 1º andar 
– Vila Galvão), das 10h às 
16h, com originais e cópias 
do RG e CPF, além do 
comprovante de residên-
cia deste ano. Nesse caso, 
o servidor irá receber pela 
última vez por meio da 
antiga instituição fi nancei-
ra responsável pela folha 

de pagamento.
Para receber o atendi-

mento completo da equipe 
Bradesco, também é 
fundamental levar o smar-
tphone para a instalação 
do aplicativo do banco 
e orientações sobre a 
plataforma.

Substituindo ao Banco 
do Brasil, o Bradesco é 
agora responsável pelo 
processamento de salá-
rios dos funcionários da 
Prefeitura de Guarulhos, 
Saae, Proguaru e IPREF, 
além dos pagamentos de 
serviços de fornecedores.

O Bradesco venceu a 
licitação por esse serviço 
em uma disputa que reu-
niu ainda os gigantes Itau 
e Santander. A negociação 
representa o investimento 
por parte do banco de R$ 
42,1 milhões na economia 
do município, valor que 
será aplicado, entre outras 
ações, nos setores de 
saúde e assistência social, 
especialmente.
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Prefeitura antecipa pagamento de 
adiantamento salarial nesta sexta

Edição 9 da Feira do Estudante 
é lançada no Paço Municipal

Contas de água em Guarulhos permanecem 
sem reajustes pelo terceiro ano consecutivo

Municipalidade e instituições de ensino 
superior se reúnem por ações conjuntas
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Restaurante The Fire apresenta seu 
prato especial para a Semana Santa

Fotos: Ivanildo Porto

Durante a Semana Santa, 
o restaurante The Fire Ste-
akhouse, localizado na rua 
Tapajós, n° 56, na região 
do Macedo, decidiu inovar 
e apresentou o mais novo 
prato especial da casa, o 
Bacalhau Fire, que começa 
a ser servido a partir de 
segunda-feira (15), e deve 
ficar no cardápio até o final 
deste mês. 

“É um lombo de baca-
lhau, a gente faz um cozi-
mento em baixa tempera-
tura, servido com cebola 
tostada, alho assado, bata-
ta rústica, azeitona fresca 
e muito azeite português”, 
destacou a chef executiva 
e consultora gastronômi-
ca do restaurante, Paula 
Labaki.

A diferença desse novo 
prato com o bacalhau 
tradicional, segundo Paula, 
é que ele fica bem úmido 
e não fica mais ressecado, 
proporcionando maior 
qualidade para desfrutar 
uma excelente refeição. “O 
diferencial são os sabores 
tostados dos vegetais 
e a forma de cozimento 
em baixa temperatura”, 
explicou. 

O novo prato começou a 
ser pensado pela chef há 
15 dias. O restaurante é um 
novo conceito na cidade, 
além de oferecer cortes de 
carnes nobres como o bife 
de chorizo e bife ancho, 
com um toque americani-
zado, conta também com 
opções de hambúrgueres, 
peixes e frutos do mar. 

O The Fire abre as 
segundas, das 12h às 
15h, e das 18h às 22h. Na 
terça-feira, das 12h às 23h, 
e de quarta a sábado, das 
12h às 0h. Aos domingos, 
o restaurante funciona 
das 13h às 22h. Entre 
as sobremesas, está o 
The Fire Ball, uma esfera 
de chocolate com um 
delicioso cheesecake de 
morango e calda quente, 
além do Smoked Choco-
late Cake, um grande bolo 
de chocolate, que conta 
com 70% de calda quente 
defumada na canela.

A chef Paula Labaki 
acumula vasta experiência 
quando o assunto é gas-
tronomia, sendo a única 
profissional brasileira entre 
chefs de cozinha perua-
nos, argentinos, uruguaios 

e chilenos, a compor o 
grupo de Chefs de Sud 
América. Paula também faz 
parte de um  seleto grupo 
de mestres churrasqueiros. 

“Um prato tem três 
momentos importantes: o 

visual, o olfativo e o gusta-
tivo; os três tem que estar 
harmônicos para contar o 
que está escrito na recei-
ta”, explicou a chef. 

Na parte de consultoria, 
também elaborou cardá-

pios e treinou equipes em 
restaurantes de São Paulo, 
Brasília, Recife, Goiânia, 
Santiago, no Chile, e tam-
bém em ventos interna-
cionais, como Cirque du 
Soleil e Dinner in the Sky. 

Atualmente também parti-
cipa e atua na curadoria de 
festivais de assados dentro 
e fora do país, atuando 
com os mais variados 
tipos de preparo e fogos 
rústicos.

Chef é um dos destaques do sucesso do restaurante

Serviço:
The Fire Steakhouse
Endereço: rua Tapajós, n° 56, 
Macedo. 
Telefone: (11) 2447-1582 
WhatsApp: (11) 93219-8871
Site: http://thefire.com.br/
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[ bloco de notas ]

3ª. edição do Fórum Municipal 
Lixo Zero tem inscrições abertas

Até o próximo dia 5 de maio, 
a Prefeitura de Guarulhos re-
cebe inscrições para a 3ª. edi-
ção do “Fórum Municipal Lixo 
Zero Guarulhos”, através do 
link lixozero.guarulhos.sp.gov.
br. A participação é livre para 
pessoas físicas e jurídicas que 
quiserem apresentar projetos 
relacionados à gestão susten-
tável de resíduos sólidos na 
cidade. O evento acontece 
nos dias 24 e 25 de maio, no 

Adamastor Centro.
Além de buscar novas 

ideias, o fórum objetiva propa-
gar e valorizar boas práticas já 
realizadas, envolvendo ações 
individuais, educacionais, 
empresariais, de condomínios 
residenciais, entre outras 
organizações, e que estejam 
relacionadas à redução 
da geração, reutilização e 
descarte correto de materiais 
recicláveis e não recicláveis.

[ bloco de notas ]

A equipe feminina da 
Aprov/Guarulhos fará sua 
estreia na temporada 
contra o Alphaville Tênis 
nesta sexta-feira (12), às 
20 horas, no ginásio da 
Ponte Grande (avenida 
Domingos Fanganielo, 
315), em jogo válido pela 
Copa Sindiclube de Vôlei, 
na categoria sub-19. A 
entrada é gratuita. Além 
das duas equipes, a Copa 
Sindiclube também conta 
com a participação do E.C. 
Pinheiros, São Paulo FC, 
EC Banespa, Ypiranga, 

CA Paulistano e o C.C. de 
Regatas e Natação.

Para o técnico do time 
guarulhense, Silvio Cravei-
ro, apesar de algumas per-
das no elenco, o objetivo 
da Aprov/Guarulhos é fi car 
entre os três melhores da 
competição. “Em 2018 nós 
terminarmos em quarto 
lugar, e neste ano, nossa 
meta é conseguir fi car 
entre os três primeiros co-
locados. Tivemos algumas 
baixas, mas jogadoras que 
chegaram darão conta do 
recado”, fi nalizou.

Aprov/Guarulhos estreia na Copa 
Sindiclube de Vôlei nesta sexta-feira

Serviços de Saúde se mobilizam para 
o Dia D do Abril Vermelho nesta sexta

Um leque de atividades 
diferenciadas vai marcar 
nesta sexta-feira (12) o Dia 
D do Abril Vermelho em 
Guarulhos, com intensifi ca-
ção das ações de promoção 
e prevenção em todos os 
serviços de Saúde do municí-
pio. A programação é voltada 
ao tema “Saúde Universal: 
para todas e todos, em todos 
os lugares” – o mesmo 
escolhido pela Organização 
Pan-Americana da Saúde 
e Organização Mundial da 
Saúde para o Dia Mundial da 

Saúde deste ano, celebrado 
no último dia 7.

Dentro dessa proposta, as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e serviços especializa-
dos vão promover palestras, 
caminhadas, orientações 
sobre o uso correto de me-
dicamentos, café da manhã 
saudável, além de atividades 
interativas para promover 
saúde e prevenir doenças. 
A UBS São Ricardo, por 
exemplo, vai abordar com os 
usuários a ação do açúcar e 
do sódio no organismo

Divulgação

As inscrições vão  até sexta-
-feira (12), das 8h às 18h30,  e 
devem ser feitas presencial-
mente no próprio Instituto.  Ao 
todo são oferecidas 56 vagas 
que obedecerão à ordem de 
chegada para as inscrições. 
A ação é fruto de parceria da 
Prefeitura, através da Secre-
taria de Desenvolvimento e 
Assistência Social. As aulas 
serão de segunda a sexta-
-feira, das 13h30 às 19h, com 
início previsto para o dia 13 
de maio e o término em 7 de 
novembro.

Para se inscrever é 
necessário apresentar o 
original e cópia dos seguin-
tes documentos: carteira de 
identidade; comprovante de 
endereço recente no nome 

do aluno, pais ou responsá-
veis; atestado de matrícula 
no ensino médio em escola 
pública ou certifi cado de con-
clusão do ensino fundamental 
ou médio em escola pública; 
comprovação da condição de 
baixa renda por meio da apre-
sentação da folha resumo 
do CadÚnico, que pode ser 
solicitada no Acessuas Traba-
lho (avenida Brigadeiro Faria 
Lima, 375), em uma unidade 
do CRAS-Centro de Referên-
cia da Assistência Social ou 
através da Consulta Cidadão 
do Ministério do Desenvolvi-
mento Social para os que têm 
cadastro - o link para impres-
são é https://aplicacoes.mds.
gov.br/sagi/consulta_cidadao/
index.php.

O Grupo Espirituoso 
apresenta repertório de 
música popular brasileira 
com o show “Coração do 
Mundo” neste domingo 
(14), às 18h, no Teatro 
Padre Bento, e no próximo 
dia 27 (sábado), às 19h, no 
Teatro Nelson Rodrigues. 
No dia 14, a entrada é 
1 quilo de alimento não 
perecível e os itens serão 
doados para as Casas 
André Luiz. Já no dia 27, 
os ingressos têm preço 
popular de R$10,00. A 
classifi cação dos espetá-
culos é livre.

“Coração do Mundo” é 

o nome do novo álbum 
do Grupo Espirituoso, 
que tem previsão de 
lançamento para o início 
do próximo semestre. 
Durante o show, o público 
poderá saborear algumas 
das canções do novo 
trabalho, dentre as quais 
“Coração do Mundo”, um 
delicioso choro de autoria 
de Sergio Sachi, um dos 
integrantes do grupo. No 
repertório estão presentes 
ainda canções de autoria 
de Sergio que fazem parte 
de seus CDs-solo, como 
“Eu e Você”, “Descoberta”, 
“Coragem”, entre outras.

Beneficiados no CadÚnico e Acessuas 
Trabalho têm prioridade no IFSP

Grupo Espirituoso traz música popular aos 
teatros Padre Bento e Nelson Rodrigues

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

80 tiros e o calibre do ódio
Era uma vez uma família reunida em seu automóvel fi nancia-

do, num domingo ensolarado, à caminho de um chá de bebê. 
Essa família na expectativa da chegada do que vai nascer, ja-
mais poderia imaginar que teria seu caminho abreviado por um 
ponto fi nal. Um não! Oitenta pontos fi nais de grosso calibre... 
Uma reticência interminável; tal qual o deboche do racismo 
impregnado na chuva de cápsulas, pólvora, cartuchos e digni-
dades caídas no chão. Uma barbárie em seu curso, enviesada, 
misturada em muitas plataformas e mentes. 

É uma mistura tão insana... A fábula do cidadão de bem é 
preocupante pelo rótulo que foi colocado. Insisto, o ódio é grife 
de mentes rasas e corações vazios desses tempos... 

No meio do caminho havia uma tropa, havia uma tropa no 
meio no meio do caminho...

Foram tantas tentativas de encerrar o trajeto que a mente-
-dejeto de um ser assassino nem reparou que no automóvel 
havia um pai de família, uma mãe desesperada, um idoso e um 
menino... 

O fardado não honrou a “mão amiga” lema de sua tropa, à 
uma família tradicional brasileira tão proclamada nesses tem-
pos, provando o calibre da incompetência, desmedida, fúria e 
raízes de discursos odiosos. Ele feito bicho arisco ou encarnan-
do um escrivão dos tempos de outrora, sem tino que metralha 
uma folha em branco com a velha máquina de datilografar 
barulhenta, numa sala escura, opulenta, sem nexo do que es-
creve e pingando ódio; nesse caso em pele escura, família que 
virou alvo na cidade insegura; numa via da zona norte, entregue 
à sorte que não chegou. A vida daquele cidadão que também 
era pai, que também era artista, sucumbiu defronte uma mente 
nazista, que fuzila, extermina e executa numa sociedade fi lha 
do caos. 

Atitude sintomática; um retrato de um pensamento cristalizado 
em nossa sociedade; mas diante da análise rasa que nos foi 
apresentada “... foi um engano” É um engodo! æ

Os acontecimentos não são aleatórios, ocasionais ou avulsos 
na história; eles compõem todo cenário atual, um espectro 
de realidade que circunda nossos dias, que está implícito em 
comentários de redes sociais, que está explícito nas análises 
de autoridades e revelador na ausência de prontidão de quem 
se espera. Mas também comunicam muito sobre o antes e o 
depois do fato.  

Certas notícias ganham volúpia e repercussão por dizerem 
muito mais do que a força de seu acontecimento, por suas 
raízes, pelas causas e consequências... Certas notícias ganham 
o silêncio de alguns covardes que também fuzilam com canetas 
nas mãos ou os dedos no teclado do smarthphone. 

O fuzilamento começou e em alguns segundos saiu do carro 
uma mulher em prantos; eles não pararam de atirar, saiu um 
idoso; eles não pararam, saiu uma criança, eles não pararam; a 
mulher gritava desesperada e eles também não pararam com o 
fuzilamento quando sorriram em deboche, quando mentiram no 
depoimento dizendo que responderam à uma injusta agressão. 

Abdico de qualquer eufemismo para minimizar essa execução 
sumária, covarde e simbólica... O ataque daqueles militares 
foi na periferia do Rio de Janeiro, li na rede social a eloquente 
frase carregada de ironia “um engano de 80 tiros não pegaria 
bem no Leblon “ por que vidas importam tão pouco hoje em 
dia? E nosso país segue sendo destaque internacional; lamento 
profundamente...

[ artigo ]
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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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Campanha da ACE propõe parceria no Certificado 
Digital e dá ingressos para o cinema na cidade

A Associação Comer-
cial e Empresarial de 
Guarulhos lançou uma 
campanha de parceria 
com seus associados. 
A entidade, que é uma 
Autoridade de Registro 
para emissão de Certifi-
cado Digital – assinatura 
digital obrigatória para 
todas as empresas entre-
garem suas obrigações 
fiscais, por exemplo – vai 
dar pares de ingressos 
para as salas Cinépolis 
de cinema aos asso-
ciados que indicarem 
outros empresários para 
adquirir o produto na 
ACE.

A Campanha “Seja um 
parceiro” tem o objeti-
vo de conscientizar os 
empresários sobre a 
necessidade do Certifi-
cado Digital, instrumento 
disponível na ACE-Gua-

rulhos com rapidez e 
preço justo. “Nós sempre 
oferecemos o Certifica-
do Digital aqui na ACE. 
Mas depois que fomos 
credenciados como uma 
Autoridade de Registro 
pela Certisign, nosso ser-
viço ficou ainda melhor. 
E, como o instrumento 
é algo que todo empre-
sário precisa ter em sua 
empresa para transações 
online com maior segu-
rança e agilidade, nada 
melhor do que oferecer 
nossa solução para mais 
gente. E ainda promover 
uma campanha parti-
cipativa do associado 
e levando lazer a ele”, 
explicou o presidente da 
ACE, William Paneque, 
que também é vice-
-presidente da RA3 da 
Facesp (Alto Tietê).

Confira o passo a 

passo para participar da 
campanha e concorrer 
aos pares de ingressos 
do cinema:

1 - Assine seu contrato 
de adesão com a ACE-
-Guarulhos para ser par-
ceiro. Só é válido para 
Pessoa Jurídica;

2 - Compre seu certi-
ficado pelo hotsite ex-
clusivo (link informado a 
você pela ACE) e agende 
a validação;

3 - Valide na ACE-Gua-
rulhos o certificado que 
você comprou;

4 - O novo parceiro 
que validar 5 ou mais 
certificados até o dia 
31/05 ganhará um par de 
ingressos do Cinépolis. 
A promoção é cumulati-
va (a cada 5 certificados 
= 1 par de ingressos) e 
durará até durarem os 
estoques.

ASSOCIADOS: ACE-Guarulhos chama associados para serem parceiros da entidade nesta campanha, que dá pares de ingressos para as salas Cinépolis
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Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

(Sociedade de Economia Mista)
CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37 NIRE: 35.300.004.345

Edital de Convocação
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - Proguaru, CNPJ/MF nº 
51.370.575/0001-37. Ficam convocados os senhores acionistas desta sociedade a 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 26/04/2019, 
às 10 horas, na sede social, sita à Rua Arminda de Lima nº 788 Vila Progresso, 
Guarulhos-SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Exame, 
discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2018, 
acompanhados das Notas Explicativas e Pareceres dos Auditores Independentes e do 
Conselho Fiscal; b) Eleição ou Reeleição dos membros efetivos e suplentes do 
Conselho Fiscal e fixação de seus honorários; c) Outros assuntos pertinentes à matéria 
ordinária. Claudio Sérgio Ribeiro Dias - Presidente do Conselho de Administração.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 23/04/2019  - 10:45h  -  2º LEILÃO: 25/04/2019  - 10:45h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman, Leiloeiro Oficial, Mat. JUCESP nº 719, devidamente autorizado pelo credor fiduciário abaixo qualificado, 
faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e 
Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento nº 105, localizado no 10º pavimento 
da Torre 3, integrante do empreendimento denominado “Residencial Adresse”, situado na Rua João Rossi, nº 378, no Bairro 
Cocaia, perímetro urbano de Guarulhos/SP, o qual possui a área privativa de 49,410m², a área comum de 44,814m², já incluída 
a área correspondente a 01 (uma) vaga de garagem, de uso comum, individual e indeterminada, sujeito a auxílio de manobris-
ta/garagista, localizada  na garagem coletiva, perfazendo a área total de 94,224m², correspondendo a fração ideal de 0,002130 
no terreno. Imóvel objeto da matrícula nº 139.483 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP. Obs.: Imóvel ocu-
pado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS 
LEILÕES: 1º Leilão: dia 23/04/2019, às 10:45 horas, e 2º Leilão dia 25/04/2019, às 10:45 horas. LOCAL: 
Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: 
BRUNA LETÍCIA GARCIA RAMOS LEITE, brasileira, vendedora, RG nº 47.484.901-6-SSP/SP, CPF/MF nº 
394.666.868-28, e seu marido TIAGO FERREIRA LEITE, brasileiro, analista de custos, RG nº 40.409.702-
9-SSP/SP, CPF/MF nº 339.916.408-48, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes em 
São Paulo/SP.  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No 
ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento 
integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito em cheque ou TED, na conta 
do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação 
dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES: 1º leilão: R$ 275.722,16 
(Duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) 2º leilão: R$ 
335.335,22 (Trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), calcu-
lados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente 
data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante, o pagamento da 
comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação 
se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) 
será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito 
de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no pa-
rágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de modo on-line, 
deverão cadastrar-se no site www.zukerman.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, 
antes do início do leilão presencial, juntamente com os documentos de identificação, inclusive do representante legal, quando se 
tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º 
ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar 
manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante 
será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. 
O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo 
que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos 
imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá 
direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço 
do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, 
eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condi-
ções de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as 
despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, 
emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, 
inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. 
O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações 
sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao final da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, 
distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos 
pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em 
julgado da ação, sendo devolvido o valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente 
despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera existên-
cia de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da 
arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente 
a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá 
prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio 
de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de 
arrematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, 
configurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da 
comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor 
o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incor-
ridas por este. Poderá o ( a) Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, 
por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer 
para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Maiores 
informações: (11)2388-8283 / contato@zukerman.com.br. Belo Horizonte/MG, 05/04/2019.

Em solenidade dos 100 dias 
de governo, Bolsonaro assina 
18 atos governamentais

Em solenidade no Palácio 
do Planalto, o presidente 
Jair Bolsonaro assinou nesta 
quinta-feira, 11, um conjunto 
de 18 atos para celebrar a 
marca dos 100 dias de seu 
governo. Dentre os des-

taques, há o projeto de lei 
complementar que trata da 
autonomia do Banco Central. 

Além da autonomia do BC, 
o presidente assinou outros 
três projetos que precisarão 
ser apreciados pelo Poder 

Legislativo. Um deles é uma 
proposta de lei comple-
mentar que disciplinará a 
indicação de dirigentes de 
instituições fi nanceiras. Um 
outro dispõe sobre o ensino 
domiciliar, e o último trata da 

Bolsa Atleta. 
Na lista de medidas, 

também há o já anunciado 
decreto do “revogaço”, que 
anulará 250 decretos con-
siderados sem efi cácia ou 
com validade prejudicada.

1. Decreto - “Revogaço”
2. Decreto - Revogação dos cole-

giados
3. Decreto -  Extingue cargos efeti-

vos vagos e que vierem a vagar dos 
quadros de pessoal da administração 
pública federal.

4. Decreto - Institui o Comitê Inter-
ministerial de Combate à Corrupção.

5. Termo de compromisso com a 
integridade pública.

6. Decreto - Forma de tratamento 
e de endereçamento nas comuni-
cações com agentes públicos da 

administração pública federal.
7. Decreto - Conversão de Multas 

ambientais.
8. Decreto - Política Nacional de 

Turismo.
9. Decreto - Política Nacional de 

Alfabetização.
10. Decreto - Regulamentação da 

Lei Brasileira de Inclusão.
11. Decreto - Política Nacional de 

Drogas.
12. Decreto - Doação de Bens.
13. Decreto - Institui o portal único 

“gov.br” e dispõe sobre as regras 

de unifi cação dos canais digitais do 
Governo federal.

14. Resolução - Conselho Nacio-
nal de Política Energética: “Cessão 
onerosa”.

15. Projeto de Lei Complementar 
- Autonomia do Banco Central do 
Brasil.

16. Projeto de Lei complementar 
- Indicação de Dirigentes de Institui-
ções Financeiras.

17. Projeto de lei - Ensino domiciliar. 
18. Projeto de Lei ordinária - Bolsa 

Atleta.

Atos assinados

O presidente Jair 
Bolsonaro assinou nesta 
manhã vários instrumen-
tos de mudanças e novas 
políticas para o país, que 
fazem parte das ações 
de 100 dias de governo 
e também anunciou o 13º 

para famílias que recebem 
o Bolsa Família.

Bolsonaro agradeceu à 
sua equipe o empenho 
nesses dias e reafi rmou os 
compromissos do governo 
em trabalhar “com foco na 
valorização da família, nos 

valores cristãos, para uma 
educação de qualidade e 
sem viés ideológico”.

“Estamos buscando 
alavancar nossa economia 
com geração de emprego 
e renda, com desburocra-
tização do Estado brasilei-

ro, com aperfeiçoamento 
do pacto federativo, com 
um governo transparente 
e com critérios técnicos, 
com austeridade dos 
gastos públicos, sem com 
foco no melhor para o 
cidadão brasileiro”, disse.

Presidente anuncia 13º salário 
para o programa Bolsa Família
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[ horóscopo ]

Heróis

A Menina Que Roubava Livros

SBT, 23h15 
Push. EUA, 2009. 
Ação. Direção: 
Paul McGuigan. 
Com Chris Evans, 
Dakota Fanning. 
Cientistas de 
uma misteriosa 
e ilegal agência 
governamental, 
conhecida como 
Divisão, usam 

pessoas com 
dons paranor-
mais como tele-
patia, clarividên-
cia e controle de 
mentes. A jovem 
Kira, uma dessas 
cobaias, foge da 
Divisão, levando 
uma seringa com 
uma substância 
secreta.

Globo, 4h06 The 
Book Of Thief. Ale-
manha/EUA. Drama. 
Direção Brian Perci-
val. Com Nico Liers-
ch, Heike Makatsch. 
Durante a Segunda 
Guerra Mundial, uma 
jovem garota chama-
da Liesel Meminger 

sobrevive fora de Mu-
nique através dos li-
vros que ela rouba. 
Ajudada por seu pai 
adotivo, ela aprende 
a ler e a partilhar livros 
com seus amigos, in-
cluindo um homem ju-
deu que vive na clan-
destinidade.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 61

Lambis-
goia

Navio dos
Grandes 

Descobri-
mentos

Composto
orgânico

das proteí-
nas (Quím.)

Marca da
voz da
pessoa
mordaz

(?) Mader,
atriz

carioca

Guiomar
Novais,
pianista

brasileira

Relógio
que é

símbolo 
de status

Conce-
deu três

desejos a
Aladim

Alienígena
imagi-

nado por
Spielberg

Formação
do "pas 
de deux" 
no balé

Rei com o
"toque do

ouro"
(Mit.)

Ilha natal
do herói
Ulisses
(Mit.)

Sinal
comum 
na pele
do ruivo

Parede, 
em

francês

Anseio do 
possessivo

Estrutura
no cimo

das
catedrais

Título de
Ayrton
Senna 
na F1

Caminho
estreito
em um
campo

Obra
literária
dividida
em atos

Intenção
criminosa
Homem,

em inglês

Associação
entre se-
res vivos
Retirar-se

Conjectu-
ras

Vestígio

Composição de 
Eduardo Oliveira que

exalta os afrodes-
cendentes do país

Invento de Alfred Nobel

Naipe de carteados repre-
sentado por um trevo negro

Um dos dogmas da
sustentabilidade
Festa comum na

sociedade vitoriana

Suporte 
de roupas
Cultivar 
(a terra)

Graceje
Rio Gran-
de do Sul

(sigla)

Gênero
musical
típico 

dos EUA

Toda;
completa

Desace-
lera

Editores
(abrev.)

Antepas-
sado

Ave de
rapina

Latitude
(abrev.)
Muito

habilidoso

Vantagem
oferecida
por algu-
mas lojas

nas
compras à

vista

Sufixo de 
"hemato-

ma"
Observa

3/duo — man — mur. 4/açor. 5/ítaca.

[ novelas ] 

virgem

Não se deixe absor-
ver em preocupações 
que são, por defi-
nição, de natureza 
secundária. Você 
não tem confiança 
em seus recursos 
próprios porque está 
se sentindo cansado 
e tem uma lacuna a 
preencher.

Você verá as coisas 
sob um ângulo mais 
positivo e as pessoas 
próximas a você no-
tarão. Isso permitirá 
que você use seus 
talentos em benefício 
de todos. Cuidado 
com ar condicionado, 
vento e correntes de 
ar. Proteja-se do frio, 
em geral. Você está 
suscetível a ele.

Um problema 
será resolvido sem 
esforço. Essa facili-
dade lhe dará asas. 
Algumas emoções 
subirão novamente 
à superfície e você 
consequentemente 
terá dificuldade para 
controlar seus nervos 
quando fala.

Você vai ficar mais 
tranquilo do que o 
habitual e as pessoas 
vão confiar em você 
- não abuse! Você 
também vai se sentir 
mais nervoso. Um 
forte desejo de maior 
liberdade é a causa. 
Tire algum tempo só 
para você.

Uma grande quantida-
de de ajuda está vindo 
em sua direção e ela vai 
provar ser de grande 
utilidade. Você vai estar 
em grande forma e isso 
vai estimular você a 
fazer o que quer. Você 
vai ter menos energia 
para lidar com as coisas 
comuns. Vá devagar.

Espere um dia 
cheio de aconteci-
mentos. Não tropece. 
Você estará mais 
consciente do seu 
corpo e mais prepa-
rado para cuidar de 
si mesmo. Não hesite 
em seguir este cami-
nho e desacelere.

Você não sente a 
necessidade de se 
justificar o tempo todo. 
Você poderá controlar 
sua vida. Você deve 
se preocupar com os 
exageros nos prazeres 
da mesa, não se 
exceda. Você sabe 
que pode engordar 
com isso.

Sua franqueza vai 
valer a pena e ganhar 
pontos com as pes-
soas ao seu redor. 
Você está em exce-
lente forma física. 
Aproveite isso sem 
esperar que venha 
de outras pessoas.

Motivado e otimista, 
você será perfeito 
para treinar as pes-
soas ao seu redor, 
é hora de lutar por 
sua causa, você está 
lutando para manter 
o ritmo, suas baterias 
podem ser recarrega-
das ao ar livre. Não 
se preocupe com 
nada.

A intervenção de 
alguém próximo a 
você vai ajudá-lo a 
terminar um projeto 
que se tornou muito 
pesado. Você vai 
ficar muito bem quan-
do definitivamente 
colocar o passado 
para trás, você é o 
seu maior obstáculo.

Você vai estar 
muito propenso a 
olhar profundamente 
para o seu interior e 
isso irá permitir que 
você canalize a sua 
energia de forma 
construtiva. Você tem 
menos energia física 
neste momento, mas 
isso vai passar.

O clima é constru-
tivo e gratificante no 
que diz respeito às 
relações pessoais e a 
sorte vai permitir que 
você faça novos con-
tatos. Você está des-
perdiçando tempo 
demais com assuntos 
insignificantes e isso 
é desgastante. 

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Osvaldo e Solan-
ge explicam seu 
plano a Aloísio. 
Beth, Lourenço, 
Santiago e Michael 
se emocionam com 
o encontro em 
família. Márcio se 
despede de Sirena, 
e diz que voltará 
com Pérola. Pérola 
embarca para o Sul. 
Alex comenta com 
Hugo e Leandro 
que fará um curso 
para jovens líderes 
na França.

Órfãos da Terra
Aziz ordena que 

Youssef viaje para 
o Brasil atrás de Ja-
mil. Camila insinua 
a Rania que Laila 
está grávida. Jamil 
se candidata à vaga 
de vendedor na loja 
de Miguel. Bruno 
descobre que Valé-
ria fala regularmen-
te com Norberto. 

Verão 90
Todos se impres-

sionam ao descobrir 
a identidade dos 
Tigres Siberianos. 
Manu diz a Kika que 
não pensa em reatar 
o namoro com João. 
Jofre repreende Li-
diane por ter acredi-
tado em Murilo. João 
e Candé avisam que 
deixarão o grupo. 

O Sétimo Guardião
Milu e Ondina 

sofrem pela morte 
de Feliciano. On-
dina confessa que 
não acredita na 
transformação de 
Valentina. Mar-
cos Paulo conta 
a Valentina sobre 
Feliciano. Com 
medo das ameaças 
aos guardiães, Va-
lentina decide tirar 
Gabriel do hospital, 
e Judith a apoia.

Jesus
Kesiah se abre 

com Hélio. Shabaka 
começa a falar 
sobre o plano de 
libertar Zelote. 
Nicodemos alerta 
Tadeu. Helena 
pede para falar com 
Petronius. Todos 
prestam atenção no 
plano de Shabaka. 
Petronius pede 
para os soldados 
pararem de espan-
car Zelote. Chuza 
aceita participar do 
plano para libertar 
Zelote.

As Aventuras 
de Poliana

Afonso chega 
e interrompe a 
conversa entre ela 
e Marcelo. Roger 
acusa Gui e passar 
trote nele. Lindo-
mar diz a Vini que 
não quer contar 

seu segredo, e o 
menino fica preo-
cupado. Antônio, 
Poliana e Nanci 
conversam sobre 
a discussão entre 
Luísa, Marcelo e 
Afonso. Pendleton 
ordena à Sara que 
ela espione a rotina 
de Luísa. Sérgio 
pede sua mesa de 
volta à Waldisney e 
ele reluta.

 Minha Vida
Efsun demonstra 

estar incomoda-
da com adoção 
de Esma. Salih 
acusa Mehmet pelo 
assassinato de 
Yussuf e diz que 
irá provar. Salih 
faz uma denúncia 
anônima à polícia, 
dizendo que Yussuf 
foi assassinado na 
casa de veraneio 
de Mehmet. Ismail 
encontra documen-
to de Yussuf na 
casa de veraneio.

  

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

PARA ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

Para 
anunciar

nos 
classifi cados 

ligue: 

2823-0828

2823-0829

2823-0830

2823-0836

2823-0837

(11) 2843-6165 (11) 94240-3474INFORMAÇÕES

L

REALIZAÇÃO

GUARULHOS
TEATRO ADAM ASTOR

DOMINGO 17H
14 DE ABRIL

BILHETERIAEXPRESS.COMCOMPRE ONLINE
GARANTA SEU INGRESSO

você acabou de ganhar
 30% DE DESCONTO VÁLIDO  SOBRE O

VALOR DA INTEIRA

PONTOS
DE VENDA
JOPACAR

2402-2929

STELLA MARIS
ÓTICA E FÁBRICA

2421-0896

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

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

A Unimed Litoral Sul/RS situada na Rua Aquidaban, 692,  Centro, Rio Grande-RS, CNPJ nº 
00.103.956/0001-19, registrada na Agência Nacional de Saúde sob o nº 300136, vem, atra-
vés deste, comunicar que conforme a Lei nº 9.656, de 03 de Junho de 1998, Artº 13 e Súmula 
28 da ANS (Agencia Nacional de Saúde) os contratos listados abaixo serão cancelados por 
inadimplência no prazo de 10 dias contados dessa publicação. Para regularização entre em 
contato com nosso setor de cobrança pelo contato (53)3032-1278 ou no endereço acima.

Comunicado Unimed Litoral Sul/RS

CPF do contratante Cód. Cliente Nome Plano Valor Dívida R$ Dias em atraso Competências em Aberto
100497798 10018334 FCRNINR 2.598,05 193 09/2018 A 11/2018

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 VENDEDOR EXTERNO 
 P/ venda de produtos naturais e su-
plementos alimentares c/ veículo 
próprio(moto/carro) Salário, ajuda 
de custo + 10% comissão. P/ atuar 
em GRU. E-mail leandro.oliveira@
vitafl orais.com.br F:(11)98669-4223 

 MECÂNICO DE AUTOS 
 R. Francisco Zanzini, 192, Vila En-
dres. Próx. Shopp. Internacional F: 
2422-5899/96113-8508. 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SALÃO 
 140m², com 2wc, c/escritório. Pri-
meiro andar. R$1.500,00. Av.Emílio 
Ribas,n°2598. F:2422-4005 

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

 APTO STUDIO 
 Mob, pronto p morar, ideal p estu-
dante/ aeromoça 2440-9505 

 VENDE-SE 

 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.cooperter-
rahabitacional.com.br 

 CARAGUÁ/MARTIN DE SÁ 
 Urgente! Apto mob. C/ pisci-

na e churrasq. Ac 44mil + 42 
de R$1.300,00 F:(12)3882-
2020/99774-8981 

 BAR E RESTAURANTE 
 Vende-se ou arrenda aceita carro. 
F:4574-1085/96297-1784 

 SOBRADO EM PRAIA GRANDE 
 Jd Real, R Botões de Ouro, sendo 
3 suítes, coz americana, quinta c/ 
churrasqueira, 2vgs de garagem. 
100 metros da praia. F:(11)99163-
5318 

 SITIOS E CHÁCARAS 

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

 LITORAL 

 IMÓVEIS EM ITANHAÉM 
 Locação e venda de imóveis c/ e s/ 
piscina F:13 99723-4798 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 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 

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

 VENDE-SE BARRACA DE PASTEL 
 Pode-se vender qlq produto nela. 
Semi nova, 1 ano de uso. R$1.000 
F:98044-1287 

 LIMPE SEU NOME!!! 
 Junto ao SPC e Serasa de forma 
legal e aumente seu SCORE em 15 
dias. F:97046-4796 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 DESVENDO SUA VIDA 
 Atraves do copo de aguá. F: 
98285-0337/93049-9195 

 SERVIÇOS 

 KIDS PROTEÇÃO 
 Redes de proteção, suporta até 
530Kg aprovado pela norma 
ABNT, Inmetro, Instituto Falção e 
Bauer 5 anos de garantia F:4810-
7148/ 95347-9449 Whats 

 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 

 KING CONSTRUÇÃO REFORMA 
 Telhado de zinco, estrutura metá-
lica, pintura em prédio comercial, 
industrial e residencial, divisórias 
de drawal e de placa cimentícia. 
F:99388-9875/96827-6034 Email: 
gustavosb2011@hotmail.com 

 MULT REDES DE PROTEÇÃO EM 
GUARULHOS 
 Orçamento sem compromisso. 
F:95116-3301/2541-2519 

      

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!
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