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As miniaturas de 
carros que estão 
fazendo a cabeça 
dos guarulhenses
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Bilhete Único Escolar 
deve ser renovado
até o próximo dia 30

TEATRO: CEUs de Guarulhos estão oferecendo aulas gratuitas para 
crianças, jovens e adultos em parceria com a Escola 360

Para quem atingiu 120% da meta o valor pode chegar até aproximadamente 1,2 salários. Já quem atingiu 100% o valor pode ser 
até próximo de 1 salário. Quando a meta não é atingida, é calculado o avanço da escola proporcional, segundo o governador

Doria anuncia bônus de R$ 537 mil 
para 206 mil servidores do ensino
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crianças, jovens e adultos em parceria com a Escola 360
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Crise não atinge os fãs de miniaturas de carros
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Homem recebe 
pena de 37 anos 
por assassinar a
mulher em 2016
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Mais de 1,3 milhão 
de veículos devem 
cruzar Guarulhos 
durante feriadão

GH Pág. 2

UNG oferece 30 
bolsas de estudos 
para mães com
doenças raras

GH Pág. 6

PA Paraíso deve 
voltar a atender
três meses antes 
da data prevista

Bruno já teve mais de 3 mil 
carrinhos na sua coleção
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Expediente

[ cena do dia ] Alex Silva/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 A passos lentos

Motoristas enfrentaram trânsito lento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, também conhecida 
como Piaçaguera-Guarujá, na altura do quilômetro 256, em São Paulo, na noite desta quinta-feira, 
18, véspera do feriado de Páscoa. Estimativa é que lentidão aconteça durante toda esta sexta
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Dorival Lima
Uma vergonha a atitude 
do nosso Supremo Tribu-
nal Federal (STF) ao fazer 
retornar a censura contra 
a imprensa. Para piorar, 
ainda temos um presiden-
te que, até o momento, 
nada fez pelo nosso país: 
basta vermos o alto nú-
mero de desempregados. 
Estamos iguais a caran-
guejos, andando de ré.

Sinara A. Fialho
Quer dizer que agora os 
passageiros que forem 
embarcar no aeroporto de 
Guarulhos terão que pagar 
uma taxa de poluição am-
biental? De que foi essa 
magnífica ideia? Além de 
pagarmos passagens ca-
ras, ainda temos que ban-
car por um problema que 
não é nosso. Por que o 
prefeito Guti não cobra isso 
das empresas aéreas que 
são responsáveis pela po-
luição ambiental? 

Odinei Fote Bezerra
Considero esdrúxula esse 
projeto que a Prefeitura 
de Guarulhos está pre-
parando para enviar à 
Câmara e que obriga os 
passageiros que embar-
carem no Aeroporto In-
ternacional, em Cumbica, 
a pagarem uma taxa de 
poluição ambiental. Isso 
é absurdo e vai encarecer 
mais as passagens. Não 
somos nós que poluímos 
o ar, mas os aviões que 
são das empresas aéreas. 
Elas é que devem arcar 
com esse problema. Se o 
projeto for aprovado, usa-
rei ao máximo o aeropor-
to de Congonhas, na zona 
sul de São Paulo.

Clécius Rocha
Vi que a GCM recebeu 
225 pistolas semi-auto-
máticas para o policia-
mento da cidade e sou to-
talmente contra. A Guarda 
Civil Municipal não foi 

criada para imitar a Polí-
cia Militar. Os propósitos 
foram outros. E os guar-
das civis estão imitando a 
PM até no tratamento que 
eles oferecem aos cida-
dãos durante uma abor-
dagem: com arrogância e 
nariz empinado. Mas não 
é de se estranhar, pois o 
secretário de Segurança 
de Guarulhos, responsá-
vel pela GCM, foi um PM 
em tempos passados.

Gilmar Dias da Rocha
Lendo a matéria que a 
rede estadual em Guaru-
lhos conta com 660 alu-
nos nascidos em outros 
países, imagino que es-
ses jovens devem sentir 
saudade do ensino ofere-
cido em suas escolas de 
origens. 

Bruna Souza
A prefeitura abre vagas 
para médicos, mas nunca 
elas são preenchidas.

Mega Sena
Concurso n° 2142
13/04/2019
07 - 40 - 44 - 50 - 52 - 57

 
Lotofácil
Concurso n° 1801
15/04/2019 
01 - 04 - 05 - 07 - 10
12 - 13 - 15 - 17 - 18
19 - 20 - 22 - 23 - 24

Lotomania
Concurso n° 1961 
16/04/2019
08 - 09 - 11 - 12 - 13
17 - 26 - 33 - 37 - 41
51 - 58 - 63 - 65 - 68
77 - 80 - 86 - 89 - 90

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° 05380
17/04/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   39422          500.000,00
2º  25201              27.000,00 
3º  54871              24.000,00
4º  27945              19.000,00
5º  5318                   18.171,00

O projeto Mães Produ-
tivas, desenvolvido pelo 
Grupo Ser Educacional, 
em parceria com a Alian-
ça de Mães e Famílias 
Raras (Amar), está ofer-
tando novas bolsas para 
cursos de graduação e 
especialização via educa-
ção a distância (EAD). No 
total, serão ofertadas 30 
bolsas, 100% gratuitas, 
por meio da Universidade 
Univeritas/UNG. 

O projeto foi criado pelo 
Instituto Ser Educacional 
para levar qualificação 
profissional para essas 
mães que não podem fa-
zer aulas presenciais, pois 
são cuidadoras dos filhos. 
As mães de crianças com 
doenças raras devem 
conhecer as graduações 
pelo site da Universidade 
Univeritas/UNG (www.
ung.br). Há opções de 
cursos de bacharelado, 
licenciatura, tecnólogo e 
pós-graduação. 

A entrevista das candi-
datas será realizada pelo 
Núcleo de Atendimento 
ao Educando (NAE). Após 
a triagem, será realizado 
o processo de seleção, 
inscrição e matrícula. 
Assim, poderão cursar a 
graduação via internet, 
estudando de 8h a 12h 
por semana. Haverá na 

sequência encontros aos 
sábados, em intervalos 
definidos no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. 

De acordo com Eloi 
Lago, reitor da UNG , 
o projeto oferece um 
recomeço, dando a opor-
tunidade de realizar uma 
graduação, em diversas 
áreas como Pedagogia, 
Recursos Humanos, Ad-
ministração, entre outros, 
podendo escolher o me-
lhor horário para estudar, 
pois a plataforma fica no 
ar 24 horas. “Se estiver-
mos bem, conseguimos 
cuidar bem do outro, e o 
projeto proporciona esse 
recomeço e a recupera-
ção da alta estima dessas 
mães”, explica. 

As mães que quiserem 
se candidatar às vagas 
deverão, primeiramente, 
obter informações atra-
vés do telefone 4020-
9734 (ligação local). 
Em seguida, deverão 
ligar para Núcleo de 
Atendimento ao Educan-
do - NAE, diretamente 
na unidade, e agendar 
atendimento presencial. 
Os editais do programa 
estão disponíveis no site 
da UNG. Basta selecionar 
a cidade, clicar na aba 
“Acadêmico” e, em segui-
da, em “Documentos”.

UNG disponibiliza 
30 bolsas de cursos 
diversos para mães 
com doenças raras 

Divulgação
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A prefeitura publicou no Di-
ário Ofi cial do município nes-
sa quarta-feira (17), os editais 
de abertura (04/2019- SGE1 e 
05/2019- SGE1) para selecio-
nar 53 profi ssionais de saúde 
de diversas especialidades. 
As inscrições serão efetu-
adas exclusivamente pela 
internet, no site www.vunesp.
com.br, durante o período 
das 10h do dia 29 de abril 
até as 23h59 de 10 de junho 
de 2019. O valor da taxa de 
inscrição varia de acordo 
com a escolaridade exigida 
para a vaga, sendo R$43,53 
para ensino fundamental e 
R$64,82 para ensino médio.

O primeiro edital (04/2019), 
entre as páginas 141 e 146, 
contempla o total de sete 
vagas para as seguintes 
especialidades: agente de 
serviços de saúde (zoonoses 
e dengue - 3 vagas); auxiliar 
em saúde (imobilização 
ortopédica - 1); condutor de 
veículo de urgência (2) e 
técnico(a) de saúde (protéti-
co dentário - 1). Duas dessas 

vagas serão destinadas a 
candidatos com defi ciência.

Já o edital 05/2019, que 
pode ser conferido nas 
páginas 146 a 151, anuncia 
as vagas para agente de 
serviços de saúde (necrop-
sia - 1 vaga); atendente SUS 
(20); auxiliar em saúde bucal 
(4); prático(a) em farmácia 
(1); técnico(a) de diagnós-
ticos (eletroencefalografi a 
- 1), técnico(a) de saúde 
(enfermagem – 15; técnico(a) 
de saúde (necropsia - 1); 
técnico(a) de saúde (radiolo-
gia - 2) e técnico(a) de saúde 
bucal (1). Das 46 vagas, 
quatro serão destinadas a 

candidatos com defi ciência.
As jornadas de trabalho 

variam entre 24, 30, 36 e 40 
horas, assim como os salá-
rios, que vão de R$1.213,93 a 
R$2.501,38, dependendo do 
cargo e carga horária.

O prazo de validade deste 
concurso é de dois anos, 
a contar da publicação da 
homologação, prorrogável 
por igual período, a critério 
da Administração Municipal. 
Para mais informações, o 
Diário Ofi cial de 17/04/2019, 
número 048/2019-GP, está 
disponível no site da Pre-
feitura de Guarulhos: www.
guarulhos.sp.gov.br.

A prefeitura, através da 
Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana, aler-
ta a todos os estudantes 
e professores que fazem 
uso do Bilhete Único Es-
colar que é preciso fazer 
a renovação do mesmo 
até a data limite de 30 de 
abril.

Para conseguir fazer 
o recadastramento é 
necessário ter o formulá-
rio específi co, que pode 
ser obtido através do site 
da Guarupass, na página 
Central do Bilhete, seção 
Escolar. Em Cadastre-se, 
clique no botão da opção 
desejada. O formulário 
deverá ser preenchido e 
carimbado pela escola nos 
três campos. Também é 
possível retirar o formu-
lário pessoalmente na 
Guarupass (Rua Silvestre 
Vasconcelos Calmon, 136).

Com o formulário ser 
preenchido, assinado e 
carimbado, basta compa-
recer à Guarupass com os 
documentos obrigatórios e 

fazer a recarga mínima de 
20 tarifas . Os documentos 
necessários para obter 
o Bilhete Único Escolar 
variam de acordo com a 
opção desejada.

Para estudantes, é ne-
cessário apresentar: RG, 
comprovante de ende-
reço recente em nome 
do titular / pai ou mãe, 
comprovante de matrícula 
ou declaração escolar 
referente ao ano letivo ou 
semestre. Estudantes de 
escolas estaduais devem 

levar RG escolar (mesmo 
que seja do ano anterior) 
ou documento da PRO-
DESP correspondente ao 
ano letivo.

Para os professores: RG, 
comprovante de endere-
ço recente em nome do 
titular / pai ou mãe, último 
holerite, declaração escolar 
referente ao semestre, 
carteira de trabalho e, para 
professores cooperados, 
também o contrato de ade-
são com fi rma reconhecida 
pelos responsáveis.

Antônio Boaventura

As rodovias federais Fer-
não Dias e Presidente Dutra, 
que cortam Guarulhos, 
devem receber juntas quase 
1,3 milhão de veículos neste 
feriado de Páscoa. As con-
cessionárias responsáveis 
por estas vias começaram 
as operações nesta quinta-
-feira (18) às 18h; elas serão 
encerradas neste domingo 
(21), por volta das 19h. 

A CCR NovaDutra iniciou, 
na tarde desta quinta-feira 
(18), a operação especial de 
orientação e atendimento aos 
motoristas e passageiros que 
utilizarão a via Dutra durante 
o feriado prolongado de 
Páscoa. A expectativa é que 
devem deixar as capitais - São 
Paulo e Rio de Janeiro - mais 
de 440 mil veículos pela via 
Dutra, em direção às cidades 
do interior e Litoral.

Já a Arteris Fernão Dias 
estima que cerca de 800 mil 
veículos passem pela rodovia. 
A concentração do tráfego 

deve acontecer nos dois 
extremos: entre Guarulhos 
e Bragança Paulista e entre 
Contagem e Igarapé (MG). A 
expectativa é de que o fl uxo 
comece a aumentar a partir 
das 14h de quinta-feira. As 
obras serão reduzidas neste 
período e serão normalizadas 
após o término da operação 
especial.

No trecho paulista da Dutra, 
os picos de tráfego serão 
entre 19h e 21h de hoje (18) e 
entre 10h e 12h de sexta (19). 

No retorno, o pico de tráfego 
será no domingo (21) entre 
17h e 19h. Devem deixar São 
Paulo pela via Dutra cerca de 
267 mil veículos, entre a zero 
hora desta quinta-feira e a 
meia-noite de sexta (19). 

Para auxiliar os usuários 
durante a viagem, a via 
Dutra será inspecionada 
por mais de cem viaturas 
e 500 profi ssionais. Entre 
eles, médicos, agentes de 
atendimento pré-hospitalar e 
equipes de emergência, que 

estarão 24 horas à disposição 
dos usuários, em regime de 
revezamento. 

Haverá, ainda, reforço ope-
racional nas praças de pedá-
gio e realização de operação 
papa-fi las, quando necessá-
rio, que consiste na venda de 
cupons nas fi las das cabines. 
A CCR NovaDutra solicita aos 
motoristas que utilizem suas 
moedas no pagamento das 
tarifas de pedágio, a fi m de 
facilitar o troco e colaborar 
com a fl uidez do tráfego.

Prefeitura abre concurso público com 
53 vagas para profissionais de saúde

Bilhete Único Escolar de Guarulhos 
deve ser renovado até dia 30 de abril

Rodovias que cortam Guarulhos devem 
receber 1,3 milhão de veículos no feriado
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A prefeitura , por meio 
da Secretaria de Educa-
ção, realiza nos próximos 
dias 23 e 24, terça e 
quarta-feira, inscrições 
para o processo seletivo 
simplifi cado para vagas 
de assistente de alfabeti-
zação pelo programa Mais 
Alfabetização. A iniciativa 
visa fortalecer e apoiar 
as unidades escolares no 
processo de alfabetização 
para fi ns de leitura, escrita 
e matemática, de estudan-
tes do 1º e do 2º ano do 
ensino fundamental.

As inscrições são 
gratuitas e devem ser 
realizadas diretamente 
nas unidades escolares 
cadastradas no Progra-
ma (relação abaixo). O 
assistente de alfabetiza-
ção tem como principal 
função auxiliar o professor 
alfabetizador nas ativi-
dades estabelecidas e 

planejadas pelo mesmo. 
A seleção será feita por 
meio de análise do currí-
culo e entrevista.

As atividades desempe-
nhadas pelo assistente 
de alfabetização são de 
cunho voluntário, porém 
há ressarcimento para 
alimentação e transporte 
no valor de R$ 150,00 
por mês, para cada turma 
que o assistente atuar por 
cinco horas semanais, 
podendo acumular até 
oito turmas.

Veja o edital para conhe-
cer os critérios de partici-
pação: http://portaleduca-
cao.guarulhos.sp.gov.br/
portal/php/gerarArquivo.
php?txtID=6104.

Escolas cadastradas no 
Mais Alfabetização

(Endereços no 
link: http://portaleduca-
cao.guarulhos.sp.gov.br/
ite/escola/index.php?p=15)

Educação abre processo 
seletivo para assistentes 
de alfabetização
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O governador João Do-
ria anunciou nesta quinta-
-feira (18) pagamento do 
bônus por merecimento a 
205.832 mil professores 
e servidores da Secretaria 
da Educação do Estado 
e do Centro Paula Souza 
(CPS). O valor a ser pago 
é de R$ 537,4 milhões.

“É o governo de São 
Paulo cumprindo a sua 
obrigação no plano da 
Educação com os bônus, 
com a forma correta e jus-
ta, de contemplar aqueles 
que cumpriram suas me-
tas ou ultrapassaram as 
suas metas na Educação 
de São Paulo”, destacou.

Pela Educação, o valor 
total do bônus é de R$ 
425,4 milhões de pa-

gamento de bônus por 
mérito a 187.655 mil pro-
fessores e servidores da 
Secretaria da Educação 
do Estado. Deste total, 
a maioria (152.194) é de 
servidores do magisté-
rio e receberá R$ 375,5 
milhões. O benefício é 
calculado a partir das 
notas do Idesp (Índice de 
Desenvolvimento da Edu-
cação de São Paulo). O 
montante será deposita-
do, em folha suplementar 
em 23 de abril.

Para quem atingiu 120% 
da meta o valor pode 
chegar até aproximada-
mente 1,2 salários. Já 
quem atingiu 100% o valor 
pode ser até próximo de 
1 salário. Quando a meta 

não é atingida, é calcu-
lado o avanço da escola 
proporcional. Neste ano, 
o valor médio do bônus 
será de R$ 2,3 mil – e o 
maior pagamento é de R$ 
21 mil.

Já pelo CPS, serão desti-
nados R$ 112 milhões, be-
neficiando mais de 18 mil 
servidores, sendo 13.617 
professores de Faculda-
des de Tecnologia (Fa-
tecs) e Escolas Técnicas 
(Etecs) estaduais, além de 
4.560 administrativos. O 
valor médio do bônus é 
de R$ 4.705,61, podendo 
chegar até 1,08 salário. 

Além de professores do 
Ensino Fundamental e 
Médio, diretores, agentes 
de organização e equipes 

técnicas das escolas e 
órgãos centrais também 
têm direito ao bônus. Para 
chegar ao valor individual, 

a Secretaria considera 
se a unidade avançou, 
atingiu ou superou a meta 
estipulada para o período. 

Os servidores precisam 
ainda ter trabalhado, no 
mínimo, em dois terços do 
ano letivo.

Doria anuncia bônus de R$ 537,4 mi 
para 205,8 mil servidores do ensino

A Polícia Militar de São 
Paulo vai abrir, no dia 22 de 
abril, às 10h, as inscrições 
para a contratação de 190 
alunos-oficiais. Os cadastros 
deverão ser realizados, 
exclusivamente, pelo site da 
Vunesp até dia 6 de junho, às 
23h59. A taxa é de R$ 130.

Os interessados precisam 
ser brasileiros, ter entre 17 
e 30 anos, exceto para o 
candidato já pertencente 
aos quadros da Polícia Militar 
paulista, e estar em dia com 
as obrigações eleitorais e 
militares e ter concluído o 
Ensino Médio. As mulheres 

precisam ter altura mínima 
de 1,55 metro e os homens, 
de 1,60 m.

A remuneração inicial do 
aluno-oficial é de R$ 3.116,76, 
incluindo o salário-base, o 
Regime Especial de Trabalho 
Policial (RETP) e o valor de 
insalubridade.

Antônio Boaventura

Fechada desde dezembro 
de 2018, a unidade de Pronto 
Atendimento Paraíso, que 
será transformada em Unida-
de de Pronto Atendimento 
de Porte III, deve voltar suas 
atividade antes do previsto. 
É o que garante a prefeitura. 
De acordo com o contrato 
firmado para reforma da insta-
lação, o prazo para conclusão 
e entrega tem como previsão 
março de 2020. Entretanto, o 
governo municipal pretende 
reinaugurar em dezembro 
deste ano. 

A administração municipal 
informou que as obras se 
encontram na fase de sonda-
gem e execução do projeto 
executivo, além de revelar 
que o custo da mesma é de 
pouco mais de R$ 2,1 milhões. 

A prefeitura também desta-
ca que está se empenhando 
para entregar a respectiva 
obra até dezembro deste ano, 
independente da previsão de 
entrega pelo contrato ser de 
22 de março de 2020. 

Por conta da reforma, a 
demanda de outras unidades 
de saúde próximas do Jardim 
Paraíso aumentou em média 

até 48% nas unidades dire-
cionadas pela secretaria de 
Saúde – Pronto Atendimento 
Paraventi, Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Jardim 
Paulista e Hospital Muni-
cipal de Urgências (HMU), 
segundo informações obtidas 
pelo HOJE. As obras no P.A. 
Paraíso começaram no dia 22 
do mês passado.

Antes de seu fechamento, o 
PA Paraíso atendia em média 
12.500 pacientes por mês. 
Com o fechamento tempo-
rário desta unidade, esta de-
manda será distribuída para 
as unidades indicadas pelo 
governo municipal absorve-
ram os pacientes. 

Entre elas estão o P.A. 
Paraventi, que atende aproxi-

madamente 9.200 pacientes, 
a UPA Paulista, que registra 
média de 6.400 atendimen-
tos, e o HMU, que segundo 
a secretaria de saúde atende 
12 mil pacientes por mês.

No mês de junho do ano 
passado, o Ministério Público 
Estadual (MPE) também reco-
nheceu através de um laudo 
pericial, os riscos estruturais 
de ruína e possibilidade de 
desabamento no PA Paraíso. 

A Promotoria da Justiça 
também assinou junto com o 
prefeito Guti (PSB), um Termo 
de Ajuste de Conduta (TAC), 
no qual o MPE reconhece, de 
acordo com a Prefeitura de 
Guarulhos, de que haveria 
uma necessidade de inter-
venção no local desde 2008.

Após quase 12 horas de jul-
gamento, Israel Higino Serafim 
de Morais foi condenado pelo 
Tribunal do Júri de Guarulhos, 
a 37 anos de prisão. Ele foi 
condenado por homicídio 
triplamente qualificado (motivo 
torpe, recurso que dificultou a 
defesa da vítima e feminicídio), 
bem como por fraude proces-
sual e destruição de cadáver, 
no crime que teve como vítima 
Michele Fiori, em abril de 2016.

A denúncia foi oferecida 
pelo promotor de Justiça 
Danilo Roberto Mendes. O 
réu respondeu ao processo 
preso e continuará na prisão. 
O  promotor que atuou no 
plenário do Júri foi Rodrigo 
Merli Antunes. 

Morais foi casado com 

Michele por 10 anos. O casal 
morava no Jardim Cumbica, e 
se separou no final de 2014. 
Segundo os autos, a vítima  já 
tinha sido agredida por ele e 
desconfiava que pudesse ter 
sido traída.

O acusado nunca teria 
aceitado a separação. No dia 
do crime, Morais foi buscar os 
filhos em um dia de visitas e 
pediu para os garotos aguar-
darem dentro do carro, que 
estava estacionado na rua. 
Pediu um copo de água para 
a ex-mulher e entrou na casa. 
Os dois discutiram e o acusa-
do teria sacado o revólver e 
atirou contra a vítima, que foi 
atingida pelas costas.

Em seguida, Morais saiu da 
casa, entrou no carro onde os 

filhos já estavam e se dirigiu 
até a casa do ex-sogro para 
pegar um videogame para 
os meninos. Câmeras de 
segurança mostraram que ele 
chegou até mesmo a sorrir e 
a cumprimentar o pai da ex-
-mulher que havia acabado de 
matar e, na sequência, vai para 
a casa de seus pais deixar as 
crianças, de acordo com o MP. 

O acusado retornado à 
residência e enrolado o corpo 
da ex-mulher em um tapete. 
No bairro Água Chata, ele 
ateou fogo no veículo com o 
corpo no seu interior. Depois 
fugiu para o Paraguai, onde foi 
preso 45 depois do crime. Ele 
estava com a fisionomia alte-
rada, usando barba e óculos, 
quando foi extraditado.

Polícia Militar do Estado de SP contratará 190 alunos-oficiais

PA Paraíso deve retomar atendimento 
três meses antes do prazo previsto

Homem é condenado a 37 anos de 
prisão por feminicídio em Guarulhos 
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Portobello Shop - Av. Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

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.

Coleção Puro - Cecilie Manz

Portobello Shop - Av. Salgado filho, 1883

(11) 2461-8080

Tudo em Até

10X
*Consulte condições na loja.

*

N O V A C O L E Ç Ã O
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Gil Campos

Há pessoas apaixona-
das por carrões, outras 
fascinadas por carrinhos. 
É o caso de Bruno Vieira, 
de 27 anos, que passou 
a colecionar miniaturas 
nos últimos sete anos e 
chegou a ter mais de 3 
mil delas em sua casa, no 
bairro do Macedo. “Por 
mês, chegava a gastar R$ 
1,2 mil com os carrinhos, e 
já paguei R$ 7 mil por um 
lote de miniaturas”, con-
tou. A paixão só aumentou 
e ele passou a garimpar 
relíquias em várias cidades 
do estado de São Paulo.

“Encontrava coleciona-
dores que estavam se 
desfazendo das coleções 
por vários motivos, seja 
porque a esposa implicava 

com carrinhos espalhados 
por toda a casa, seja por-
que os fi lhos cresceram e 
estavam danifi cando parte 
da coleção ou mesmo 
por questões fi nanceiras. 
Viajava quilômetros para 
resgatar as relíquias”, 
contou Vieira.

A coleção foi tomando 
parte do seu dia a dia de 
uma forma tão forte, que 
ele largou o emprego de 
gerente de vendas de uma 
empresa na capital pau-
lista. “Passei a postar no 
Facebook cada carrinho 
que comprava por pura 
satisfação e as pessoas, 
de imediato, perguntavam 
se estava à venda. Ob-
servei que a procura era 
bem maior que a deman-
da e resolvi unir o útil ao 

agradável, ou seja, minha 
paixão por miniaturas com 
o lado fi nanceiro”.

Vieira iniciou as vendas 
pela internet como renda 
extra. Em casa, montou 
a própria empresa e a 
demanda aumentou ainda 
mais. “Não tive alternativa: 
larguei o emprego fi xo e 
me dediquei às miniatu-
ras”, observou.

Em setembro de 2017, 

abriu uma loja no Centro 
da cidade, que virou 
o point dos coleciona-
dores. “Temos clientes 
que gastam R$ 100, por 
semana comprando 
carrinhos, mas temos 
aqueles que desembol-
sam R$ 1.000, semanais. 
Não há crise para quem 
é apaixonado por minia-
turas”, afirmou o hoje 
comerciante.

Ele disse que não dá 
para explicar a paixão por 
quem gosta de miniaturas. 
“Acho que já nasce com a 
pessoa. É algo fascinante”. 
Em sua loja, se encontram 
miniaturas nas escalas 
1/64 a 1/18, mas as de 
maiores saídas são 1/32. 
“Chego a vender mais de 
200 por semana”.

As miniaturas são im-
portadas, costumam vir 
da China, Itália, Alemanha 
e EUA. “Infelizmente, 
no Brasil, não existem 
fábricas de miniaturas, e 
as de fora não pensam no 
consumo brasileiro. Temos 
muitos modelos de carros 
que não existem por aqui, 
como o Jaguar XK120 Roa-
dster 1950 ou o Plymouth 
Fury 1958. Se procurarmos 
Ford Ka, Gol, HB20, Fiesta, 

não encontraremos e 
quando alguém fabrica os 
modelos nacionais, não 
tem interesse em mandar 
para o Brasil”, lamentou.

Muitas vezes, conforme 
contou Vieira, um mo-
delo brasileiro, como a 
Eco Sport, por exemplo, 
até pode ser encontrado 
lá fora por US$ 25, mas 
quando chega ao mercado 
brasileiro, vai custar até 
sete vezes mais, fi cando 
inviável.
Serviço:
Puro Hobbie Miniaturas
Rua Benedito Rodrigues 

de Freitas, 104, Centro
Telefone: 9.9330-0199
Funcionamento: Segun-

da a sexta, das 10h às 19h; 
sábado, das 10h às 18h; 
domingo, das 10h às 14h; e 
feriados, das 10h às 16h.

Paixão por miniaturas de carros 
faz a cabeça de todas as idades

E como iniciar uma cole-
ção? As dicas são variadas. 
Muita gente começa a cole-
cionar a partir das coleções 
comumente vendidas nas 
bancas de jornais, mas no 
fi nal da coleção, o preço 
tem aumentando assusta-
doramente. O importante, 
então, é comprar em lojas 
especializadas. 

Também é interessante, 
não tão importante, escolher 
um tema ou uma escala. 
“Temos os colecionadores 
‘especializados’, que têm 
suas coleções pelo tamanho 
da escala, ou pela marca 
do veículo, ou mesmo por 
modelos mais antigos ou os 
mais atuais. E tem aqueles 
que não se preocupam com 

esses detalhes, o importante 
é ter um novo modelo sem-
pre na ‘garagem’”, contou 
Bruno Vieira.

Outra dica importante é 
investir numa estante própria 
para guardar os carrinhos. 
Isso fundamental para ga-
rantir que a coleção dure por 
muito mais tempo. Quando 
colocados na estante para 
colecionador, os pequenos 
carros fi carão organizados 
corretamente, o que reduz 
consideravelmente o risco 
de dano. Além de ajudar na 
preservação de cada um 
dos itens, o móvel também 
é perfeito para tornar a cole-
ção parte da decoração do 
cômodo, complementando-a 
em grande estilo.

“Já comprou outra miniatu-
ra?”. Esta pergunta o autôno-
mo na área de transportes, 
Israel Rodrigues de Souza, de 
37 anos, costuma ouvir todos 
os meses da esposa Renata. 
E a resposta é sempre posi-
tiva. Morador do Continental 
2, Souza passou a colecionar 
os carrinhos aos 20 anos, 
a partir dos famosos Hot 
Wheels. Hoje, tem caminhões 
e aviões na escala 1/43, além 
dos carrinhos. Gasta entre R$ 
800, e R$ 1.000, por mês com 
a coleção.

“Sempre tive uma paixão 
muito grande por carros, mas 
como não posso tê-los de 
verdade, compro suas minia-
turas”, explicou. Geralmente, 
costuma adquirir entre dois 

e três carrinhos a cada se-
mana. E a casa já está cheia. 
“Mas, de boa, minha esposa 
Renata é uma grande incen-
tivadora da minha coleção”, 
afi rmou.

Pai de Pedro Henrique, 
de 4 anos, Souza disse não 
estar preocupado de um dia 
chegar em casa e ver a co-
leção espalhada pelo chão. 
“Desde que ele tinha 2 anos, 
passei a explicar quais eram 
os carrinhos para ele brincar 
e quais eram os da coleção. 
Hoje ele entende de boa 
e respeita isso”, revelou. 
Aliás, conforme fez questão 
de dizer o pai, sua frota de 
carros, caminhões e aviões 
será uma das heranças que 
deixará para o fi lho.

Dicas básicas para iniciar a coleção De pai para filho, o prazer de ter vários carrinhos em casa
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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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Lucas Felipe substitui Franklin Lino no 
comando do NJE, da ACE-Guarulhos

O empresário Lucas 
Felipe, de apenas 22 anos, 
assumiu oficialmente, nesta 
semana, o comando do 
Núcleo do Jovem Empre-
endedor (NJE) da ACE-Gua-
rulhos. Dono da agência de 
marketing ÉDigital, criada 
em 2015, Lucas assinou o 
termo de posse na reunião 
de diretoria da última terça-
-feira, 16/04, na sede da 
entidade, no Bom Clima.

“Pretendo manter os en-
contros mensais, as pales-
tras e workshops práticos 
que já eram feitos pelo 
Franklin e criar o NJE TV, 
um canal no Youtube para 
divulgar a trajetória dos 
membros do núcleo, além 
de criar um programa de 
aceleração de pequenas 
empresas”, afirmou Lucas, 
que assume o lugar de 
Franklin Lino, da B2 Mídia. 

“Felizmente, minha empre-
sa está crescendo, mas isso 
acabou tornando difícil con-
ciliar com as atividades do 
NJE. Tenho certeza de que 
o Lucas vai manter acesa a 
chama por aqui e levando 
boa informação aos jovens 
empresários de Guarulhos”, 
apontou o agora ex-diretor 
do núcleo.

Lucas disse que partici-
pou constantemente do 
NJE durante a gestão do 
Franklin Lino e que isso 
foi de extrema importân-
cia para ele dar corpo a 
alguns projetos. “Consegui 
dar prosseguimento, por 
exemplo, ao Avança, um 
projeto social que minha 
agência mantém na região 
dos Pimentas”, lembrou.

O Avança é uma ação 
que leva palestras de 
temas como: perfil empre-

endedor, planejamento, fi-
nanças, marketing e acesso 
a empréstimos, editais etc. 
Tudo isso além de feiras 
abertas para exposição 
e vendas de produtos. 
Sem qualquer custo aos 
participantes. “A ideia do 
Avança é qualificar as áreas 
da empresa do cliente sem 
custo algum”.

A ÉDigital, empresa de 
Lucas, é uma agência de 
publicidade encravada na 
periferia e com foco nos 
pequenos e médios em-
preendedores. “Eu acredito 
que eles merecem ser di-
vulgados da mesma forma 
que as grandes empresas, 
porém, eles não têm aces-
so às grandes agências do 
mercado”, ponderou.

Para o presidente da ACE-
-Guarulhos, William Pane-
que, o NJE se mantém em 

boas mãos. “Assim com o 
Franklin oxigenou o núcleo 
e trouxe eventos de muita 

qualidade, tenho certeza de 
que o Lucas fará o mesmo. 
A entidade vai apoia-lo em 

todas as ações propositivas 
para o empresariado jovem 
de Guarulhos”, disse.

MARKETING DIGITAL: Dono de uma agência de marketing digital na região dos Pimentas, jovem mantém também uma ação social de empreendedorismo
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Fotos: Divulgação

[ bloco de notas ]

A Prefeitura de Guarulhos, por meio 
da Secretaria de Educação e em parce-
ria com a Escola 360, oferece aulas gra-
tuitas de teatro nas unidades dos CEUs 
Ponte Alta, Parque São Miguel e Rosa 
de França. Há vagas disponíveis para 
crianças com idade a partir de 6 anos, 
alunas da Rede Municipal de Ensino, e 
também para jovens e adultos. Inscri-
ções devem ser feitas nas respectivas 
unidades.

Nos CEUs Parque São Miguel e Rosa 

de França, as aulas são oferecidas 
somente para alunos regularmente ma-
triculados nas Escolas da Prefeitura de 
Guarulhos (EPG). No CEU São Miguel, 
as aulas acontecem às terças, às 9h, 
e às quintas-feiras, a partir das 7h. Já 
no CEU Rosa de França, os encontros 
acontecem às terças e sextas-feiras, em 
diversos horários. No CEU Ponte Alta as 
turmas são abertas ao público em geral 
e acontecem às terças e quartas-feiras, 
respectivamente, às 10h30 e 13h.

CEUs oferecem aulas gratuitas de 
teatro para crianças, jovens e adultos

Começou na terça-feira (16) e vai até o dia 19 
de novembro, o programa da Subsecretaria 
da Juventude, Casa do Jovem (CJ) na Escola. 
O objetivo é levar palestras, orientação e 
serviços para os alunos das escolas estaduais 
de Guarulhos e também da Escola de Jovens 
e Adultos (EJA). Ao todo, a pasta pretende 
atender cerca de 7 mil adolescentes.

Entre as atividades realizadas estão a 

campanha “Amigo Estou Aqui”, que aborda 
assuntos sobre depressão, bullying, suicídio 
e valorização da vida; feira de profi ssões, 
artística e cultural, e palestras sobre emprega-
bilidade e geração de renda. 

Os diretores de escola que se interessarem 
em receber o CJ na Escola podem obter infor-
mações diretamente na Casa do Jovem, pelo 
telefone 2408-1995.

Casa do Jovem na Escola pretende 
atender cerca de 7 mil adolescentes
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[ horóscopo ]

Titanic

O Último Mestre Do Ar

R e c o r d , 
22h30 [..] 1997, 
drama. Com 
Leonardo Di-
Caprio, Kate 
Winslet. Um 
artista pobre 
e uma jovem 
rica se conhe-
cem e se apai-
xonam na fa-
tídica jornada 

do Titanic, em 
1912. Embora 
esteja noiva 
do arrogante 
herdeiro de 
uma siderúr-
gica, a jovem 
desafia sua 
família e ami-
gos em busca 
do verdadeiro 
amor.

Globo, 1h59 The 
Last Airbender. EUA. 
Aventura. Direção 
M. Night Shyamalan. 
Com Noah Ringer, 
Nicola Peltz. A Na-
ção do Fogo está em 
guerra com as nações 
da Água, do Ar e da 
Terra porque preten-

de dominar o mundo. 
O conflito já dura um 
século e não há a me-
nor previsão de quan-
do chegará ao fim. 
Somente o apareci-
mento de um Avatar, 
único capaz de con-
trolar os quatro ele-
mentos.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 55

CV
DECAPITAÇÃO

MALDOSOT
PDMMPO

URSOSIPAD
EICANAPE
ERALAUC
NECROSADO
DNEDEAN

TEENAGERF
DEJAPCI

AOLEUROCHA
RUSTALIN
EFTTLÇ

ESTREBARIA

Forma de e-
xecução no
terrorismo
islâmico

Permissão
para dirigir
em outro 

país (sigla)

Gato que
persegue
o Jerry

(TV)

Romance
de José 

de Alencar
(1865)

Mordaz;
cáustico

Famoso
presídio

do Distrito
Federal

Polar,
pardo e
malaio
(Zool.)

Dispositivo
sonoro 

de ambu-
lâncias

Estado do
Boi-de-
Mamão
(sigla)

Origem e
destino do

corpo
(Bíblia)

Esporte
Interativo

(sigla)

Aperitivo
pequeno

de origem
francesa

(?) Vargas:
sucedeu a
República

Velha

(?) sala-
rial, nego-
ciação de
trabalho

O tecido 
que sofreu

morte
celular

Débora
Nascimen-

to, atriz 
brasileira

Necessi-
dades 

Educativas
Especiais

(?) Cain,
ator de

"Amor Por
Acaso"

Pimenta- 
malagueta,
em inglês

Adoles-
cente
(ing.)

Lya (?),
escritora 
de "Perdas
e Ganhos"

Glauber
(?),

cineasta
baiano

Espaço
para

abrigo de
cavalos

(?)/2: o
oficial da
reserva
(Mil.)

O lado
oculto de
uma pes-
soa (pop.)

Consoantes
de "laço"

A esmo

Rutênio
(símbolo)

Xamã
indígena
Colômbia
(abrev.)

Aero-
náutica
(abrev.)

Tablet da
Apple

Saudação
telefônica

(?) verde, sopa com
folha da couve

Agentes do desenvol-
vimento econômico

Tipo de proposta do
governo, no

parlamentarismo
Sílaba de "traço"

Líder
soviético

na 2a

Guerra

3/pid. 4/dean — ipad — luft. 5/chili. 6/stalin. 8/teenager.

[ novelas ] 

virgem

Sua crença em suas 
próprias ideias faz com 
que você seja teimoso, 
mas no caminho certo! 
Isto o levará a algumas 
discussões interes-
santes. Os comen-
tários que você está 
empreendendo são 
um sinal positivo, mas 
isso cansa mais do que 
você imagina.

A tisteza vai passar 
se você deixar. Aque-
les em torno de você 
estarão em melhor 
posição para ajudá-lo! 
Seus níveis de concen-
tração estarão baixos. 
Você precisa desacele-
rar, você está gastando 
suas reservas de 
energia. Dê-se um pou-
co de descanso. Você 
precisa disso.

A intervenção de 
um colega irá ajudá-
-lo a terminar um 
projeto em andamen-
to que está provando 
ser pesado. Você vai 
melhorar a sua forma 
deixando o passado 
para trás. Você preci-
sa se ??superar.

Este dia vem sob 
o signo da família e 
dos grupos. Essa é 
a melhor maneira de 
recarregar as bate-
rias. Seu estado emo-
cional está dirigindo 
sua vitalidade mais 
do que o habitual. 
Olhe para os outros e 
tente se comunicar.

Você vai descobrir 
os lados inesperados 
das pessoas próximas 
a você. É um dia para 
surpresas. Você está 
pensando em muitas 
coisas ao mesmo tem-
po e a sua mente está 
cheia de novas ideias. 
Planeje suas atividades 
em longo prazo, mas 
sem entrar em pânico.

Você terá mais 
liberdade para agir, 
pensando nos seus 
planos para o futuro. 
Você receberá boas 
notícias relacionadas 
com dinheiro. Você está 
mantendo a sua forma 
e vai se sentir confiante 
em melhorar ainda mais. 
Basta lembrar de que a 
ação é mais importante 
do que a intenção.

Seu estado de 
ânimo será dinâmico. 
Suas ações estão em 
sintonia com o seu 
ego básico e isso o 
torna dinâmico hoje. 
Você está inundado 
com uma sensação de 
bem-estar! Você terá 
maior influência sobre 
os outros, mas não 
abuse.

Você não é mais re-
conhecível. Você está 
confundindo aqueles 
ao seu redor com 
seu comportamento 
mais focado. Você 
estará mais aberto 
aos outros do que o 
normal e isso vai levá-
-lo à fadiga emocional. 
Tente encontrar algum 
tempo sozinho para se 
centrar em si mesmo.

Você terá mais 
liberdade para agir, 
pensando nos seus 
planos para o futuro. 
Você receberá boas 
notícias relacionadas 
com dinheiro. Você está 
mantendo a sua forma 
e vai se sentir confiante 
em melhorar ainda mais. 
Basta lembrar de que a 
ação é mais importante 
do que a intenção.

Você vai fazer 
contatos interes-
santes que abrirão 
portas para você. Há 
previsão de amizades 
positivas florescentes 
no futuro. Em com-
pensação, seu cére-
bro efervescente está 
exigindo momentos 
de relaxamento. 
Dê-se os meios para 
fazê-lo e tudo ficará 
melhor!

Hoje o dia será mui-
to animado. Os en-
contros serão agra-
dáveis e reforçarão 
sua confiança. Você 
precisa encontrar um 
equilíbrio entre a re-
flexão e a ação, entre 
a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o 
seu corpo.

A atmosfera calma 
de hoje lhe ajudará a 
ter discussões sérias. 
Concentre-se no que 
realmente importa. 
Evite debates acalo-
rados que gastarão 
sua energia em vão. 
Você pode fazer isso, 
não tenha medo, 
apenas pense sobre 
as coisas com calma.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Lara avança contra 
Rita. Serginho e Guga 
caminham pelas ruas 
de Caxias. Rita conta 
o que houve na igreja, 
e Carla a aconselha a 
procurar um advogado. 
Jaqueline se encontra 
com César. Anjinha não 
consegue se aproximar 
de Cléber. Raíssa con-
vence Rita a acompa-
nhá-la a uma festa na 
casa de Nanda.

Órfãos da Terra
Jamil pede ajuda a 

Padre Zoran. Cibele vai 
com Bruno e Laila ao 
centro de acolhimento, 
e Youssef segue o trio. 
Fauze conta para Aziz 
que viu uma de suas 
mulheres deixando o 
quarto de Hussein, e 
o sheik prepara uma 
armadilha. Sara se 
esconde ao ver Boris 
chegar com Mamede à 
casa de chá. Aziz flagra 
Soraia indo ao encontro 
de Hussein.

Verão 90
Mercedes se 

surpreende ao ver 
Gisela com Patri-
ck. Lidiane aceita 
substituir Patrick na 
segunda parte do 
show, para impressio-
nar o sheik Mohamed. 
Larissa e Quinzinho 
demonstram tristeza 

às vésperas do 
casamento. Gisela 
assume o namoro 
com Patrick. Quinzão 
manda flores para 
Lidiane, que acredita 
terem sido enviadas 
por Mohamed.

O Sétimo Guardião
Sampaio questio-

na Ondina sobre 
quem encontrou 
o corpo de Milu, e 
acaba prendendo a 
dona da pousada. 
Luz tenta acalmar 
Gabriel, e Júnior 
fica enciumado. 
Eurico instrui Maril-
da a forjar um álibi 
para ele. Valentina 
ouve a conversa 
que Gabriel tem 
com Aranha e Pa-
dre Ramiro. Rivalda 
conta para Geandro 
que vai para os 
Estados Unidos.

Jesus
Jesus chama os 

apóstolos até o 
Monte das Oliveiras. 
Maria Madalena dis-
cute com Petronius. 
Ela descobre que 
o centurião ajudou 
os apóstolos e se 
arrepende. Petronius 
diz ter visto Jesus 
ressuscitado e Mada-
lena aceita se casar 
com ele. Trinta anos 
se passam. Paulo e 
Lucas conversam e 
se preparam para 
escrever.

As Aventuras 
de Poliana

Luísa conta, em 
detalhes, fatos so-
bre o passado da 
família D’ávila, re-
lembrando uma noi-
te de Natal. Joana, 
Sérgio, Cláudia e 
Durval vão à casa 
de Pendleton para 
buscar as crian-
ças e elas levam a 
maior bronca dos 
pais. Nadine tenta 
beijar Marcelo e ele 
se esquiva, dizendo 
que gosta de outra 
pessoa. As crianças 
pedem para que 
Pendleton mostre 
Sara a seus pais. 
Eles ficam choca-
dos. Gui conta a 
Marcelo que Roger 
impediu Roger de 
entrar no prédio. 

 Minha Vida
Bahar é informada 

que foi localiza-
da uma pessoa 
parecida com Ates. 
Mucella descobre 
que Salih causou o 
acidente de Ates. 
Bahar vê Ates, 
mas seu estado é 
crítico.

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

Ligue para anunciar 
nos classifi cados

Para anunciar 
nos classifi cados 

ligue: 

2823-0828
2823-0829
 2823-0830
2823-0835
2823-0836
2823-0837

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Você não tem 1º ou 2º grau?
Nós temos a solução!

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Associação Atlética Wimpro Menores AAWM,devidamente 
inscrito na Receita Federal sob o nº 23.937.264/0001-71, 
estabelecida na Rua Conego Valadão,nº177, Gopouva, Mu-
nicípio de Guarulhos-SP,CEP 07040-000, através do seu Pre-
sidente CONVOCA os diretores Executivos para reunião de 
assembléia geral extraordinária no 30 de abril de 2019, na 
sede da associação  tendo como pauta única o pedido de 
afastamento do Presidente o Sr. Luiz Roberto Cordeiro por 
motivo de saúde.

Guarulhos 18 de abril de 2019.
Luiz Roberto Cordeiro

Presidente

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!

PLANO
DESAÚDE
0 a 18     R$ 119,10
19 a 23   R$ 142,92
24 a 28   R$ 154,35
29 a 33   R$ 172,88
34 a 38   R$ 190,16
39 a 43   R$ 234,85
44 a 48   R$ 293,57
49 a 53   R$ 366,96
54 a 58   R$ 477,05
F: (11)94719-4958

Idade A partir de

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 VENDEDOR INTERNO 
 Salário fi xo, CLT, VT, VA + 
comissões.F: 3428-4000/99519-
3676. Email: guarulhos.centroco-
mercial@institutodaconstrução.
com.br 

 VAGA DE ELETRICISTA 
 de caminhões com urgência. 
Av.Otavio Braga de Mesquita, n 
380. F: 94791-0016/ 2463-2948 

 EMPREGADA DOMÉSTICA 
 Salário R$1.200,00. Não fumante. 
Vl.Galvão seg á sex. F:94768-
6544/99606-2706 

 CONSULTORES/VENDEDORES 
 Planos de saúde, ótimas comis-
sões. F:2442-7878/96818-2998 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

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

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

 VENDE-SE 

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

 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 

 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 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 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 

     

   

Declaramos para os 
devidos fins, o extravio de 
nosso livro fiscal Modelo 
57 da Prefeitura de 
Guarulhos.
 
Att.

Colégio Mira Ira Ltda - ME
CNPJ: 10.551.913/0001-
50

EDITAL
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