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Pet shops da cidade 
terão que instalar 
circuito interno de 
câmeras, diz nova lei
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Distribuição gratuitawww.guarulhoshoje.com.br

Dia D contra a gripe vai 
abrir todas UBSs neste 
sábado em Guarulhos
Das 8h às 17h, todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade estarão vacinando contra a 
gripe; na Grande São Paulo, o Dia D irá disponibilizar 670 locais de vacinação GH Pág. 4
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Sesc Guarulhos terá shows 
de Nação Zumbi, Marcelo 
D2 e Pity na inauguração
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Lei determina que pet
shops da cidade instalem 
circuito de câmeras

Guarulhos busca lugar no 
G4 fora de casa contra o 
União Suzano neste dia 4

Meio ambiente orienta
sobre plantio de árvores
e distribui plantas
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Em todo o estado de São Paulo, 
mais de 39 mil profi ssionais da 
saúde estarão atuando no Dia D
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Ivanildo Porto
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05. Mai

04. Mai
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PARCIALMENTE 
NUBLADO

PARCIALMENTE 
NUBLADO

Dorival Lima
Uma vergonha a atitude 
do nosso Supremo Tri-
bunal Federal (STF) ao 
fazer retornar a censura 
contra a imprensa. Para 
piorar, ainda temos um 
presidente que, até o 
momento, nada fez pelo 
nosso país: basta vermos 
o alto número de desem-
pregados. Estamos iguais 
a caranguejos, andando 
de ré.

Sinara A. Fialho
Quer dizer que agora os 
passageiros que forem 
embarcar no aeropor-
to de Guarulhos terão 
que pagar uma taxa de 
poluição ambiental? De 
que foi essa magnífica 
ideia? Além de pagarmos 
passagens caras, ainda 
temos que bancar por 
um problema que não é 
nosso. Por que o prefeito 
Guti não cobra isso das 
empresas aéreas que são 

responsáveis pela polui-
ção ambiental? 

Odinei Fote Bezerra
Considero esdrúxula 
esse projeto que a Pre-
feitura de Guarulhos está 
preparando 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 encare-
cer mais as passagens. 
Não somos nós que polu-
ímos o ar, mas os aviões 
que são das empresas 
aéreas. Elas é que devem 
arcar com esse proble-
ma. Se o projeto for apro-
vado, usarei ao máximo o 
aeroporto de Congonhas, 
na zona sul de São Paulo.

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 ofe-
recido em suas escolas 
de origens. 

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

Deborah Sales
Lamentável observamos 
que o desemprego no 
país, em especial na re-
gião metropolitana de 
São Paulo, está crescen-
do a cada mês que pas-
sa. O governo de Jair 
Bolsonaro, presidente 
que depositei meu voto, 
ainda não conseguiu es-
tancar a sangria da falta 
de vagas no país e, ape-
sar do pouco tempo de 
governo, estou perden-
do as esperanças de que 
isso vá acontecer a curto 
e médio prazos. Não sei 
o que será de nós.

Mega Sena
Concurso n° 2146
27/04/2019
16 - 18 - 31 - 39 - 42 - 44

 
Lotofácil
Concurso n° 1807
29/04/2019 
01 - 02 - 03 - 05 - 07
08 - 09 - 13 - 14 - 17
18 - 19 - 20 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1965 
30/04/2019
09 - 12 - 13 - 18 - 22
32 - 34 - 41 - 51 - 53
56 - 66 - 70 - 80 - 82
85 - 94 - 95 - 98 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1929
30/04/2019
Primeiro sorteio 
16 - 21 - 31 - 36 - 43 - 46
Segundo sorteio
05 - 09 - 14 - 16 - 20 - 25

Federal
Extração n° 05383
27/04/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   32672          500.000,00
2º  10194              27.000,00 
3º  76007             24.000,00
4º  86276              19.000,00
5º  41620                18.171,00

 Risco de dengue

Quem passa pela Praça Salvador Papotto, no Jardim Paraventi, se depara com o descaso e a 
falta de serviços de zeladoria. No local, uma pequena lagoa com água parada e muito suja vem 
preocupando os moradores, que temem a proliferação da dengue na região. 

O governador João Doria 
e o secretário de Estado 
da Saúde, José Henrique 
Germann Ferreira, anuncia-
ram nesta sexta-feira (3) um 
programa inédito para agilizar 
o atendimento especializado 
à população. A meta é reduzir 
o tempo de diagnóstico e de 
início de tratamento por meio 
de teleconsultoria com médi-
cos de hospitais renomados.

O piloto do programa Multi-
saúde conta com atendimen-
to na área de dermatologia, 
com início das atividades 
em Catanduva, na região 
de São José do Rio Preto, e 
teve início no dia 25 de abril, 
na UBS (Unidade Básica de 
Saúde) central da cidade. O 
programa também já está 
ativo em outras cinco cidades 
da região: Itajobi, Novo Hori-
zonte, Pindorama, Pirangi e 
Tabapuã.

No decorrer de maio, o Mul-
tisaúde será expandido para 
outros 13 municípios abrangi-
dos pela região de Catanduva 
nesta fase inicial.

Com o uso de um aplicativo 
criado especialmente para o 
programa do Governo do Es-
tado, profi ssionais das UBSs 
da região de Catanduva vão 
coletar imagens de alterações 
na pele de cada paciente, 
bem como aspectos clínicos, 
e enviarão o conteúdo para 
teledermatologistas do Hos-

pital Israelita Albert Einstein, 
por meio de parceria gratuita 
com a pasta neste piloto do 
programa.

“É um programa inovador, 
de alta tecnologia. Inicial-
mente, esta operação está 
sendo feita com o Hospital 
Albert Einstein, parceiro do 
Governo de São Paulo em 
várias iniciativas. Lá, médicos 
especialistas emitem laudos à 
distância, oferecem suges-
tões terapêuticas, garantindo 
agilidade e efi ciência sobre as 
informações oferecidas aos 
pacientes intermediadas por 
médicos nas UBSs do Estado. 
Em casos de suspeita de 
câncer de pele, por exemplo, 
o paciente é imediatamente 
encaminhado para a reali-
zação de biópsia e faz um 
exame mais preciso”, afi rmou 
o governador.

A partir da troca de informa-
ções, os especialistas do ser-
viço parceiro vão emitir lau-
dos à distância e sugestões 
terapêuticas, garantindo agili-
dade e efi ciência. O paciente 
poderá ter seu atendimento 
concluído na própria UBS, 
receber o encaminhamento 
para avaliação presencial com 
um dermatologista em serviço 
de referência da região ou, 
ainda, encaminhado para a 
realização de biópsia nos 
casos que indicarem suspeita 
de câncer.

Programa Multisaúde de 
SP oferece consultas 
especializadas a distância

Uso da tecnologia garante
a rapidez no diagnóstico

Os profi ssionais da Aten-
ção Básica dos municípios 
estão sendo capacitados 
para o uso do aplicativo e 
contarão com a expertise 
dos teleconsultores para 
análise dos casos inseridos 
na nova ferramenta.

Além da rapidez 

diagnóstica, o uso da 
tecnologia vai reduzir enca-
minhamentos e consultas 
desnecessárias. O objetivo 
é oferecer maior conforto 
a pacientes e médicos, 
já que reduzirá eventuais 
deslocamentos para aten-
dimento presencial.
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Pedestres apontam falta de segurança 
por sinalização de solo precária nas vias

UBSs abrem neste sábado para o
Dia D de vacinação contra a gripe

Antônio Boaventura

Criada para proporcio-
nar maior segurança na 
travessia de vias para os 
pedestres, a sinalização de 
solo ou faixa de pedestres 
têm sido uma das preocu-
pações dos transeuntes na 
cidade. O HOJE percorreu 
vias de diversas regiões e 
ouviu queixas em relação 
à demarcação precária e a 
insegurança que isso pro-
porciona aos condutores e 
pedestres. 

Entre as situações mais 
críticas estão a sinalização 
da rua Santa Conceição 
com a avenida Doutor 
Timóteo Penteado, na 
região central e próximo da 
Escola Estadual Conse-
lheiro Crispiniano, e da 
praça Antônio Ré com a 
rua Andradina, no Jardim 
Santa Francisca.

“Isso difi culta a nossa tra-
vessia. Fica difícil até de se 

orientar e saber de quem é 
a preferência, até por que 
nem os carros conseguem 
se orientar. A prefeitura 
precisa melhorar as faixas 
de pedestres para que 
possa evitar acidentes”, 
disse o operador de caixa 
Matheus Santos, 25 anos.

“A faixa de pedestre é isso 
aí? Eu pego e atravesso e 
conto com o respeito dos 
motoristas. Não dá pra nin-
guém ver se tem a faixa ou 

não. É um risco que todos 
correm”, observou a diarista 
Cleonice Souza, 63. 

A Secretaria de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana 
(STMU) informou que 
toda cidade passa por um 
processo de revitalização 
em sua sinalização viária, 
tanto vertical (placas e 
semáforos) quanto hori-
zontal (pintura de faixas e 
colocação e conservação 
de lombadas). 

Disse ainda que o proces-
so deveria ser concluído 
até julho deste ano, mas o 
início de temporada com 
chuvas acima do normal 
acabou por atrasar os 
trabalhos. Mas destaca-se 
que vias da cidade já foram 
contempladas, como as 
avenidas Timóteo Pentea-
do e Suplicy, além das ruas 
Nossa Senhora Mães dos 
Homens e Cachoeira, além 
outras da periferia.

A 21ª Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a 
Infl uenza (gripe) terá seu 
Dia D de Mobilização contra 
a doença neste sábado 
(4). Nesta data, todas as 
unidades básicas de Saúde 
(UBS) da cidade vão abrir 
das 8h às 17h, para atender 
a população que integra o 
público-alvo contemplado 

com a vacina gratuita pelo 
SUS.

Devem ser vacinados 
idosos com idade igual ou 
superior a 60 anos; crianças 
menores de seis anos (entre 
seis meses até cinco anos, 11 
meses e 29 dias); gestantes; 
mulheres que tiveram fi lho 
nos últimos 45 dias (puérpe-
ras); professores das redes 

pública e privada de ensino; 
profi ssionais de saúde; 
portadores de doenças crô-
nicas, mediante prescrição 
médica e povos indígenas.

Por orientação da coorde-
nação geral do Programa 
Nacional de Imunizações, 
também foram incluídos 
na campanha os policiais 
civis, militares, bombeiros 
e membros ativos das 
Forças Armadas, que devem 
comparecer à unidade de 
saúde com documentos que 
comprovem o exercício da 
função. Além disso, ainda 
deverão ser imunizados os 
jovens com idade entre 12 e 
21 anos e que estejam sob 
medidas socioeducativas, 
a população privada de 
liberdade e os funcionários 
do sistema prisional.

De acordo com a segun-
da prévia divulgada na 
última semana de abril, em 
Guarulhos 52.175 pessoas 

já se imunizaram contra a 
infl uenza. A meta é vacinar 
pelo menos 90% de cada 
um dos grupos prioritários 
até o fi nal da campanha, no 
próximo dia 31 de maio. 

Para a população que 
ainda vai tomar a vacina, 
a recomendação é para 
que leve a carteirinha de 

vacinação, uma vez que as 
unidades estão disponibili-
zando as demais doses do 
calendário para atualização 
da caderneta.

Produzidas pelo Instituto 
Butantan, as doses utilizadas 
nas campanhas nacionais 
contra a infl uenza são triva-
lentes e protegem contra 

três tipos de vírus: A H1N1, A 
H3N2 e B. A composição da 
vacina é estabelecida anu-
almente pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), de 
acordo com as informações 
recebidas de laboratórios de 
referência sobre a prevalên-
cia das cepas dos vírus em 
circulação.
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Escola no Parque Continental II sedia 
exposição sobre mulheres refugiadas 

Grande S. Paulo terá 670 postos de saúde abertos

A Escola Estadual To-
mie Ohtake, localizada 
em Guarulhos, sedia 
uma exposição de 
painéis fotográficos 
gigantes de mulheres 
refugiadas de diver-
sas partes do mundo. 
Chamada de “Vidas 
Refugiadas”, a insta-
lação traz imagens e 
histórias de mulheres 
nascidas na Angola, 
Cuba, Síria e África, 
mas que foram obri-
gadas a deixar seus 
países de origem. A 
exposição aborda de 
forma bastante sensí-
vel a vida dessas mu-
lheres e sua luta para 
sobreviver diante das 
dificuldades, principal-
mente no combate ao 
preconceito.

A exposição funcio-
nará até o dia 25 de 
maio dentro da escola 
e está à disposição 
não só dos alunos, 

mas de toda comuni-
dade escolar.

Para a direção da 
escola, ações como 
estas nas escolas pú-
blicas ajudam a que-
brar as barreiras da 
discriminação com os 
refugiados e criar uma 
corrente de solidarie-
dade e empatia.

O tema refúgio inspi-
rou trabalhos feitos na 
unidade. Na discipli-
na de português, os 
alunos produziram 
resenhas críticas e 
artigos de opinião. Em 
geografia, o professor 
trabalhou a questão 
dos imigrantes na 
formação territorial 
brasileira.

A Tomie Ohtake está 
localizada na Rua 37, 
237, no Parque Con-
tinental II, em Gua-
rulhos. O horário de 
funcionamento é das 
9h às 16h.

A Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo in-
formou que mais de 39 mil 
profi ssionais estarão mobili-
zados nos 5,7 mil postos 
fi xos e volantes em todo o 
território paulista, das 8h 
às 17h, neste sábado (4) 
para vacinar contra a gripe 
pessoas que pertencem 
aos grupos prioritários e 
que ainda não estão imu-
nizadas.

Serão 4,5 mil postos no 
interior e cerca de 670 na 

Grande São Paulo, além de 
970 instituições envol-
vidas. Desde o início da 
campanha, em 10 de abril, 
3,5 milhões de cidadãos já 
foram imunizados contra o 
vírus Infl uenza no Estado.

Em média, foram cerca 
de 220 mil pessoas por 
dia. Até o dia 2 de maio, 
foram vacinadas 934 mil 
crianças (com idade maior 
que 6 meses e menor que 
6 anos); 167 mil gestan-
tes, 39 mil puérperas, 1,5 

milhão de idosos, 284 mil 
profi ssionais da saúde, 2,4 
mil indígenas, 71 mil profes-
sores e 429 mil pacientes 
com doenças crônicas, 
entre outros.

 “O ‘Dia D’ de vacinação 
é uma oportunidade para 
que pessoas pertencentes 
aos grupos prioritários, que 
têm rotinas mais intensas 
durante a semana, compa-
reçam aos postos”, afi rma a 
diretora de Imunização da 
Secretaria, Helena Sato.
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ACORDOS BENEFICIAM MAIS 1.200 NA BASE

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO

APOIAMOS OS PROFESSORES
O professorado fará greve em 15 de junho. 
A categoria combate a reforma da Previ-
dência, que é muito lesiva para a classe. 
Vamos apoiar. O professor no Brasil 
não é devidamente valorizado.

Fique sócio.
Vale a pena!

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

O Sindicato fechou mais cinco acordos de Participação 
nos Lucros e/ou Resultados. A maioria com aumento. 
Nosso vice-presidente Josinaldo José de Barros (Cabe-
ça) comenta: “Na soma, benefi ciamos cerca de 1.200 
companheiros”.

Na PW Usinagem (Arujá) conseguimos mais 116% no 
valor do benefício dos 250 funcionários. Pode chegar a  
R$ 1.300,00. Pagamento em setembro e abril de 2019.

OUTROS - Assembleia dos 90 trabalhadores da SEW 
Eurodrive (Arujá) aprovou PLR que subiu 21% e chegou 
a R$ 5.435,00. Na SMB (Taboão), subiu 5%. Pode chegar 
a R$ 3.684,00 para os 130 trabalhadores.

Dia 2, mobilizamos os 650 funcionários do Grupo 
Açotubo (Cumbica); e PLR também teve aumento de 
5%. Poderá chegar a um salário nominal, conforme as 
metas. Pagamento em fevereiro.

Grande ato das Centrais Sindicais marcou o 1º de Maio 
no Anhangabaú, SP. Houve protesto  contra a reforma da 
Previdência. Foi convocada Greve Geral para junho. 

Nosso presidente José Pereira dos Santos está confi ante: 
“Essa união fortalece nossas lutas”.

VAI TER GREVE GERAL EM JUNHO4/5/2019

APOIAMOS OS PROFESSORES
O professorado fará greve em 15 de junho. 
A categoria combate a reforma da Previ-
dência, que é muito lesiva para a classe. 
Vamos apoiar. O professor no Brasil 

GAP FAZ CURSO GRÁTIS A DESEMPREGADOS
O Grupo de Apoio Psicoprofi ssional para Desempre-

gados realiza curso de “5S – A base para a qualidade”. 
Quarta (8), a partir 
das 8 horas. É grátis. 

Inscreva-se pelos 
telefones 2463.5300 
ou 2440.5930. 

Diretoria e assessoria participam do evento no Vale do Anhangabaú

Trabalhadores têm total apoio no GAP

PW USINAGEM - Nossos diretores Nildo, Cabeça e Fala Mansa dirigem assembleia e os companheiros aprovam a PLR

Antônio Boaventura

O prefeito Guti (PSB) san-
cionou nesta sexta-feira (3) a 
lei que obriga aos estabele-
cimentos de pet shops insta-
lados no município a instalar 
circuito interno de câmeras. 
A medida é necessária, diz a 
nova legislação, para garantir 
a segurança dos animais em 
diversos serviços prestados 
por este tipo de comércio. O 
projeto de lei foi apresentado 
pelo então vereador Guti e 
seu colega Pastor Anistaldo.

As câmeras do circuito 
interno de fi lmagem deverão 
ser instaladas de forma a 
que os clientes dos pet 
shops tenham visão de seus 
animais ao longo de sua 
permanência nas instalações 
destes estabelecimentos. 
Nos casos de serviços de 
banho e tosa, as câmeras de 
fi lmagens devem ser instala-
das de modo a que o cliente 
possa acompanhar desde o 
início até o fi nal da prestação 
destes serviços. 

As imagens do circuito 
interno deverão ser mantidas 
pelos proprietários dos pet 
shops pelo período mínimo 
de trinta dias, devendo ser 
fornecidas cópias aos clien-
tes no prazo de até dois dias, 
quando solicitadas. As mes-
mas devem ser exibidas em 
televisão instalada nas salas 
de espera ou nas recepções 
dos estabelecimentos, sendo 
vedado seu uso na internet 
sem autorização expressa do 
proprietário do animal. 

Os estabelecimentos comer-
ciais em funcionamento terão 
o prazo de 180 dias, a contar 
desta sexta-feira, para se ade-
quarem aos seus dispositivos. 
Já os novos comércios que 
vierem a se instalar na cidade 
após a publicação da lei já 
deverão contar com o circuito 
interno de fi lmagens em suas 
dependências quando de sua 
abertura. 

Em caso de descumpri-
mento desta legislação, o 
estabelecimento poderá 

ser multado em 1000 UFGs 
(mil Unidades Fiscais de 
Guarulhos), equivalente a R$ 
3.318,80, quando da primeira 
autuação, multa de 2000 
UFGs (duas mil Unidades 
Fiscais de Guarulhos), valor 
aproximado de R$ 6.700,00, 
quando da segunda autua-
ção, suspensão da licença 
de funcionamento, quando 
da terceira autuação e a 
cassação do alvará de funcio-
namento, quando da quarta 
autuação.

Pet Shops da cidade serão obrigados 
a instalar circuito interno de câmeras
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Guarulhos busca 2ª vitória e 
lugar no G4 neste sábado

Depois de conquistar 
a primeira vitória nesta 
atual edição do Cam-
peonato Paulista da 4ª 
Divisão, fora de casa, 
contra o Jabaquara, o 
Guarulhos volta a atuar 
longe de seus domí-
nios neste sábado (4) 
diante do União Suzano, 
vice-líder do grupo 6 da 
competição estadual. Em 
caso de novo triunfo, o 
Índio guarulhense pode 
encerrar a rodada entre 
os quatro primeiros colo-
cada daquela chave.

Atualmente, a equipe 
azul e branco ocupa a 5ª 
posição do grupo 6 com 
quatro pontos conquista-
dos em 5 jogos realiza-
dos. Até o momento, a 
AD Guarulhos tem como 
retrospecto 1 vitória, 1 
empate e 2 derrotas 
[para o Grêmio Maua-
ense e Flamengo]. Seu 
ataque marcou 2 gols e 
a defesa foi vazada em 4 

oportunidades.
A possibilidade de fi gu-

rar no G4 daquele grupo 
da competição estadual 
se deu por conta dos 
empates que ocorreram 
na última rodada entre 
Barcelona e União Su-
zano [1 a 1] e no clássico 
da cidade de Mauá entre 
o Grêmio Mauaense e 
Mauá [0 a 0]. A liderança 
da chave pertence ao 
Flamengo, que soma 12 
pontos em 5 jogos e não 
atua nesta rodada.

O técnico Edu Miranda 
acredita que o time pos-
sa evoluir na competição 
depois da conquista da 
primeira vitória, além de 
ressaltar as difi culdades 
que os times podem 
encontrar durante o 
campeonato. Miranda 
também ressaltou a 
qualidade do elenco e o 
resultado esperado para 
os próximos compromis-
sos. (A.B.)
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Inauguração do Sesc Guarulhos terá shows 
gratuitos de Nação Zumbi, Pity e Marcelo D2

O Sesc Guarulhos, a 
mais nova unidade do 
Sesc São Paulo, preparou 
uma programação espe-
cialmente para celebrar 
a sua inauguração. Nos 
dias 11 (sábado) e 12 
(domingo), o público terá 
à disposição uma série 
de atividades gratuitas, em 
diversas áreas como mú-
sica, espetáculos para 
crianças, ofi cinas, exposi-
ções, aulas abertas, espe-
táculos de dança, interven-
ções circenses, vivências 
esportivas com atletas, 
além de ações para cida-
dania, meio ambiente, saú-
de e alimentação, entre 

muitas outras opções 
para que o público possa 
conhecer a unidade.

Tanto no sábado, quanto 
no domingo inaugural, have-
rá um ritual de boas-vindas 
com indígenas Kaimbé e 
Wassu Cocal, de Guarulhos, 
conduzido por seus pajés 
e seguido de cortejo com 
indígenas do Alto Xingú.

Entre os destaques da 
programação de inaugu-
ração está a presença 
de importantes artistas 
da música brasileira. O 
público poderá assistir a 
apresentações de nomes 
como o grupo Nação Zum-
bi apresentando um show 

inédito com a participação 
de Pitty e Marcelo D2; o 
show do violonista Guinga 
com a participação de 
Zélia Duncan, Hamilton 
de Holanda e Zé Rena-
to; Funk como Le Gus-
ta; Arnaldo Antunes; Bloco 
Filhos de Ghandy, Orques-
tra Jovem Municipal de 
Guarulhos e a cantora e 
compositora baiana Luedji 
Luna. Vale destacar que 
várias dessas apresen-
tações ocorrerão nas 
salas Centro de Música do 
Sesc Guarulhos, sendo a 
terceira unidade a dispor 
deste equipamento na 
rede Sesc.
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Programação inclui 
atividades de dança, 
teatro e artes circenses

Sesc receberá os grandes nomes do esporte mundial 

A programação também 
traz uma série de ativida-
des dentro do universo 
das artes cênicas, incluin-
do teatro, dança e artes 
circenses. Entre os desta-
ques estão uma aula aberta 
com o renomado coreó-
grafo Carlinhos de Jesus, 
o espetáculo “As canções 
que você dançou pra mim”, 
da Focus Cia, em que oito 
artistas são embalados 
por um pot-pourri com 72 
canções de Roberto Carlos; 
o espetáculo Festa - Palavra 
Ocupação, que reúne 
textos, poemas e canções 
dos espetáculos da Cia. do 
Tijolo, além de performan-
ces circenses com a Cia K.

Já nas artes visuais, a 
unidade inaugura seu 

espaço expositivo com 
a mostra Xilo: corpo e 
paisagem, reunindo artistas 
brasileiros em xilogravuras 
de produções realizadas 
a partir da década de 90, 
sob curadoria de Claudio 
Mubarac. Os interessados 
por tecnologias também 
poderão desfrutar da ins-
talação Escultura sonora, 
com J.J. Arango e L. Ceolín; 
da intervenção Landscape: 
vídeo mapping interativo, 
em que os visitantes con-
trolam desenhos projetados 
na vitrine do Espaço de Tec-
nologias e Artes e de vivên-
cias, como a de Impressão 
3D: esqueletos e fósseis, 
além de ofi cinas de costura, 
de pintura de letra e de 
impressão de xilogravura.

Dentro da área físico-es-
portiva, o Sesc Guarulhos 
contará em sua inaugura-
ção com a presença de im-
portantes nomes do espor-
te nacional, que realizarão 
uma série de encontros e 
vivências com o público. 
Entre os destaques está à 
homenagem aos 25 anos 
do título mundial de bas-
quete feminino, com a pre-
sença da seleção campeã, 
incluindo atletas como Hor-
tência, Magic Paula, Janeth 
Arcain. Também estão con-
fi rmadas as presenças de 

nomes como Fabíola Mo-
lina, Thiago Pereira e An-
dré Brasil(natação); Zé 
Elias, Diego Sacoman, Ma-
zola e Rubinho (Fute-
bol); Teliana Pereira, Na-
thaly Kurata e André 
Sá (tênis); Je� erson 

Sabino (atletismo); Rodrigo 
Faustino(Hóquei sobre 
Grama); Vitória Mendon-
ça e Felipe Nunes (skate).

Para os fãs da sétima arte 
haverá opções como o pro-
jeto Cinema em realidade 
virtual, que terá a exibição 

de curtas-metragens, docu-
mentários e fi cções sobre 
universos fantásticos hiper-
-realistas.

Os públicos infantojuve-
nil poderão assistir ao es-
petáculo teatral Henriques, 
adaptação do clássico 
Henrique V, de Shakes-
peare, assinado pela Cia. 
Vagalum Tum Tum e parti-
cipar da atividade voltada 
ao K-pop (estilo de dança 
que mistura pop, rock, hip-
-hop, eletrônica e outros 
gêneros), com a participa-
ção de Thiago Tang.

Serviço:
Sesc Guarulhos
Inauguração dia 11 de maio
Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, nº 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos - SP - Área do terre-

no: 22.018 m² - Área construída: 34.216 m² - Capacidade de atendimento: 4.000 pessoas por dia
Horário de funcionamento: De terça a sexta, das 9 às 21h30. Sábados, das 9h às 20h  e domingos e feriados, 

das 9h às 18h. Nas redes sociais do Sesc Guarulhos, você acompanha os preparativos para a inauguração da 
nova unidade do Sesc SP. Fique de olho: facebook.com/sescguarulhos, twitter.com/sescguarulhos, instagram.
com/sescguarulhos. Site: www.sescsp.org.br/guarulhos

Hortência Zé Elias
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Nação Zumbi Marcelo D2
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Meio Ambiente orienta sobre 
plantio de árvores e distribui 
plantas ornamentais

Cerca de mil pessoas 
participaram das atividades 
realizadas pela Secretaria 
de Meio Ambiente nessa 
quarta-feira, dia 1º., como 
parte do evento  “Cidada-
nia Ativa” realizado pela 
Prefeitura em homenagem 
ao Dia do Trabalhador, no 
Bosque Maia.

Na oportunidade, foram 
distribuídas 200 mudas de 
ametistas e piléias, ambas 
plantas ornamentais, e 
técnicos da Pasta deram 
orientações sobre plantio 
de árvores em passeios e 
calçadas e apresentaram 
as ações de revitalização 

de áreas verdes da cidade. 
Explicações sobre os 
programas IPTU Verde e 
Adote uma Área Verde, 
além de palestras sobre a 
importância da arborização 
urbana para a melhora da 
qualidade de vida também 
estiveram na programação.

No Viveiro Educador que 
fica dentro do Bosque, 
os participantes puderam 
apreciar exposições de 
plantas e objetos feitos 
com reaproveitamento de 
resíduos sólidos e voluntá-
rios participaram do plantio 
de 10 mudas de Ipê, árvore 
nativa da Mata Atlântica 

Regional.
Mais informações:
Projeto Cidadania Ativa: 

https://www.guarulhos.
sp.gov.br/article/projeto-
-cidadania-ativa-leva-15-mil-
-pessoas-ao-bosque-maia

Adote uma Área Verde: 
https://www.guarulhos.
sp.gov.br/adote-uma-area-
-verde

IPTU Verde: http://ser-
vicos.guarulhos.sp.gov.
br:8080/portalGuarulhos/
Servico.do

Manual de Arborização 
Urbana: https://www.guaru-
lhos.sp.gov.br/manual-de-
-arborizacao-urbana

Uma força-tarefa com 
cerca de 50 profissio-
nais de saúde promete 
fazer muito barulho neste 
sábado (4), das 9h às 14h, 
no Terminal de Ônibus 
São João e nas principais 
ruas dos bairros Cidade 
Seródio, Haroldo Velo-
so, especialmente no 
Jardim Lenize, regiões que 
concentram 351 casos de 
dengue do total de 1.015 
confirmados na cidade de 
janeiro até agora.

A ideia é chamar atenção 
para o problema e sensi-
bilizar a população para 
que abrace a luta contra o 
Aedes aegypti, transmissor 
da dengue, chikungunya e 
zika vírus, uma vez que a 
maior parte dos criadouros 
do mosquito está dentro 
das residências. Com carro 
de som, panfletos, faixas 
e cartazes, os agentes de 
Saúde abordarão tran-
seuntes, visitarão residên-
cias e comércios, levando 

orientações à população.
Até uma exposição com 

todas as fases de de-
senvolvimento do Aedes 
aegypti: desde a larva, 
o casulo (forma interme-
diária do inseto, entre a 
larva e a fase adulta) e o 
mosquito adulto ficará à 
disposição do público no 
Terminal São João, neste 
período. A observação 
poderá ser feita por meio 
de lupa, com a ajuda dos 
profissionais de saúde.

Haroldo Veloso e Seródio recebem 
ação contra a dengue neste sábado

Divulgação
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Restaurante São Paulo Antigo

Mirante do Paraíba (Guararema)

Villa Canguera

O Restaurante São Pau-
lo Antigo está localizado 
na rua Álvaro Luiz do 
Vale, n° 66, na cidade 
de Santana do Parnaí-
ba. O estabelecimento 
funciona de segunda à 
sexta, das 12h às 15h e 
sábados, domingos e 
feriados, das 12h às 16h. 
Com um cardápio es-

pecializado na culinária 
mineira, o restaurante 
tem pratos como Leitão à 
Pururuca, carro chefe da 
casa, servido aos domin-
gos e feriados. Na parte 
de sobremesas está o 
pudim de leite cremoso, 
goiabada e cocada cre-
mosa. Mais informações: 
(11) 4154-2726.

Localizado em Guarare-
ma, o Mirante do Paraíba 
é hoje um ponto de re-
ferência da gastronomia. 
No local é possível ex-
perimentar um cardápio 
montado especialmente 

de peixes e frutos do mar. 
A cozinha fi ca a vista dos 
clientes, os pratos são 
preparados no momento, 
os temperos são frescos, 
alguns colhidos na hora, 
e o visual é de cartão 

postal. O destaque fi ca 
por conta da paella. 
Localização: Rua Adme-
leto Gasparine, 4.509, 
Freguesia da Escada, 
Guararema. Mais informa-
ções:  (11) 4693.6055. 

Já imaginou um sabore-
ar um pastel de uva com 
chocolate? No restau-
rante Villa Canguera, 
localizado na Estrada 
do Vinho, km 08, no 
bairro Canguera, em São 

Roque, é possível, além 
de pratos como costela 
suína, alcachofra, peixe 
e massas. Para quem 
gosta de desfrutar de 
uma excelente refeição 
em meio à natureza,  o 

estabelecimento é uma 
grande opção, além de 
contar com espaço kids 
para as crianças, museu 
do vinho, adega e empó-
rio. Mais informações: (11) 
4711-1651. 

Final de semana é bom 
para aproveitar um passeio 
em família, através de um 
passeio ou mesmo um 
almoço fora de casa. Foi 
pensando nessa ideia, que 
o roteiro gastronômico do 
HOJE deste fi nal de sema-
na, uniu lazer e gastronomia 
juntos, com dicas de restau-
rantes que reúnem esses 
dois atrativos, além de uma 
bela paisagem enquanto 
saboreia a refeição. 

Um dos destaques é a 
Fazenda da Comadre, que 
possui muitas opções de 

aventura para as crian-
ças, como atividades de 
escalada, além de passeio 
com animais, e também 
atividades como tirolesa e 
arvorismo, acompanhado 
de uma variedade gastronô-
mica, já que o restaurante 
oferece café da manhã, 
almoço e jantar. 

Os outros dois restauran-
tes indicados neste roteiro 
são o São Paulo Antigo, 
localizado na cidade de 
Santana do Parnaíba, o esta-
belecimento está instalado 
em um casarão do século 

XVIII, além de ser uma ótima 
opção para os amantes da 
culinária mineira. Já a segun-
da opção é o Villa Canguera, 
que tem além de uma ex-
celente refeição, os vinhos, 
remetendo o visitante a um 
passeio histórico, aos bons 
tempos em que nossos 
avós transportavam o vinho 
em barris de carvalho e 
carroças, um registro dos 
importantes ciclos da história 
do vinho na região de São 
Roque, sendo a adega Can-
guera uma das pioneiras na 
fabricação de vinhos.

Gastronomia e lazer 
em família são opções 
próximas a Guarulhos
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Fazenda da Comadre

O restaurante Fazenda 
da Comadre tem o sabor 
e os temperos típicos da 
fazenda, e no almoço, o 
estabelecimento oferece 
um bu� et completo, além 
das saladas com bastante 
variedades de folhas e 

legumes. Também há o 
café da manhã reforçado, 
com diversas opções, 
entre pães caseiros, pão 
de queijo, bolos, bolachas, 
frios, frutas, sucos, leite e 
café produzidos na própria 
fazenda. Para terminar o dia 

bem, também é servido um 
delicioso jantar, além das 
opções de lazer e aventura 
para a família. O Fazenda 
da Comadre está localizado 
na rodovia dos Tamoios, na 
cidade de Paraibuna. Mais 
informações (12) 3974-7166. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Segundo um jargão de 
economistas, mesmo em 
tempo de crise o dinheiro 
não some, apenas muda 
de mãos. Outra frase 
famosa, “enquanto uns 
choram, outros vendem 
lenço”, também se aplica 
ao momento atravessado 
pela Aliança Imóveis, que 
está há quase 40 anos 
em Guarulhos. 

Apesar do momento 
recessivo do mercado, 
graças a investimentos 
ininterruptos, a imobiliária 
vem comemorando resul-
tados expressivos. Ape-
nas neste mês de abril, 
com feriado e tudo, cele-
brou 102 novos contratos 
de locação, que passam 
a integrar sua carteira de 
administração. “A gente 
fica muito feliz por ver um 
número assim acontecer, 
porque mais do que uma 
marca importante para 
nossa empresa, isso 

significa que mais de 
cem famílias e empresas 
concretizam um sonho, 
um projeto importante. 
Cada pessoa que chega 
até nós tem uma história 
para contar e outra para 
construir”, conta Paulo 
César Romão, que ao 
lado do irmão Marco 
Antonio Romão lidera os 
mais de 100 profissionais 
que atuam na Aliança.

“Temos investido sem 
parar na nossa estrutura. 
Há quatro anos reinau-
gurmos a sede, bem 
mais ampla e moderna, 
e nunca poderíamos 
imaginar que hoje 
teríamos problemas de 
espaço, mas felizmente 
crescemos. Na parte de 
processos e atendimento, 
para você ter uma ideia, 
temos duas consultorias 
em andamento, sempre 
atentos ao que é mais 
importante para o cliente 

e em melhorar também 
a qualidade de vida de 
quem trabalha conos-
co.  Além disso, sempre 
investimos em treinamen-
tos e em comunicação. 
Acredito que isso é que 
faça nosso 
time tra-
balhar tão 
dedicado 
a construir 
resultados 
como esse. 
Bom para 
nossos 
proprietá-
rios, que 
conseguem locar seus 
imóveis com rapidez e 
segurança, e para nossos 
inquilinos, que encontram 
o que precisam e contam 
com nosso apoio durante 
o contrato”, comemora 
Marco Antônio.

Líder da equipe de 
corretores de locação, 
Rebeca Alves destaca a 

importância do trabalho 
dos 9 profissionais que 
fazerm parte do time.  
“Elas e eles trabalharam 
duro e se empenharam 
para colocar em prática 
todo o planejamento que 

temos fei-
to. Nosso 
processo 
vem sen-
do lapida-
do para 
entender 
de forma 
mais 
assertiva 
a neces-

sidade das pessoas que 
nos procuram e identifi-
car os melhores imóveis 
para as visitas, que assim 
são mais produtivas. Os 
clientes têm se mostrado 
satisfeitos com os ajustes 
do processo. Tudo isso é 
resultado de um trabalho 
que vem sendo feito nos 
últimos anos e que conta 

com a dedicação de mui-
ta gente. Estou orgulhosa 
do nosso time e honrada 
por liderá-los”, finaliza 
Rebeca.

Uma preocupação cons-
tante na Aliança é com o 
atendimento aos inqui-
linos e assistência aos 
proprietários. Os inves-
timentos em consultoria 
e treinamento iniciaram 
por esse segmento, muito 
antes de centrar foco na 
parte comercial. “Inter-
mediar a relação entre o 
proprietário e o inquilino 
de forma equilibrada é 
um grande desafio. Nosso 
maior esforço, inclusive a 
maior parte de nossos co-
laboradores, é dedicado 
a isso, já que nosso negó-
cio é a administração dos 
contratos e a assistência 
a inquilinos e proprietá-
rios. No nosso caso, o 
pós-venda é infinitamente 
mais importante do que a 

“venda” em si. A corre-
tagem é apenas a porta 
de entrada. A montagem 
desse quebra-cabeças, de 
fazer funcionar o encaixe 
de todos os departamen-
tos para que tudo corra 
bem durante a perma-
nência dos locatários no 
imóvel, é fundamental 
para atingirmos marcas 
como a desse mês. Por  
isso eu parabenizo não 
só os corretores, mas 
também especialmente as 
gerentes, as coordenado-
ras do balcão e todos do 
time que dão suporte aos 
nossos clientes no dia-a-
-dia. Sem essas pessoas 
seria impossível atingir 
esse recorde histórico, 
não só para nós, mas para 
a cidade. Tenho muito 
orgulho do nosso time e 
sei que podemos manter 
e até superar essa marca 
nos próximos meses”, 
finaliza Marco Antonio.   

Aliança Imóveis comemora resultado histórico
Por Fábio Carleto (publieditorial) | Foto: divulgação

Na contramão do mercado, imobiliária investe no atendimento e passa de 100 novos aluguéis em abril

“Conquistar  
mais de 100 novos  

contratos de aluguéis 
em um único mês 

é uma marca histórica  
para nós  

e para Guarulhos”



www.guarulhoshoje.com.bracontece sabádo e domingo, 4 a 5 de maio de 201910

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

Teatro do CEU Ponte Alta terá Café 
com Viola, às 10h, neste domingo

F
o

to
s:

 M
á

rc
io

 L
in

oNeste domingo (5), a par-
tir das 10h, o Teatro do CEU 
Ponte Alta apresenta mais 
uma edição do Café com 
Viola grande espetáculo 
com o melhor da música 
sertaneja raiz. Nesta edi-
ção, Vera Bianca e Guaru, 
organizadores do evento, 
parabenizam as mamães 
pela celebração que acon-
tece na semana seguinte e 
dão boas vindas ao público 
com um saboroso café cai-
pira, bolo de fubá e música 
da melhor qualidade. O 
evento tem entrada gratuita 
e classifi cação livre.

Evento que conta com 
o apoio da Secretaria de 
Cultura, o Café com Viola 
acontece tradicionalmente 
no primeiro domingo de 
cada mês. Os participantes 
e as pessoas apaixonadas 
por música caipira encon-

tram um ambiente aco-
lhedor, no qual o objetivo 
é estreitar laços entre o 
público e os violeiros.

A participação é livre e 
por ordem de inscrição. 
Além de renomadas duplas 
da cidade, a expectativa é 
de que músicos de municí-
pios vizinhos, como Arujá, 
Mogi das Cruzes, Santa Isa-
bel, Guararema, São José 
dos Campos, entre outros, 
também participem.

O encontro também for-
talece a luta pela preser-
vação da cultura musical 
sertaneja, uma iniciativa 
que ajuda na consolida-
ção e perpetuação desse 
legado.

Desde que surgiu em abril 
de 2017, o Café com Viola 
já prestou homenagens às 
diversas personalidades 
da música caipira, artistas 

como Tonico e Tinoco e 
Fausto Oliveira Campos, 
além de festejar datas 
especiais como o dia das 
Mães e dos Pais, celebrar o 
Dia Internacional da Mulher, 
comemorar as festas juni-
nas e natalinas, e recebeu 
no palco grandes nomes 
como Ronaldo Viola Filho 
e João Carvalho, Adriana 
Farias, entre outros.

Serviço:
Café com Viola
Data: domingo, dia 5 
de maio
Horário: das 10h às 13h
Local: Teatro do CEU 
Ponte Alta
Endereço: Rua 
Pernambuco, 836 – 
Jardim Ponte Alta
Classifi cação: Livre
Entrada: Gratuita
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Shopping Bonsucesso garante a diversão 
com piscina com mais de 150 mil bolinhas
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ipAs crianças de Gua-

rulhos que gostam 
de uma boa diversão 
estão com motivos para 
passear no Shopping 
Bonsucesso. O empre-
endimento recebe, até 
julho, o Mega Pulo Es-
corregador, uma piscina 
de bolinhas gigante 
que reúne diversas ati-
vidades infantis em um 
mesmo espaço, além 
de garantir boas risa-
das e aventuras para os 
pequenos visitantes.

A atração conta com 
quase 200 metros 
quadrados, tem a 
temática mar e, logo 
na chegada, apresenta 
uma ilha com escorre-
gadores coloridos para 
a criançada já começar 
a se divertir. Dentro da 
piscina, que tem mais 
de 150 mil bolinhas co-
loridas, é possível apro-

veitar um barco inflável 
com quatro metros de 
altura, um tobogã e um 
pula-pula. 

A entrada tem o valor 
de R$ 20,00 por 20 
minutos, tendo um 
acréscimo de R$ 1,00 a 
cada minuto adicional. 
Crianças até quatro 
anos precisam estar 
acompanhadas dos 
pais ou responsáveis 
(que não precisam 
pagar). A partir dessa 
idade, o adulto que 
deseja acompanhar a 
criança também precisa 
adquirir uma entrada. 

O Mega Pulo Escorre-
gador está localizado 
na praça de eventos 
principal do Shopping 
Bonsucesso e funciona 
de segunda a sábado, 
das 10h às 22h, e do-
mingos e feriados, das 
14h às 20h. 

Serviço:
Mega Pulo Escorregador 
Data: até 31 de julho
Horário: de segunda a 
sábado, das 10h às 22h, 
domingos e feriados, das 14h 
às 20h 
Local: Praça de Eventos do 
Shopping Bonsucesso 
Valor: R$ 20,00 por 20 
minutos, tendo um acréscimo 
de R$ 1,00 a cada minuto 
adicional
Shopping Bonsucesso: 
Endereço: Estrada Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, n° 
5308 - Jardim Albertina
Horário de funcionamento 
do shopping: de segunda-
feira a sábado, das 10h às 
22h, domingos e feriados, 
das 14h às 21h e praça de 
alimentação, de segunda-
feira a domingo, das 10h às 
22h. - Contato: (11) 2489-9690
http://www.
shoppingbonsucesso.com.br/
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[ horóscopo ]

O Poder da Coragem

Na Trilha da Vingança

Globo, 0h47 Índia. 
Drama. Neerja. Dire-
ção Ram Madhvani. 
Com Shabana Azmi, 
Sonam Kapoor. Ne-
erja é um retrato da 
vida da corajosa co-
missária de bordo 
Neerja Bhanot, que 
sacrificou sua vida 
protegendo 359 
passageiros do voo 

73 da Pan Am, em 
1986. O voo, que ia 
de Mumbai, na Índia, 
para os Estados Uni-
dos, foi sequestrado 
por quatro integran-
tes da organização 
terrorista Abu Nidal, 
que tinham a inten-
ção de lançá-lo con-
tra um prédio em 
Israel.

Band, 3h Tomor-
row You’re Gone. 
EUA, 2012. Com 
Michelle Mona-
ghan, Willem Da-
foe. Após sair 
da prisão, Char-
lie Rankin busca 
vingança contra 
William “O Buda” 
Pettigrew, res-
ponsável por sua 
captura. No per-
curso ele encon-

tra Florence Jane, 
uma atraente mu-
lher que conhe-
ce como poucos o 
código de sobre-
vivência nas ruas. 
O casal embarca 
em uma viagem 
improvável bus-
cando uma incerta 
resolução e uma 
redenção impos-
sível. Muita ação e 
violencia. 

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 32
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ATROCIDADES
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Atos
típicos da
pessoa
cruel

Ramo dos
trabalhos
de Darwin
e Mendel

Interjeição
de espanto

Resposta 
da

"vaca de
presépio"

Simulta-
neidade 
de fatos

Letra ini-
cial dos
produtos
da Apple

Pão de 
(?),

massa de
bolo

Orquestra
sediada 

no Rio de
Janeiro

"Dragon
Ball-(?)",
desenho
animado

Filtrado 
(o café)

Conserva
de ovos de
esturjão

Título da
chefe de
Estado

britânica

Nitrogênio
(símbolo)

Portador
de nanis-
mo (Med.)

Age como
o plagiário

"(?) Men",
série

exibida
pela HBO

"(?) Ele-
mentares",
poema de

Neruda

O uísque
que não é
falsificado

Batalha 
(?), jogo de
estratégia
para dois

Tecla ao 
lado do F1,
no compu-

tador

Vida, em
francês

Cartilha 
rudimentar
da alfa-

betização

Laio, em
relação
a Édipo
(Mit.)

Termo
elipsado

em "vamos
sair"

Poder do 
Presidente
na votação

de leis
Indica o
Oeste na
rosa dos
ventos

Princípio
do aciona-
mento do
sonar (pl.)

A classe
dos

excluídos
(Econ.)

Guarda-
costas
(bras.)

Orlando 
Drummond,
humorista

carioca
Redutor do

ruído de
escape de
veículos

Mudada
Objetivo do
site como
o Google

Ódio
intenso

"High", em
HDTV

Situação 
de privação
material

completa, 
enfrentada

pelo
morador
de rua

O Homem-
Macaco
(Cin.)

Todavia

Região cearense 
da cidade de Crato
Banda (?): revelou

Ivete Sangalo

Estado de Bonito e
Corumbá (sigla)

Símbolo do raio em
Geometria

Neodímio
(símbolo)
Ellen Ro-
che, atriz

Medida de empresas
em tempo de crise
Saara (?), território 

do Noroeste africano

Em outras palavras
Fotógrafo mineiro da
Academia de Belas

Artes da França

3/mad — osb — vie. 4/odes. 6/cariri — tarzan.

virgem

Você terá a impressão 
de que as coisas estão 
se acelerando. Con-
versar com os outros 
irá ajudá-lo a manter 
o ritmo. O corpo e a 
mente estão em perfeita 
harmonia, você está 
cada vez mais equilibra-
do. Seria uma boa ideia 
fazer algum exercício.

Hoje o dia será muito 
animado. Os encontros 
serão agradáveis e re-
forçarão sua confiança. 
Você precisa encontrar 
um equilíbrio entre a 
reflexão e a ação, entre 
a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o 
seu corpo.

As pessoas vão 
admirar você hoje. 
Seu charme irá abrir 
as portas! Se você 
conseguir conter 
sua impaciência, vai 
ganhar com isso. Seu 
otimismo crescen-
te reforçará a sua 
energia.

Seus impulsos 
poderiam realmente 
levá-lo a um conflito. 
Tente ser discreto 
para evitar essas 
tendências. Você 
se sente capaz de 
enfrentar esses obs-
táculos. Seu estado 
de ânimo estará bem 
e você definitivamen-
te será eficaz.

Você quer animar 
sua vida cotidiana, 
mas não leve as 
coisas longe demais. 
Você apresenta sinto-
mas iniciais de fadiga 
geral, veja isso como 
um sinal. Relaxe e 
passe algum tempo 
ao ar livre.

Você será livre para 
agir como quiser 
hoje. Atividades 
financeiras são muito 
favoráveis. Sua men-
te está borbulhando 
e você vai encontrar 
todos os tipos de 
coisas para fazer. 
Seja sensato.

Você terá a chance 
de corrigir um erro co-
metido no passado e 
que ainda pesa sobre 
você. A boa notícia é 
iminente. Acalme-se. 
Você vai estar muito 
exigente, levando-o 
a um esgotamento 
nervoso e mental. 
Você precisa aumentar 
as barreiras.

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

Você está em risco 
de parecer egocêntri-
co demais e precisa 
relaxar. Você está 
exagerando as coisas, 
mas desacelerar vai 
parecer mais difícil do 
que continuar nesse 
caminho. Você precisa 
encontrar um equilíbrio.

Não confie no 
julgamento superfi-
cial que você ouve, 
verifique por si 
mesmo. Sua força 
moral e sua coragem 
vão compensar a sua 
falta de energia. Você 
tem problemas para 
dormir.

Uma tendência a viver 
no passado poderia lhe 
trazer amagura, não 
se perca em arrepen-
dimentos antigos. Sua 
sede de vida vai lhe dar 
asas. Não estrague tudo 
por ser ganancioso e 
tente comer de forma 
sensata.

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

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

[ novelas ] 

Orfãos da Terra
Aziz tem uma 

surpresa ao chegar 
à casa de Helena. 
Jamil e Laila se enca-
minham para a casa 
de Helena. Almeidi-
nha alerta Zuleika e 
sua família sobre a 
movimentação do 
sheik, e todos se 
desesperam. 

Verão 90
Quinzão consola 

Mercedes, que está 
enfurecida com o 
vídeo homenagem. 
Lidiane pede a Quin-
zão para não revelar 
a Mercedes que a 
ideia do vídeo foi 
dela. João garante 
a Manu que provará 
a sua inocência. 
Jerônimo conta a 
Vanessa que está 
endividado com o 
jogo.

O Sétimo 
Guardião

Valentina decide 
seguir pelo túnel até 
o sobrado. Nico-
lau não consegue 
se concentrar no 
trabalho por causa 
de Bebeto. Louise 
ouve Marcos Paulo 
contar para Murilo a 
conversa que teve 
com Valentina. Com 
a ajuda de Judith, 
Gabriel e Murilo des-
cobrem o paradeiro 
de Valentina. 

Segunda-feira
Malhação - Toda 
Forma de Amar

Rita afirma a 
Lara que não sabe 
o nome do pai 
biológico de sua 
filha. Jaqueline pede 
ajuda a Bill Clinton 
para encontrar Cé-
sar. Raíssa aceita a 
parceria musical com 
Camelo, e Nanda 
sente ciúmes. Duran-
te a audiência, Rita 
é acusada de estar 
envolvida em um 
crime de sequestro. 

Verão 90
Lidiane fica surpre-

sa ao perceber que 
Mercedes a contra-
tou para prejudicar 
Janaína. João avisa a 
Vanessa que provará 
sua inocência. Her-
culano, Madá e Patri-
ck aprovam o novo 
doce de Janaína. 
Álamo sente ciúmes 
do sucesso de Madá. 
Dirce avisa a Madá 
que muitas pessoas 
desejam se consultar 
com a vidente.

O Sétimo 
Guardião

Gabriel não 
consegue ajudar 
Valentina e é expul-
so com Murilo do 
sobrado. Mirtes tenta 
consultar a bola de 
cristal. Aranha vê 

seu assassino antes 
de morrer. Eurico 
estranha o compor-
tamento de Marilda. 
Afrodite se preocupa 
com o filho. Bebeto 
desmaia nos braços 
de Nicolau.

Minha Vida
Mehmet fica furioso 

ao saber que as 
ações da empresa 
estão em baixa. 
Hulya diz que Efsun 
e Ates são dois san-
guessugas. Mucella 
pergunta a Salih 
sobre um suspeito 
que espreita Guleser. 
Onur explica a Meh-
met como será feito 
o empréstimo. 

As Aventuras 
de Poliana

Lorena diz para 
Durval que está 
com dor de barriga, 
para ele desmarcar 
o encontro com 
Claudia. Marcelo 
convida Luísa para ir 
junto com ele ao co-
quetel na casa de Sr. 
Pendleton. Enquanto 
isso, Yasmin diz para 
a mãe que ficou 
sabendo que Durval 
e Fernanda estão se 
dando superbem. 

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de 
responsabilidade das 
emissoras.
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Cidade Soberana recebe sessão 
gratuita de ‘Jurassic World - 
Reino Ameaçado’ na Praça Estrela Fotos: Divulgação

Serviço:
Projeto Cine na Praça
Data: sábado, dia 4 de 
maio - Horário: 19h
Local: Praça Estrela – 
Cidade Soberana
Entrada gratuita

Uma sessão de cinema 

especial e inusitada, com 

grandes sucessos de bilhe-

teria. No próximo sábado 

(04), às 19h, os moradores 

da região da Praça Estre-

la, na Cidade Soberana, 

recebem o Projeto Cine 

na Praça, com a exibição 

gratuita do fi lme “Jurassic 

World - Reino Ameaçado”, 

do diretor espanhol Juan 

Antonio Bayona. A exibição 

do longa-metragem tem 

classifi cação de 12 anos.

No mais recente fi lme da 

franquia do mundo jurássi-

co, um vulcão em atividade 

põe em risco o parque que 

está fechado há anos de-

vido aos perigos causados 

aos visitantes na última tra-

ma lançada da série. Eis que 

uma questão é levantada: 

deixar os dinossauros sofre-

rem extinção novamente ou 

salvá-los dando continuida-

de às espécies?

Esta edição do Projeto Cine 

na Praça em Guarulhos con-

ta ainda com a exibição do 

curta-metragem “Elevador”, 

dos diretores guarulhenses 

Lucas Fraga, KaueHadzic, 

Diogo Gomes e Jimmy 

Andrade. Além de valorizar 

a produção audiovisual 

local, a exibição do curta é 

uma conquista da parceria 

entre a Secretaria de Cultura 

e o Cineclube Incinerante, 

organização da sociedade 

civil que reúne coletivos do 

município e atua na distribui-

ção alternativa de conteúdo 

independente.

Cine na Praça

Desde 2012, o Cine na 

Praça já percorreu diver-

sas cidades de São Paulo, 

promovendo debates e 

refl exões aos munícipes. Em 

Guarulhos, as sessões gratui-

tas se estendem por diversas 

regiões da cidade, dentre 

elas, Cabuçu, Pimentas, Vila 

Galvão e Bonsucesso.

O Projeto Cine na Praça 

é uma iniciativa que conta 

com o apoio cultural da Pre-

feitura de Guarulhos e tem 

como objetivo levar obras 

cinematográfi cas para o 

público em geral, inovando 

esta experiência coletiva por 

meio de exibições ao ar livre 

de forma gratuita e aberta 

ao público.

A ação é uma realização da 

Cooperativa dos Produtores 

Culturais do Estado de São 

Paulo – COOPCESP, e da Se-

cretaria Especial da Cultura e 

conta com o apoio da Lei de 

Incentivo à Cultura.

Sinopse: Três anos após 

o fechamento do Jurassic 

Park, um vulcão prestes a 

entrar em erupção põe em 

risco a vida na ilha Nu-

blar. No local não há mais 

qualquer presença humana, 

com os dinossauros vivendo 

livremente. Diante da situ-

ação, é preciso tomar uma 

decisão: deve-se retornar à 

ilha para salvar os animais 

ou abandoná-los para uma 

nova extinção? Decidida a 

resgatá-los, Claire (Bryce 

Dallas Howard) convoca 

Owen (Chris Pratt) a retornar 

à ilha com ela.
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BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 1

ASSOC CARIT DA PAR NSA SRA FATIMA

Periodo: 01/2018 a 12/2018

A T I V O 93.854,04

ATIVO CIRCULANTE 58.588,01
DISPONIBILIDADES 1.974,27
CAIXA 1.973,27

CAIXA 1.973,27

BANCOS CONTA MOVIMENTO 1,00
BCO BRADESCO (ASSOCIAÇÃO) C/C 17382-7 1,00

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 56.613,74
CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 42.457,44

APLICACOES - BCO DO BRASIL C/C 11966 8.230,69
APLICACOES - BCO BRASIL C/C 6625 26.671,98
APLICACOES - BCO BRASIL C/C 10470 1.849,77
APLICAÇÕES - BCO BRADESCO C/C 17382 5.705,00

ADIANTAMENTOS 14.156,30
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 14.156,30

ATIVO NAO CIRCULANTE 35.266,03
ATIVO PERMANENTE 35.266,03
IMOBILIZADO TECNICO 104.599,93

EDIFICAÇÕES 5.600,00
INSTALAÇÕES 2.835,45
VEICULOS 25.100,00
MÓVEIS E UTENSILIOS 54.864,70
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 3.333,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.866,38

DEPRECIACOES ACUMULADAS -69.333,90
DEPR.ACUM.-INSTALACOES -2.835,45
DEPR.ACUM.-VEÍCULOS -20.434,49
DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS -30.467,79
DEPR.ACUM.-INFORMÁTICA -2.483,31
DEPR.ACUM.-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -13.112,86

TOTAL - A T I V O 93.854,04

P A S S I V O 93.854,04

PASSIVO CIRCULANTE 216.715,08
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 216.715,08
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 174.393,38

SALARIOS A PAGAR 1.170,11
INSS A RECOLHER 22.204,57
FGTS A RECOLHER 5.227,80
CONT.ASSIST. ASSOC E CONFED. A RECOLHER 59,66
PROVISÃO DE FÉRIAS 118.090,98
PROVISAO P/ENCARGOS SOCIAIS FERIAS 27.640,26

OBRIGACOES FISCAIS 852,31
IRF A RECOLHER 214,98
PIS A RECOLHER 628,73
ISS A RECOLHER 8,60

OUTRAS OBRIGACOES 41.469,39
CONTAS A PAGAR 41.469,39

PATRIMONIO LIQUIDO -122.861,04
RESULTADOS ACUMULADOS -122.861,04
RESULTADO DO EXERCICIO -122.861,04

SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS -122.861,04

TOTAL - P A S S I V O 93.854,04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Folha: 3

ASSOC CARIT DA PAR NSA SRA FATIMA

Periodo: 01/2018 a 12/2018

CONTAS DE RESULTADO
RECEITA BRUTA
RECEITAS
RECEITAS ORDINARIAS 51.294,57
RECEITAS EXTRAORDINARIAS 1.559.035,41

1.610.329,98Total - RECEITAS

= RECEITAS 1.610.329,98

TOTAL - RECEITA BRUTA 1.610.329,98

DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
DEVOLUÇÃO DE VERBAS DE PROJETOS -4.471,01

-4.471,01Total - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

= DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 1.605.858,97

TOTAL - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA -4.471,01

DESPESAS TRABALHISTAS
DESPESAS TRABALHISTAS
DESPESAS COM PESSOAL -1.297.116,99

-1.297.116,99Total - DESPESAS TRABALHISTAS

= RECEITA LÍQUIDA 308.741,98

TOTAL - DESPESAS TRABALHISTAS -1.297.116,99

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS -411.180,21
DESPESAS FINANCEIRAS -6.748,20
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS 4.765,71
DESPESAS TRIBUTARIAS -2.746,97

-415.909,67Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

= DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS -107.167,69

TOTAL - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS -415.909,67

= DÉFICIT DO EXERCÍCIO -107.167,69

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
 
EXERCÍCIO 2018
ORIGENS
SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO)...............(R$  107.167,69)
 
DEPRECIAÇÃO
VARIAÇÕES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS
AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA
 
TOTAL DE ORIGENS:.................................(R$  107.167,69)
 
APLICAÇÕES
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO ..........................R$    7.999,10
AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO
AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO
AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Folha: 4

ASSOC CARIT DA PAR NSA SRA FATIMA

Periodo: 01/2018 a 12/2018

CONTAS DE RESULTADO

NOTAS EXPLICATIVAS
TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A
TOTAL DE APLICAÇÕES
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
 
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
(+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE
(-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
 
OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO N.º 177, DE 
10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.  
 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.........................................EXERCÍCIO 2018
SALDO ANTERIOR:............................................(R$  15.693,35)
 
(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS
(+) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL.......................(R$ 107.167,69)
 
SALDO ATUAL................................................(R$ 122.861,04)
 
 

 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
FLUXO DE CAIXA........................................EXERCÍCIO 2018
 
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE
(+) RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS.........R$ 1.610.329,98
(-) DESPESAS TRABALHISTAS...........................(R$ 1.305.521,67)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS........................(R$   403.902,60)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS............................(R$     2.809,37)
 
SUB.TOTAL...........................................(R$   101.903,66)
 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(-) IMOBILIZADO.....................................(R$     7.999,10)
SUB.TOTAL...........................................(R$   109.902,76)
 
ATIVIDADES FINANCEIRAS
(+) BANCOS...........................................R$    94.900,19
(-) DESPESAS BANCÁRIAS..............................(R$     6.748,20)
(+) JUROS RECEBIDOS..................................R$     4.765,71
(-) CONTAS A RECEBER/adiantamentos a empregados.....(R$    14.156,30)
(+) CONTAS A PAGAR...................................R$    34.853,96
(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS DE PROJETOS.................(R$     4.471,01)
 
RESULTADO DO DFC...................................(R$    758,41) 
SALDO INICIAL DE CAIXA...............................R$     2.731,68
CAIXA FINAL EM 2018.............................(R$    1.973,27)
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018.
 
I - CONTEXTO OPERACIONAL:
NOTA 01
A ASSOCIAÇAO CARITATIVA DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FATIMA É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE NATUREZA 
RELIGIOSA CATÓLICA FILANTRÓPICA, PASTORAL, DE PROMOÇÃO HUMANA E EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS E SE REGE PELO 
ESTATUTO SOCIAL E PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL;
 
III - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 6.404/76 E RESOLUÇÃO CFC N. 
877/2000, ITG 1000 e 2002.
 
III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03
A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
NOTA 04
A ENTIDADE POSSUI APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLESMENTE PARA CORREÇÃO DA MOEDA, POIS TODO DINHEIRO RECEBIDO É APLICADO 
NA SUA ATIVIDADE ASSISTENCIAL E FILANTRÓPICA.
NOTA 05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Folha: 5

ASSOC CARIT DA PAR NSA SRA FATIMA

Periodo: 01/2018 a 12/2018

CONTAS DE RESULTADO

NOTAS EXPLICATIVAS
A ENTIDADE SEMPRE QUE RECEBE DONATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS, BEM COMO, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM PESSOAS JURÍDICAS, 
FORNECE RECIBO AOS DOADORES E OS CONTABILIZA E AS SUBVENÇÕES RECEBIDAS DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS JÁ OS CONTABILIZA, 
POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE É OBRIGATÓRIO APRESENTAR JUNTO A ESTES ÓRGÃOS.
NOTA 06
EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, SENDO QUE NO ANO DE 2018 A ENTIDADE 
RECEBEU AS SEGUINTES DOAÇÕES:
A)PESSOAS FÍSICAS.....................R$    53.273,57.
B)PESSOAS JURÍDICAS...................R$       380,00.
NOTA 07
A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2018 OS SEGUINTES AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO:
A)MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL........R$ 1.556.676,41.
NOTA 08
OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO 
SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.
NOTA 09
A ENTIDADE SEGUE AS NORMAS CONTÁBEIS ITG - 1000 E 2002 DO CFC E DECRETO 7237/10.
NOTA 10
A ENTIDADE CONCEDE 100% DE GRATUIDADE, POIS TODA ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADA É TOTALMENTE GRATUITO AS PESSOAS.
NOTA 11
NÃO USUFRUIU A ISENÇÃO NO TOCANTE A COTA PATRONAL DO INSS + SAT + TERCEIROS,ESTANDO ISENTA DA CSLL E DA COFINS CF. 
ARTS. 22 E 23 LEI FEDERAL 8212/91. 
    

 

 

____________________________________          ____________________________________
TARCISIO ANATÓLIO DE ALMEIDA                  NILZA MARIA DA SILVA
CPF: 075.603.538-43                           CRC/SP: 1SP202654/O-2
PRESIDENTE                                    CONTABILISTA
 

 

 
 
 
OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO IX DO ART.4O.- DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, 
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.
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de linhaClassifi cados

Ligue e anuncie
nos classifi cados

PARA ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

BONA FIDE

FORROS DE PVC 
INSTALADO OU MATERIAL

BO

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

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

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

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

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

CASA EM 
CARAGUATATUBA

Aproximadamente 800m da praia 
Massaguaçu.

C/ 2 quartos, sala, coz, wc.
Vg para 2 carros populares, ducha 

externa e churras.
Mais informações entrar em 

contato.
F:96777-1112          Leticia.

ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA
E CÍVEL

APOSENTADORIA ESPECIAL
(VIGILANTES,METALURGICOS, ENFERMEIROS,

ENTRE OUTROS)
APOSENTADORIA POR TEMPO
APOSENTADORIA POR IDADE

 DIVÓRCIO E INVENTÁRIOS -  DIREITO IMOBILIÁRIO
Lisiane Ernst – OAB/SP: 354.370

Endereço: Rua José Bonifácio, 278, 7º andar, Sala 704, Sé

 3101-1744 /    (11) 96548-0504 3101-1744 /     3101-1744 /    

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!

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 VENDE-SE 
 Fiat idea 2008 
novo.F:96194-0683 

 EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 REPRESENTANTE 
 P/ empresa de caixa de pape-
lão e descartáveisp/ todo Brasil. 
F:(11)2412-8306 c/ Ronaldo 

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

 ASSISTENTE DE RH 
 Exp escr contábil - Folha Phoenix 
-E Social - Rotina/CV. E-mail: su-
porte@conto�  ce.com.br 

 AUX CONTÁBIL 
 Exp escr contábil - Phoenix toda 
rotina/CV. E-mail: suporte@con-
to�  ce.com.br 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 QUARTOS 
 Para rapazes. F:99741-
6690/96194-0683 whats  

 GALPÃO 1.400M² 
 C/ 2 salas e estacionamento no 
Pimentas/Guarulhos. F:(11)2412-
8306 c/ José Carlos 

 SALÃO COMERCIAL 
 Av.Emilio Ribas,n°2598. Primeiro 
andar. 140m² 7x20, 2 wc, c/ escri-
tório, 2 wc. R$1.450,00. F:2422-
4005 

 JARDIM PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 
4 comd, c/ garagem R$680,00 
F:2468-9271 / 99976-9738 

 VENDE-SE 

 LINDA CASA 
 Térrea, 2dorms c/ suíte, td plane-
jado. Acabamento de 1ª. Quintal 
+ 2vgs. R$460MIL. F:97212-
8941/97254-0000 

 CASA NOVA INDAIATUBA PER-
MUTA P/ APTO GUARULHOS ZN 
NORTE 
 3 dorm sendo 1 suíte,Wc 
social,lavabo. Sl 2 ambi e coz 
americana,vg 2 autos,lavand e 
quintal Jd Regente. R$340mil. 
F:(11)98300-3542 

 CASA PIMENTAS 
 3dorms, área de serviço e 4vgs. 
R$330mil. F:2484-2319 

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

 TERRENO PQ.CONTINENTAL I 
 Esquina da R Zélia E Alvarenga 
doc ok c/ prop F:99976-2880 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 LIMPE SEU NOME!!! 
 Junto ao SPC e Serasa de forma 
legal e aumente seu SCORE em 
15 dias. F:97046-4796   
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A melhor opção para o seu 
almoço de domingo!
RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP
RESERVAS�THEFIRE.COM.BR
TEL: 
11� 2447�1582
DE  2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

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

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


