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Jessie J fará show 
extra na capital 
paulista no próximo 
dia 27 de setembro
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Plano emergencial atenderá a população em caso de greve de ônibus
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Prefeitura apresenta défi cit 
orçamentário de mais de 50%
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HGG deixa pacientes sem 
ar-condicionado até na UTI
Acompanhantes de pacientes do Hospital Geral de Guarulhos denunciaram que faltam aparelhos de ar-condicionado 
em algumas alas e até na UTI; médicos disseram que a falta desse aparelho, inclusive na UTI, pode ser prejudicial
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Corte de verbas afeta a
Unifesp Guarulhos após
anúncio do Ministério

Vereadores retomam a 
votação de projeto que 
cria o CMCTI na cidade
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Cidade convive com menos 
de 50% dos DPs abertos 
24h e défi cit de policiais

Iv
a

n
ild

o
 P

o
rt

o

D
iv

u
lg

a
çã

o

SHOW: A cantora Jessie J se apresentará no Rock in Rio 2019 e confi rmou um 
show extra no Espaço das Américas, na capital paulista, no dia 27 de setembro
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Justiça determina retorno 
de Temer à prisão; ele 
deve se entregar nesta 5a
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Desmaio na tropa

Um soldado do Batalhão de Guarda do Exército desmaiou durante a cerimônia em comemora-
ção ao Dia da Vitória e Imposição da Medalha e da Vitória, no Monumento Nacional aos Mortos 
da Segunda Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo, no Rio, na manhã desta quarta-feira, dia 8
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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° 2148
04/05/2019
08 - 15 - 32 - 33 - 58 - 59

 
Lotofácil
Concurso n° 1810
06/05/2019 
01 - 03 - 04 - 06 - 07
09 - 12 - 13 - 14 - 16
19 - 21 - 22 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1967 
07/05/2019
03 - 06 - 12 - 15 - 25
26 - 27 - 28 - 47 - 50
56 - 69 - 71 - 85 - 87
89 - 90 - 93 - 95 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1932
07/05/2019
Primeiro sorteio 
07 - 08 - 16 - 35 - 48 - 49
Segundo sorteio
12 - 15 - 18 - 38 - 43 - 44

Federal
Extração n° 05386
08/05/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   44743          500.000,00
2º  6032               27.000,00 
3º  34302             24.000,00
4º  95262             19.000,00
5º  50650             18.329,00

Polícia combate grupo que usava drones 
para entrega nas cadeias de São Paulo

Policiais civis cumpriram 
mandados de prisão nesta 
quarta (8), em Guarulhos, em 
uma operação que prendeu 
21 pessoas acusadas de 
integrarem um esquema de 
uso de drones para entregas 
nos presídios paulistas. Os 
detentos, principalmente 
líderes de facção, recebiam 
drogas e celulares no pátio 
das unidades prisionais.

Além de Guarulhos, os 
mandados foram cumpridos 
em São Paulo, Franco da 
Rocha, Marília, Pacaembu, 
Martinópolis, Potim e Lavínia. 
Denominada “Voo de Ícaro”, 
a operação também cumpriu 
13 mandados de busca e 
apreensão, inclusive, dentro 
dos presídios. Para isso foi 
preciso o apoio do Grupo 
de Intervenção Rápida (GIR), 
especializado em ações no 
sistema prisional.

A operação descobriu 
que os detentos orientavam 
seus cúmplices que estavam 
do lado de fora sobre os 
horários e locais para as 
entregas. Geralmente as 
encomendas chegavam no 
momento do banho de sol, 
quando os presos estão no 
pátio. Houve casos, porém, 
em que os drones acabaram 
abatidos a tiros pelos guar-
das das muralhas.

Esses drones custam na 
faixa de R$ 16 mil cada e o 
valor para cada operação de 
entrega nos presídios che-
gava a R$ 40 mil, bancado 
pelo crime organizado. A 
ação resultou na apreen-
são de drones, objetos 
diversos e no bloqueio de 
contas bancárias que seriam 
usadas pelos criminosos. 
Participaram do trabalho 
134 policiais em 41 viaturas.

O Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região (TRF2) suspen-
deu por 2 votos a 1 os habeas 
corpus (HCs) do ex-presiden-
te Michel Temer e do coronel 
João Baptista Lima Filho. Com 
isso, eles terão de voltar para 
a prisão. Foram mantidos 
os habeas corpus para o 
ex-ministro Moreira Franco 
e para Carlos Alberto Costa, 
Maria Rita Fratezi, Carlos 
Alberto Costa Filho, Vanderley 
de Natale.

Segundo o advogado Edu-
ardo Carnelós, Temer está em 
São Paulo e deve ser apresen-
tar nesta quinta-feira (9). 

A 1ª Turma Especializada 
do TRF2 julgou o mérito dos 
habeas corpus na tarde desta 
quarta (8). Depois de terem 
sido presos na Operação 
Descontaminação, no dia 21 
de março, eles foram soltos 
no dia 25 do mesmo mês, em 
uma decisão liminar do de-
sembargador Ivan Athié, que 

integra a 1ª Turma do TRF2 
com mais dois desembarga-
dores: Abel Gomes e Paulo 
Espírito Santo.

As defesa de Temer e do 
coronel Lima pediram que 
eles pudessem se apresentar 
à Justiça, sem que fossem 
capturados. Abel Gomes 
disse que vai expedir novos 
mandados de prisões e que 
os dois poderão se apresen-
tar nos locais que preferirem.

O ex-presidente foi preso 
preventivamente junto com o 
ex-ministro e outros acusados 
de integrar uma quadrilha que 
cometeu crimes de corrupção 
relacionados à construção da 
Usina Nuclear Angra 3. 

A pedido da defesa, após 
ser preso, Temer foi levado 
para a sede da Superinten-
dência da Polícia Federal no 
Rio de Janeiro. O ex-ministro 
Moreira Franco estava preso 
no Batalhão Especial Prisional 
(BEP), em Niterói.

Temer e coronel Lima 
deverão voltar à prisão

Dida Sampaio/AE
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TODA LINHA DE 
PNEUS GOODYEAR
EXCETO ARO 13
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Oferta válida para produtos do mesmo tipo e marca.

Oferta válida para produtos do 
mesmo tipo, marca ou embalagem.

Cerveja 
Imperial Ouro
Garrafa c/ 600ml

%

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil /makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasilwww.makro.com.br

Ofertas válidas para a loja Guarulhos. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 9 a 12 de maio de 2019 (exceto as 
ofertas válidas por 3 dias), enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. 
Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de 
parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes 
sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) 
de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita 
à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento somente na função à 
vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas. 

BEBA COM MODERAÇÃO SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.

OFERTAS VÁLIDAS DE 9/5/2019 A 11/5/2019OFERTAS DE DIAS03

OFERTAS VÁLIDAS DE 9/5/2019 A 12/5/2019OFERTAS DE DIAS04

LOJA GUARULHOS: RUA CARLOS LEAL EVANS, 252 - JD. SANTA FRANCISCA

Queijo mussarela 
Litoral ou Aro
Peça 15,49

KG

R$9,29
KG

R$Filé de peito de 
frango congelado
A partir de

Refrigerante 
Guaraná Antarctica
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

1,79
LATA

R$

5,69
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

Açúcar 
refi nado União
Pacote c/ 1kg

1,85
PCT.

R$

7,99
UNID.

R$Bombom 
especialidades 
Nestlé
Unidade c/ 300g

Arroz branco 
T1 Prato Fino
Pacote c/ 5kg

14,49
PCT.

R$ Leite 
condensado 
Itambé
Unidade c/ 395g 3,49

UNID.

R$

Costela suína 
congelada Aurora
Peça 15,99

KG

R$ 1,59
UNID.

R$Achocolatado 
Toddynho 
Unidade c/ 200ml

Isotônico Gatorade
Diversos sabores, 
garrafa c/ 500ml

2,89
GARRAFA

R$Picanha bovina 
Peça, a partir de 25,99

KG

R$

Cerveja Budweiser
Embalagem c/ 8 
latas c/ 269ml

2,09
LATA

R$

Cerveja Stella Artois
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 275ml

2,99
GARRAFA

R$ 6,79
PCT.

R$

Leite em pó 
integral Italac
Pacote c/ 400g

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO MATERNO 
EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS 

E É RECOMENDADO ATÉ 2 
ANOS DE IDADE OU MAIS.
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Saco para lixo 
reciclado Dover Roll
Embalagem c/ 60 
sacos c/ 15L 16,99

EMB.

R$

Néctar Del Valle Mais
Diversos sabores, 
unidade c/ 1L

4,99
UNID.

R$

Café Pelé  
Pacote c/ 500g

6,49
PCT.

R$

Presunto cozido 
magro Seara
Peça

13,99
KG

R$
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Antônio Boaventura

Independente da esfera 
administrativa, os servi-
ços relacionados à saú-
de pública estão entre 
os mais lembrados pela 
população quando o as-
sunto é a sua avaliação. 
E com o Hospital Geral 
de Guarulhos (HGG), ad-
ministrado pelo governo 
do estado, não é diferen-
te. Acompanhantes de 
pacientes ouvidos pelo 
HOJE reclamaram da 
infraestrutura da unidade 
hospitalar.

Segundo as denúncias, 
os pacientes sofrem com 
a falta do ar-condicio-
nado em algumas alas, 
inclusive na Unidade de 
Tratamento Intensivo 
(UTI), o que pode com-
prometer o tratamento.

Médicos entrevistados 
garantem que a ausên-
cia do equipamento, em 
especial na UTI pode ser 
prejudicial aos pacien-
tes. O ar-condicionado 
mantém a temperatura 
adequada, além de ser 
um mecanismo para 
evitar uma infecção hos-
pitalar. Assim, o hospital 
estaria infringindo a 
legislação da arquitetura 
hospitalar.

O motorista Jean San-
tos, 33 anos, confirmou 
a condição estrutural da 
unidade e revelou que 
este cenário se estende 
ao local destinado para 
atendimento infantil. 
“A estrutura não é das 
melhores, mas estamos 
levando. E o ar-condicio-
nado não tem mesmo, 

além de muita coisa que-
brada na ala dos bebês”, 
explicou.

Já Juliana Amorim, 
41, também revelou 
inexistência de equipa-
mentos estruturais nas 
dependências do HGG, 
porém, entende que o 
atendimento profissional 
pode ser considerado de 
boa qualidade. “Não tem 
ar-condicionado. Apesar 
de não ter uma estrutura 
que atenda melhor os 
pacientes, o atendimento 
e a atenção dos profis-
sionais posso dizer que 
é boa”, disse.

Em junho do ano 
passado, o casal Suelen 
Estrela e Cláudio Jesus 
apontou negligência do 
hospital no caso envol-
vendo a filha do casal, 

que já teria nascido 
morta durante um parto 
realizado naquela uni-
dade de saúde. O HGG 
afirmou naquele momen-

to que devido ao quadro 
de diabetes gestacional, 
tratava-se de uma gesta-
ção de risco.

A reportagem procurou 

a secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo, mas 
não obteve resposta so-
bre o caso destacado, até 
a conclusão desta edição.

A cidade de Guarulhos 
conta com nove Distritos 
Policiais. Entretanto, apenas 
44% deles funcionam 24 
horas, incluindo os fi nais de 
semana, para atender as 
demandas da população. 

O Sindicato dos Delega-
dos de Polícia do Estado 
de São Paulo (Sindesp) 
entende que o funciona-
mento pleno das delega-
cias depende de estudos 
técnicos e eliminação do 
défi cit de policiais.

Com exceção do 1º DP, 
na região central; o 2º DP, 
no Jardim Santa Mena; o 
4º DP, no Pimentas; e o 
7º DP, na Cidade Seródio, 
os demais distritos têm 
atendimento até às 19h. O 
município conta com apro-
ximadamente 600 policiais 
civis e um défi cit de cerca 
de 200 profi ssionais. 

A presidente do Sindesp, 
Raquel Gallinati, explicou 
que é necessário entender 
as necessidades de cada 
distrito policial e quais são 
as demandas atendidas por 

elas para defi nir ou não o 
funcionamento das mesmas 
em período integral.

“Em muitas atividades, 
não existe a necessidade 
de colocar em funciona-
mento um distrito por 24 
horas. Também temos que 
nos atentar que não existe 
contingente para isso. 
Atualmente, as normas 
internacionais de trabalho 
não estão sendo respeita-
das”, afi rmou..

Gallinati aponta que em 
todo estado existe um 

défi cit de 14 mil policiais. Ela 
disse que não é possível 
desenvolver este tipo de 
proposta sem que haja 
condições para executar 
o planejamento, além de 
destacar a viabilidade de 
estudos técnicos para 
comprovar a necessidade 
da aplicação desta política 
pública de segurança.

“Em primeiro lugar tem 
que ter conhecimento 
técnico para colocar os 
distritos em funcionamento 
por 24 horas. Em segundo, 

por mais que queira não há 
condições. Existe um défi cit 
de policiais civis e a carga 
de trabalho de cada policial 
é de quatro ou cinco”, 
concluiu.

Procurada, a Secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo (SSP) 
não se pronunciou sobre a 
possibilidade de ampliar o 
número de distritos policiais 
em funcionamento por 24 
horas e os motivos por qual 
ainda não funcionam nesta 
condição. (A.B.)

Falta de ar-condicionado pode comprometer 
tratamento de pacientes do Hospital Geral

Menos de 50% das delegacias 
de Guarulhos funcionam 24 horas
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A Câmara Municipal 
retoma nesta quinta-feira 
(9) a votação do projeto 
de lei que prevê a criação 
do Conselho Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (CMCTI), de autoria 
do prefeito Guti (PSB). A 
iniciativa será administrada 
pela Secretaria de De-
senvolvimento Científi co, 
Econômico, Tecnológico e 
de Inovação (SDCETI), que 
tem como responsável o 
secretário Rodrigo Barros.

A proposta tem como 
objetivo dar apoio a 
projetos de pesquisa, 
ensino e extensão, proje-
tos de desenvolvimento 
institucional, científi co, 
tecnológico e projetos de 
estímulo à inovação de 
interesse das Instituições 
Científi cas, Tecnológicas e 
de Inovação, registradas e 
credenciadas no Ministério 
da Educação e no Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia 
e Inovação e das demais 
legislações pertinentes nas 
esferas estadual, distrital e 
municipal.

“Este sistema local tam-
bém envolve os ambientes 

de inovação do Município, 
com especial menção ao 
Parque Tecnológico de 
Guarulhos, considerado 
projeto estratégico de 
consolidação do Sistema 
de Inovação de Guarulhos 
(SIG). O Fundo Municipal 
de Inovação é instituído 
como instrumento para 
fortalecimento das políti-
cas municipais de ciência, 
tecnologia e inovação, 
possibilitando gestão de 
recursos destinados espe-
cifi camente para execução 
destas políticas”, justifi cou 
o prefeito Guti (PSB).

Além da preocupação 
com o desenvolvimento 
científi co e tecnológico, 
inclusive do Parque Tecno-
lógico, o conselho terá a 
missão de organizar, estru-
turar, estimular ou prestar 
apoio logístico, gerencial e 
tecnológico ao empreen-
dedorismo inovador e in-
tensivo em conhecimento, 
com o objetivo de facilitar 
a criação e o desenvolvi-
mento de empresas que 
tenham como diferencial 
a realização de atividades 
voltadas à inovação. (A.B.)

Câmara retoma votação da criação
do CMCTI na sessão desta 5ª feira
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Cidadãos, voltamos 
a dialogar com todos 
vocês, munícipes da 
cidade de Guarulhos e 
Arujá.

Nossa categoria, con-
dutoras e condutores, 
cobradoras e cobrado-
res e a manutenção do 
transporte coletivo da 
cidade de Guarulhos e 
Arujá está em campanha 
salarial.

Queremos continuar 
a prestação de nosso 
trabalho de excelência 
nas cidades, porém, nem 
Governo, nem Empresá-
rios parecem se importar 
com a continuação do 
serviço.

Como todo ano, apre-
sentamos nossa pauta 
de reivindicação, sempre 
pautada e construída em 
cima de dados e núme-
ros oficiais.

Provamos que o sis-
tema de transporte não 
perdeu passageiros du-
rante o ano e, que nossa 
categoria cumpriu com 
suas obrigações.

Apesar de todo esse 
cuidado que o SINCO-
VERG teve, respaldado 
pelas trabalhadoras e 

trabalhadores e, envian-
do sua pauta de reivindi-
cações no prazo correto, 
os empresários nos 
enviaram uma proposta 
indecente.

O reajuste salarial 
sequer cobre a inflação 
acumulada de março e, 
ainda, querem aplicar 
maldades como a Cria-
ção do Banco de Horas 
e acabar com a PLR 
(Participação nos Lucros 
e Resultados).

Os empresários deram 
às costas a todas tra-
balhadoras e trabalha-
dores e, por tabela, aos 
cidadãos que utilizam 
os coletivos. Mais uma 
vez querem colocar a 
culpa na trabalhadora 
e no trabalhador, como 
se nós fossemos os 
responsáveis pela falta 
de gerenciamento das 
empresas.

Bolsonaro vem falando 
de uma nova carteira 
de trabalho, a verde e 
amarela, nela, o traba-
lhador não teria direitos 
como o 13º salário, férias 
remuneradas, PLR, entre 
outros. Parece que os 
empresários das empre-

sas de ônibus querem 
antecipar isso e já come-
çam  a tentar cortar os 
nossos direitos.

Nossa direção e cate-
goria têm compromisso 
com vocês, munícipes 
de Guarulhos e Aru-
já, mas, também têm 
compromisso com suas 
famílias. 

A PLR, por exemplo, é 
considerada como um 
salário a mais por nossa 
categoria, retirar essa 
conquista é tirar comi-
da da boca de nossos 
filhos.

Não permitiremos isso! 
A partir do dia 10 de 
maio, às 00:00, entrare-
mos em GREVE e só re-
tornaremos ao trabalho 
com uma proposta, no 
mínimo, decente a cada 
pai e mãe de família de 
nossa categoria.

Agradecemos a com-
preensão de todos e sai-
bam, estamos brigando 
por vocês também.

Somente a luta ORGA-
NIZADA muda a vida!

A Direção
SINCOVERG

Carta aberta à População: Condutores 
de Guarulhos em estado de GREVE

Informe Publicitario
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Wellington Alves
Free São Paulo

Relatórios do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) de 
São Paulo apontam descon-
trole das contas públicas 
na maioria dos municípios 

paulistas. Apenas 45 de 644 
cidades paulistas – sem 
contar a capital - comprome-
teram de maneira adequada 
as gestões fi scais e orçamen-
tárias no primeiro bimestre 

de 2019, informou o site Free 
São Paulo (www.freesaopau-
lo.com.br). Guarulhos está no 
grupo dos que gastaram mais 
do que arrecadaram.

O quadro é preocupante. 

De acordo com o TCE, a 
Prefeitura de Guarulhos 
arrecadou R$ 947 milhões até 
abril deste ano, com gasto de 
R$ 1,5 bilhão – défi cit de mais 
de 50%. Isso gera preocu-
pação, já que os primeiros 
meses, tradicionalmente, são 
os melhores em arrecadação, 
já que ocorrem os pagamen-
tos do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano). 

A gestão Guti segue a 
tendência das grandes cida-
des do estado. A capital já 
gastou metade do orçamento 
previsto para o ano. Campi-
nas empenhou o dobro do 
arrecadado até o momento. 
Questionada sobre o défi cit 
neste ano, a Prefeitura de 
Guarulhos não se pronunciou.

Para o economista Agos-
tinho Celso Pascalicchio, da 

Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, a reestruturação 
das contas da maioria das 
cidades paulistas – e do res-
tante do país – pode demo-
rar até três gestões, ou seja, 
12 anos. Por isso, seria im-
portante um projeto político 

consistente e suprapartidário 
para defi nir as prioridades 
de gasto do dinheiro público. 
Na avaliação dele, a culpa 
não é só dos prefeitos atuais, 
mas segue uma tendência 
de mais de uma década de 
gestões ruins. 

Prefeitura de Guarulhos apresenta 
déficit orçamentário de 50% no ano

M
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Liberado
O deputado 

estadual Jorge 
Wilson Xerife 
PRB) afirma 
que não tem 
compromisso 
com o prefeito 
Guti (PSB) de 
não concorrer 
à Prefeitura no 
ano que vem. 
“A Secretaria 
de Esportes e o 
Procon foram espaços conversados em 2016”, 
explica…

Faz sentido
O prefeiturável pelo PRB Jorge Wilson Xerife 

garante que não pretende lançar seu filho, Jor-
ge Wilson Xerifinho, candidato a  vereador em 
Guarulhos. Iria atrapalhar seu quadro de candi-
datos à Câmara. Vai lançá-lo na Capital, onde 
há mídia televisiva…

Proximidade
O prefeito Guti 

(PSB) declarou 
que vê com bons 
olhos o empresá-
rio Jorginho Mota 
(NOVO) como seu 
possível vice em 
2020. E que está 
feliz com a fi liação 
de seu secretário 
Jorge Taiar (SDU) 
ao NOVO…

Nada consta!
Entretanto, Jorge Taiar não fi gura como fi liado ao 

NOVO. Ele concedeu entrevista a jornal neste sen-
tido e sua inscrição foi preenchida pela internet, 
mas não chegou a ser ativada…

Mistério!
Na fictícia Gotham City, alguém tomou atitude 

que requer muita (mas bota intensidade nisso) 
autoridade. Ninguém sabe quem foi. Nem o 
prefeito descobriu ainda…

Sai de perto!
A reunião hoje do CMS (Conselho Municipal 

de Saúde) deverá ser tensa. O presidente da 
entidade, Rogério Oliveira, e o médico José 
Mário, que representa a Prefeitura, estão estre-
mecidos…

Bambambã!
Mal retornou das 

férias, o super-
-hiper-mega-secre-
tário Rodrigo Barros 
(Desenvolvimento) 
embarcou  para 
Teresina (PI) para 
proferir palestra 
sobre administração 
pública. Tenho de 
reconhecer: ele é o 
cara…

Bola na rede
O vereador Lau-

ri Rocha (PSDB) 
estuda instaurar CPI 
para apurar o que 
aconteceu com time 
de vôlei Guarulhos-
-Corinthians…

Piada pronta!
Com o porte de 

arma para verea-
dores e jornalistas, 
melhor a Câmara 
Municipal  trocar as 
bancadas por trincheiras…

Reticências...

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

Jorge Taiar e Jorginho Mota

Apesar do desejo de 
mudança política nos 
últimos anos, a maioria dos 
municípios paulistas segue 
em crise fi nanceira. A cien-
tista política Jacqueline 
Quaresemin, da Universi-
dade de São Paulo, avalia 
que isso acontece por falta 
de pressão da sociedade 
civil organizada. “Com 
as novas tecnologias, é 
possível criar mecanismos 

de cobrança mais ágeis”, 
explica.

A especialista acredita 
que as prefeituras não 
serão transparentes e 
efi cientes se não houver 
engajamento da popula-
ção. “Um prefeito pode 
governar priorizando os 
acordos políticos, mas vai 
mudar essa postura se for 
pressionado pela socieda-
de”, afi rma Jacqueline. 

Tecnologia pode ajudar fiscalização
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Ulisses Carvalho 

O Sincoverg (sindicato 
dos motoristas e cobrado-
res) confirmou ao HOJE 
que haverá paralisação 
dos ônibus municipais e 
intermunicipais nesta sex-
ta-feira (10). A greve ocorre 
após assembleia realizada 
na sede do sindicato na 
noite de segunda-feira 
(6), quando os condutores 
teriam rejeitado proposta 
de aumento salarial de 4%. 
As informações também 
apontam que as empresas 
de ônibus desejam retirar 

a Participação nos Lucros 
(PLR), dos funcionários. 

A Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade 
Urbana (STMU) informou 
que montou um sistema 
emergencial, que é o Pla-
no de Atendimento entre 
Empresas de Transporte 
em Situação de Emergên-
cia (Paese). 

“As negociações está 
sendo realizadas entre o 
Guaruset (Sindicato das 
Empresas de Transportes 
Urbanos e Metropolita-
nos de Passageiros de 

Guarulhos e Arujá) e o 
Sincoverg. Atualmen-
te, o transporte público 
municipal atende cerca de 
530 mil usuários nos dias 
úteis”, destacou em nota a 
administração municipal. 

Na segunda-feira, devido 
a assembleia, o transporte 
coletivo ficou comprometi-
do durante a parte da tar-
de e no período noturno. 
A reunião dos trabalhado-
res terminou por volta das 
18h30, e os coletivos vol-
taram a começar a circular 
após as 19h. 

Paralisação de ônibus 
está marcada para 0h 
desta sexta em Guarulhos 

Ivanildo Porto

A prefeitura destacou 
em nota que foi notifica-
da na última terça-feira (7) 
sobre a possível paralisa-
ção das linhas municipais 
do transporte público 
da cidade por tempo 
indeterminado, conforme 
informou o sindicato da 
categoria. 

“De acordo com a STMU, 
66 linhas que servem, 
diariamente, 367 mil passa-
geiros podem ser afetadas. 
Por sua vez, amparada 
pela legislação, a STMU 
já informou oficialmente 
às empresas que durante 
o período de greve elas 

terão de colocar nas ruas 
pelo menos 40% da frota 
para prestar o serviço à 
população”, informou.

Com a deflagração 
(Paese), no qual veícu-
los de permissionários 
(micronibus), que prestam 
serviço dos bairros até 
os terminais de ônibus, 
irão estender o percurso 
para  as principais ave-
nidas e à região central 
da cidade, que normal-
mente são atendidas 
pelas concessionárias. 
Todas as medidas legais 
estão sendo adotadas 
pela STMU no sentido de 

minimizar os transtornos 
à população.

Questionada sobre os 
ônibus intermunicipais, a 
Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos 
(EMTU), destacou que 
em casa de paralisação, 
tomará as medidas possí-
veis para reduzir o trans-
torno dos passageiros 
na área 4 de concessão, 
que inclui o município de 
Guarulhos. “Cabe salien-
tar que, por contrato, as 
operadoras podem ser 
autuadas caso deixem de 
cumprir os horários de 
partida determinados”. 

Cidade tem plano emergencial para 
minimizar efeitos de possível greve 

EDITAL

O Segundo Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no § 4º, do Artigo 26, da Lei 
9.514/97, em atendimento ao requerimento prenotado sob nº 414.187, de EMGEA – EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS, CNPJ/MF 04.527.335.0001-13, credora fi duciária, nos termos do registro 
número R-23, das matrículas 33.098 e 33.178, relativa aos imóveis situados na Rua Hélio Manzoni, 
296, Apartamento 43, Bloco 11, Edifício Guarujá, e vaga de garagem nº 80, localizada no 
térreo, parte integrante do Projeto Paulistano, Gopoúva, Guarulhos - SP, serve-se do presente 
para promover a Intimação por Edital do devedor fi duciante MARCOS VINICIUS DE SOUZA 
ALVES, CPF 329.924.718-28, para fi ns de cumprimento das obrigações contratuais, decorrente das 
prestações e encargos em atraso, tendo em vista que o devedor fi duciante MARCOS VINICIUS DE 
SOUZA ALVES encontra-se em local incerto ou não sabido.    

O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 25/04/2019, corresponde a R$ 
183.655,43 (cento e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos), 
conforme demonstrativo de débito apresentado pela credora, disponível para conhecimento, 
estando o valor sujeito a atualização monetária, juros convencionais e demais encargos contratuais 
até a data do efetivo pagamento, além das demais prestações que se vencerem neste período, 
mais emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$ 2.011,03. O pagamento 
deverá ser efetuado preferencialmente em cheque administrativo, nominal ao Segundo Registro de 
Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 14.677.911/0001-62.

Assim, procede-se a Intimação por Edital de Vossa Senhoria, para que se dirija ao Registro de 
Imóveis, situado na Rua Guaíra, nº 91, Jardim Barbosa, Guarulhos - SP, de Segunda a Sexta-
feira das 09h00min às 16h00min, onde devera efetuar o pagamento atualizado do débito acima 
discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da data da terceira publicação.

Por oportuno, fi ca Vossa Senhoria ciente de que o não pagamento do débito no prazo estipulado 
garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste Município, na Rua 
Hélio Manzoni, 296, Apartamento 43, Bloco 11, Edifício Guarujá, e vaga de garagem nº 80, 
localizada no térreo, parte integrante do Projeto Paulistano, Gopoúva, em favor da credora 
fi duciária EMGEA – EMPRESA GESTORA DE ATIVOS, nos termos do § 7º, do artigo 26, da Lei 
n.° 9.514/97.    
  

Guarulhos, 09 de maio de 2019. 
Terceira Publicação                         
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Divulgação

[ bloco de notas ]

Neste sábado (11) a 
partir das 10h, a equipe 
feminina da Apagebask-
-Guarulhos, represen-
tante da cidade no 
basquete, participará 
da inauguração do Sesc 
Guarulhos, no Jardim Flor 
do Campo, ao lado de 
Paula, Hortência e outras 
estrelas do esporte. As 
atletas do sub17 e sub19 
da equipe guarulhense 
terão a oportunidade de 
bater bola com as campe-
ãs mundiais de 94, além 

de ouvir belas histórias 
da conquista do título 
inédito para o Brasil, que 
completa 25 anos em 
junho deste ano.

“Elas estão extrema-
mente felizes pela opor-
tunidade de estarem per-
to de grandes nomes do 
basquete e aprender com 
cada conversa, passe, ar-
remesso, enfi m, será uma 
linda festa que fi cará na 
memória de todos”, disse 
Vilma Bernardes, diretora 
da Apagebask-Guarulhos.

Atletas participam da inauguração do 
Sesc ao lado de estrelas do basquete

A Secretaria de Trânsi-
to e Mobilidade Urbana 
(SMTU) participa de mais 
uma edição do Maio 
Amarelo, movimento de 
conscientização da so-
ciedade quanto aos altos 
índices de mortes e feri-
dos no trânsito no Brasil e 
também em outros países, 
que acontece durante o 
mês de maio.

Entre as ações progra-
madas pelo Trânsito estão 
novas edições das blitze 
educativas para  moto-
ciclistas, segmento mais 
envolvido em acidentes; 
mobilização junto às 
empresas de ônibus com 
orientações aos pedes-

tres e distribuição de 
informativos aos usuários 
do transporte público, e 
intensifi cação das blitze 
integradas da Lei Seca. 
Haverá também uma 
ação nos terminais de 
ônibus, em parceria com 
o Programa Lixo Zero, 
mobilizações em todas 
as unidades básicas de 
saúde do município e 
campanha educativa 
sobre as vagas exclusivas 
de estacionamento para 
pessoas com defi ciência, 
além de autuações com 
efeito educativo e reforço 
das atitudes positivas 
batizadas como “Multa da 
Hora”.

Trânsito promove atividades 
educativas no Maio Amarelo

[ bloco de notas ]

História da música erudita é tema de 
curso no Conservatório de Guarulhos

Entre os dias 11 de maio e 14 
de setembro, o Conservatório 
Municipal de Guarulhos rece-
be o Curso Livre de História e 
Apreciação da Música Erudita 
Ocidental, ministrado pelo 
professor Sérgio Leal. As 
aulas, que acontecem aos 
sábados, das 10h às 12h, são 
gratuitas e têm classifi cação 
mínima de 14 anos.

Apresentado aos participan-

tes de forma simples e clara, 
o curso é voltado a pessoas 
interessadas pelo universo da 
música clássica. A inscrição 
deve ser feita nos e-mails ser-
leal2002@msn.com ou 
serleal2017@gmail.com. Ao 
longo de 18 aulas, a formação 
abrange um período que vai 
desde as origens da música 
na antiguidade até os dias 
atuais.

Divulgação

O ciclo de palestras 
“Voe, você pode”, rea-
lizado pela Secretaria 
Municipal do Trabalho em 
parceria com o Instituto 
Ser Diferencial, atraiu 
cerca de 550 pessoas ao 
Teatro do Adamastor Cen-
tro nesta terça-feira (7). O 
evento, que contou com 12 
palestrantes de diversas 
regiões País, teve como 
objetivo estimular o auto-
conhecimento, a autoesti-
ma e a autoexcelência dos 
participantes, abordando 
temas como mercado de 
trabalho, profi ssões do 
futuro, como ser um me-
lhor profi ssional e usufruir 
dos seus talentos, entre 
outros assuntos.  Promo-
vendo a interação entre 
os participantes por meio 
de dinâmicas, os debates 

estimularam o pensamen-
to critico acerca destes e 
outros assuntos.

De acordo com Telma 
Cardia, secretária do 
Trabalho, este tipo de 
atividade é encorajadora 
para todas as pessoas que 
estão buscando um futuro 
melhor. “Nós estamos vi-
vendo um momento muito 
difícil no nosso País, as 
pessoas estão perdidas, 
sem saber qual caminho 
trilhar, e isso envolve a 
busca por emprego. Hoje, 
todos que estão aqui para 
ouvir nossos palestrantes, 
irão mudar a sua visão de 
mundo sobre o mercado 
de trabalho e sair daqui, 
com toda certeza, muito 
mais motivados a serem 
melhores profi ssionais”, 
afi rmou.

Com o objetivo de criar 
um espaço de diálogo, 
interação com docentes 
e contato com iniciati-
vas atuais da área da 
Educação, a EPG Ma-
nuel Bandeira, no bairro 
Bonsucesso, realiza a 
6ª Semana Pedagógica 
2019 até o próximo dia 16. 
Nessa edição, os grupos 

compostos por gestores, 
professores e profi ssionais 
da educação, debatem o 
tema “Conexões”. 

As palestras são gratui-
tas e abertas ao público. 
Para a professora-coorde-
nadora pedagógica Camila 
Zentner, os temas das 
atividades estão relaciona-
dos ao cotidiano escolar: 

Palestras sobre mercado de trabalho 
atraem mais de 500 ao Adamastor

Semana Pedagógica oferece encontro 
com especialistas da Educação

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

[ transparência ]

O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, os 
maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de 
Finanças a empresas fornecedoras e prestadores de 
serviços à Prefeitura de Guarulhos.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

DE BIRIGUI

Pagamento indenizatório da gestão compartilhada 

da execução dos serviços e demais ações de saúde 

a ser realizada no Hospital Municipal de Urgência - 

HMU, que assegure assistência universal e gratuita á 

população, em regime de 24 horas/ dia.

VALOR: R$ 4.369.496,47

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Indenização referente a gestão compartilhada em 

regime de cooperação mutua entre os participes nas 

atividades de implantação e implementação de servi-

ços e ações de saúde mental, álcool e drogas.

VALOR: R$ 979.417,12

PAGAMENTO DOS CONDUTORES (Transporte 

Escolar)

Programa de Transporte Escolar Gratuito. Pagamento 

dos condutores referente ao mês de março de 2019.

Valor: R$ 693.271,36

G4 Soluções em Gestão da Informação Ltda

Contratação de empresa especializada em reprografi a 

corporativa

VALOR: R$ 290.076,31

PDR MIDIA EXTERIOR EIRELI ME

Aquisição de mobiliário urbano.

VALOR: R$ 136.000,00

R.C.A. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Prestação de serviços de Limpeza técnica hospitalar.

VALOR: R$ 116.323,92

RDS LICITACOES EIRELI EPP

Aquisição de material.

VALOR: R$ 67.750,00

PAIVA NOGUEIRA CONSTRUTORA EIRELI EPP

Serviços de manutenção no CEU Pimentas.

VALOR: R$ 60.405,21

POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Fornecimento de ataduras de crepe.

VALOR: R$ 54.606,40

LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, 

CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA-

LARES LTDA.

Fornecimento de cloreto de potássio.

VALOR: R$ 43.000,00

MEGACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

Fornecimento de fraldas descartáveis, toalhas e len-

ços umedecidos.

VALOR: R$ 24.601,56

* Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do Mu-

nicípio publicado nos dias 03 e 07 de maio de 2019.
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A Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), 
campi Guarulhos, no Jar-
dim Nova Cidade, região 
do Pimentas, foi afetada 
corte de verba de 30%, 
após anúncio do Ministério 
da Educação informando 
sobre a redução de repas-
ses para todas as institui-
ções de ensino. 

Em nota, a Unifesp 
destacou que o corte 
afeta a instituição como um 
todo, não sendo possível 
dimensionar o impacto em 
um campus especifi co. 
Atualmente, somente em 
Guarulhos, há 2.894 alunos 
matriculados na parte de 
graduação, além de 818 na 
pós-graduação. 

O bloqueio ocorreu e foi 
verifi cado de acordo com a 
universidade, às 22h no dia 
30 do mês passado. “Esse 
bloqueio para a Unifesp 

não foi uniforme entre as 
diversas ações orçamen-
tárias, fontes e naturezas 
de despesa, tendo afetado 
mais fortemente o fomento 
das ações de extensão, 
com redução de aproxima-
damente 30%, e os custos 
relativos ao funcionamento 
da universidade, como 
água, luz e contratos de 
manutenção, segurança, 
entre outros, com um blo-
queio de aproximadamente 
34,5%. Foram também 
bloqueados 30% dos 
recursos de investimento 
em obras e reformas, além 
de expressivo valor das 
emendas parlamentares”, 
destacou em nota. 

O Ministério da Educação 
informou que o critério 
utilizado para bloqueio or-
çamentário foi operacional, 
técnico e isonômico para 
todas as universidades 
e institutos. “O bloqueio 

foi de 30% para todas as 
instituições. Nesse sentido, 
cabe esclarecer que do 
orçamento anual de des-
pesas da Educação, 149 
bilhões de reais, R$ 23,6 
bilhões são despesas não 
obrigatórias, dos quais R$ 

7,4 bilhões foram contin-
genciados por este Decre-
to. O bloqueio decorre da 
necessidade de o Governo 
Federal se adequar ao 
disposto na LRF, meta de 
resultado primário e teto 
de gastos”, assegurou em 

nota o ministério. 
O ministério também des-

tacou que até o momento, 
todas as universidades e 
institutos já tiveram 40% 
do orçamento liberado 
para o empenho. A Unifesp 
alegou que além desse 

bloqueio orçamentário, 
também existe uma restri-
ção imposta pelo limite de 
movimentação de empe-
nho, sendo de 90% para as 
despesas de investimento 
e de 60% para os recursos 
de custeio. 

Após anúncio de Ministério, Unifesp de
Guarulhos é afetada por corte de verba 
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IMÓVEIS À VENDA
2463-2000 | 2440-2439 | 94014-5004C
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SOBRADO JD. SÃO DOMINGOS 
SOBRADO VAGO 04 DORMITÓRIOS, 3 SALAS, E 2 BANHEIROS, 
100% REFORMADO (08 VAGAS DE GARAGEM), MURADO COM 
FRENTE PARA ESTRADA DO ELENCO, Nº 1416. CENTRO DO 

BAIRRO. EXCELENTE PONTO PARA CLINICA MÉDICA, DENTISTA, 
ETC. PREÇO R$ 330.000,00, ACEITO CARRO OU PARCELO COM 

60X FIXAS.
 

TERRENO DESMEMBRADO 
PARQUE CONTINENTAL 04, 5X30 COM 70% PLANO, RUA 

ITALICO SIRINGARDI, RUA COM TODOS OS MELHORAMENTOS 
PUBLICOS, DOC. OK, PREÇO R$ 145.000,00, ACEITO CARRO  E 
PARCELO COM 50% DE ENTRADA, SALDO EM ATÉ 72X FIXAS.

 
Apartamento Planalto Paulista

Apto 90 m, 1° andar, Planalto Paulista, reformado com 02 
Dormitórios, sala com 02 ambientes, 01 vaga de garagem, 

local: Rua Campina da Taborda, n° 703. Preço, R$ 490.000,00, 
aceito carro parcelo com 50% de entrada. Saldo em 60x � xas 

ou � nanciamento bancário.
 

 CASAS JD. CABUÇU 
03 CASAS 02 COMÔDOS CADA UMA E WC, ASFALTO E ÓTIMA 

LOCALIZAÇÃO, TERRENO MEDE 5x67, DESMEMBRADO E 
COM ESCRITURA REGISTRADA, VAGAS COBERTA COM LAJE E 
TELHA, ÁGUA E LUZ LIGADAS. PREÇO R$ 130.000,00. ACEITO 
CARRO COMO PARTE DE PAGAMENTO/PARCELO EM ATÉ 60X 

FIXAS.

CASA BAIRRO SÃO JOÃO
02 QUARTOS, VAGA,  SALA, COZINHA E WC + SALÃO 

COMERCIAL DE 48M², ERA SALÃO DE CABELEIREIRO COM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, ESTRADA DO SABOÓ, 358. PREÇO 
R$ 240.000,00 A VISTA OU COM 50% DE ENTRADA, SALDO 

EM 60 X FIXAS.

Cond. Spot
Vila Galvão, 1° andar, apto 54 m, 02 Dormitórios, 01 Vaga 
de Garagem, Fino Acabamento, Lazer Completo. Preço R$ 

95.000,00 + Saldo devedor de R$ 170.000,00, Prestação atual 
de 2080,00. Pode pagar 02 anos no nome.

 Casa Pq. Santos Dumont
Terreno 10x25, 02 casas no terreno de 03 cômodos e banheiro, 

casa plana murada atrás da igreja católica, Rua Rafael 
Fernandes, n° 196, Vale a pena ver! Está em reforma, entrego 

pronta, com a escritura registrada. Preço R$ 250.000,00 
parcelo com 130.000,00 de entrada, saldo em até 60x � xas. 

ITAQUÁ
CASA 02 QUARTOS, SENDO 01 SUÍTE, SALA, COZINHA, 02 

VAGAS DE GARAGEM, MURADA, PORTÃO AUTOMATICO FINO 
ACABAMENTO, RUA PEREIRA BARRETO, 51 JD. CAIUBI. PREÇO 
R$ 230.000,00, PARCELO COM 50% DE ENTRADA, SALDO EM 

60X FIXAS OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
 

SOBRADO (VAGO) JD. REGINA, REGIÃO DO JD. SÃO JOÃO
OTIMO SOBRADO, CONTENDO 04 SUÍTES,  SALA, COZINHA 
(40M²), PISCINA, SALÃO DE FESTAS, FOGÃO A LENHA COM 

FORNO, ETC., 03 VAGAS DE GARAGEM, TERRENO MEDE 8X30 
COM ESCRITURA REGISTRADA. PREÇO R$ 450.000,00, ACEITO 

CARRO, CAMINHÃO OU PARCELO COM 50% DE ENTRADA E 
60X FIXAS.

CIDADE SOBERANA – 04 CASAS
DE 02 QUARTOS, SALA, COZINHA E BANHEIRO CADA UMA. 

NA FRENTE SALÃO COMERCIAL DE 70m². O TERRENO MEDE 
10X40, TOTALMENTE PLANO. TODAS AS CASAS TEM SUITE. 

SALÃO DE FESTAS COM FOGÃO A LENHA E FORNO, 06 VAGAS 
DE GARAGEM, PORTÃO AUTOMÁTICO. RENDA PARA LOCAÇÃO 

GARANTIDA É DE R$ 4.500,00. PREÇO R$ 460.000,00. 
ACEITO CARRO OU PARCELO EM 36X FIXAS. LOCAL: RUA 

JACAREZINHO, 159
 

CHÁCARA ATIBAIA
 3 DORMITÓRIOS (TODOS SUITE), SALA, COZINHA, COPA E 
BANHEIROS, SALÃO DE FESTA, SAUNA, CHURRASQUEIRA, 

PISCINA, JARDINAGEM, 08 VAGAS DE GARAGEM, LOCALIZADA 
NO BAIRRO DOS PIRES, NA RUA DIAMANTE CALDERON, 

58, VALE A PENA VER, TEM MAIS BENFEITORIAS. PREÇO R$ 
750.000,00, ACEITO IMÓVEL, PARCELO EM 60 X COM 50% DE 

ENTRADA, OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO

Apartamento
Bonsucesso 

Apartamento
Parque Uirapuru

Terreno
Bonsucesso

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

Apartamento
Cidade Jardim Cumbica

Imóvel Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro

Apartamento 
Picanço

Novo! 50m2,2 dormitórios, 
(1 suíte) prox.ao zoológico,
sala, coz mobiliada ,1 vaga
R$ 1.100,00+IPTU+COND

cod.1525

Apartamento 
Parque Uirapuru

Prox. Escola Amadeu Pereira 
Lima, 2Dorm, sala, coz, 1wc,
piso frio, 1vg,lazer s/Piscina

R$1.000,00 (Fiador, Deposito)
cod.2064

Apartamento 
Jd. Presidente Dutra

Reformado! 47m2, 
2 Dorm sala, coz 
americana,1vg

R$750,00+IPTU+COND
cod.2070

Apartamento
Vila Galvão

60m2, Prox. ao Esporte Club 
Vila Galvão, 2dorm, sala 
cozinha, 1vaga coberta

R$1.500,00 IPTU+COND 
incluso.

cod.1654

Conjunto Comercial
Cidade Jd. Cumbica

Excelente Conjunto comercial
composto por 3 salas e

3 banheiros dentro das salas
R$1.800.00(Estuda Proposta)

Cod.1608

Salão Comercial
J.d Presidente Dutra
200m2, Forno a lenha, 

Excelente para 
pizzaria, restaurante, padaria, 

fácil acesso a Dutra.
R$3.800,00 

cod.1766

Apartamento
Vila Alzira

41m2, Prox. Escola Municipal 
Chico Mendes, 2Dorm, coz 
planejada, sala,1 vg.R$75 

Mil de entrada+transferência 
de divida (Financiamento)

Cod.2023

Apartamento
Jd. Flor Da Montanha

Prox. Shopping 
Maia,2Dorm(1Suíte), sala 
2 ambientes com sacada e 
espaço gourmet. 1vg,Lazer 

Completo. R$345 MIL (Aceita 
Financiamento,EstudaProposta)

Cod.1940

Terreno
Água Azul

3100m2,Prox a ponto de 
ônibus, Escritura Registrada

R$ 130.000,00 (Estuda 
Proposta e Permuta em Auto 

de menor valor)
Cod.659

Terreno
Pq. Residencial Bambi

518m2, Plano, 
Prox. a UBS Bambi, 
escritura registrada

R$200 Mil.
Cod.539

VENDA
Res. Paes De Barros

Sobrado
2 Dorm (1 planejado), sala 

ampla, cozinha planejada, 1 
banheiro,

, churrasqueira , 4 vagas.
R$380 MIL (Financiamento)

Cód.1949

Sobrado
Jd. Sâo Manoel

125m2,Prox. Dutra, 2Dorm, 
sala, coz, 3wc, área de 

serviço churrasqueira, 1vg.
R$350 Mil (Estuda Permuta 

por terreno menor valor)
Cod.1912

45m2, Prox. a Dutra, 2Dorm,
sala, cozinha, 1wc, 1 vaga,

semi-mobiliado.
R$800,00+IPTU+COND

cod.1975

Apartamento
Cidade Jardim Cumbica

58m2,Prox. Estr. Guarulhos 
Nazaré, 2Dorm, sala, 

coz,1wc,1vaga,
área de serviço, semi-mobiliado.

R$1.100,00+IPTU+COND
cod.2037

50m2, 2wc, 4vagas
rampa de acesso 

Sobrado fundos: 4salas,2wcs
R$ 7.000,00+IPTU 

(Est. Proposta)
cod.1666

43m2, Prox. Mercado 
Nogumo

2 Dorm, sala, coz, 1wc, 
1vaga coberta, lazer 
completo s/piscina

R$ 155 Mil (Financiamento)
Cód.1188

300m2, Prox. Trevo e Céu 
de Bonsucesso, plano, 

Documentação 100% ok.
R$350 Mil (Estuda Proposta)

Cod.168 

82m2, prox. Av. Salgado Filho, 
3dorm(1suite),sala 2 amb, 

coz, 2wc, 2vgs.R$380.000,00 
(� nanc, permuta em apto 

menor valor)
cod.2080
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[ horóscopo ]

Um Presente Especial

Guerra do Tráfico

GLobo, 13h59 
Foster. Inglater-
ra. Drama. Di-
reção Jonathan 
Newman. Com 
Maurice Cole, 
Toni Collette. 
Depois da mor-
te de seu filho, 
o casal Alec 
e Zooey deci-
de adotar uma 

criança e, para 
isso, vai visitar 
um orfanato. 
Enquanto ten-
tam se ajustar 
à nova vida, Eli, 
um garoto de 7 
anos, aparece 
inesperadamen-
te, trazendo 
consigo muitas 
alegrias.

Globo, 2h06 El Car-
tel De Los Sapos. Co-
lômbia. Drama. Dire-
ção Carlos Moreno. 
Com Manolo Cardona, 
Tom Sizemore. Martin 
Gonzalez é um garo-
to humilde que vê no 
tráfico de drogas uma 
chance de ascensão 
social e, consequen-
temente, de conquis-
tar Sophia, seu grande 
amor. Jovem ousado e 

inconsequente, ele se 
torna uma peça impor-
tante do perigoso car-
tel “Norte Del Valle”, 
uma organização san-
guinária e muito pode-
rosa. Após anos de ser-
viço no cartel, Martin 
enfim consegue reali-
zar o desejo e conquis-
tar a moça. Baseado 
na história real de An-
dres Lopez, conhecido 
como Florecita.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 39

Os movi-
mentos do
nado sin-
cronizado

Aturdido; 
perturbado

Prende
com nó

Atuação
dos bom-
beiros em
acidentes

Decorar
enxoval

com agu-
lha e linha

"Mundial",
na sigla

OMS

Ave da
Ação de
Graças e
do Natal

Despertar
o (?):

função da
abrideira

Estrutura
da rede 

de esgoto

Satélite
que

influencia
as marés

Atitude do
exibido pa-
ra chamar
a atenção

Período a-
proximado
do ciclo

menstrual

Código que
identifica
doenças
(sigla)

"This is
(?)", série
premiada
no Emmy

O corpo de 
professo-

res da
escola

Cenário 
remanes-
cente de 

Petra (Ant.)

Tecnologia
da Infor-
mação
(sigla)

O maior
mamífero
herbívoro
do Brasil

Defende a
liberdade 
jornalística

(sigla)
Altar-(?):
lugar do
padre, na

missa

Imitações
satíricas 

de famosos

Letra no
uniforme
do Robin

(HQ)

Cidade
mais cara
do mundo

(2017)

Veículo de
escolta da

Polícia 
Rodoviária

Entidade inspiradora
de artistas (Mit.)

Freira conhecida como
Anjo Bom da Bahia

Azeite de
(?), óleo

rico em gordura
monoinsaturada

Área do mercado com
maior taxa de rotativi-

dade de em-
pregados

Itens listados no
inventário do falecido
Tempero
marinho

Incubadora
do pintinho

Ganha-(?):
trabalho

Choramin-
gar (pop.)

Coelho, 
em inglês
Pronome

do coletivo

Age como
Calabar 
Sentar, 

em inglês

Radiano
(símbolo) 

Colher, 
em inglês

Método de 
tratamento
psíquico
baseado

em
estudos de
Sigmund

Freud

Fazer ver
Visitante
do Pão de

Açúcar

Músculo
autônomo
do coração

Sílaba de "pente"
Monitora o 
desmata-

mento

MAS
SIMULTANEOS

RESGATELE
MARABBIT

OÃPNAOVO
DEMONSTRAR

TURISTADAD
LUAALARDE
CRADPUS

MESDOCENTE
PENITOR

MIOCARDIOV
BOUUTRAI
ANALISENÇ
MBNIMOTO

CARICATURAS

2/us. 3/sit. 5/spoon. 6/luanda — rabbit.

[ novelas ] 

virgem

Ouça as pessoas 
ao seu redor e esteja 
aberto a sugestões. 
Evite cometer erros. 
Cuidado para não se 
deixar ser dominado 
pelos outros e por 
suas preocupações. 
Pense antes de se 
envolver.

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

Você vai ser mais sé-
rio do que de costume 
e sentirá necessidade 
de se concentrar 
no que é realmente 
importante. Não tenha 
medo de mostrar o seu 
talento para improvisar.

Seus pensamentos es-
tão um pouco confusos 
e isso o está desacele-
rando. Você precisa de 
uma atmosfera calma 
mais do que nunca. 
Você também precisa 
de movimento e seria 
uma boa ideia praticar 
um esporte de resistên-
cia para estabilizar seus 
níveis de energia.

Você terá a chance 
de resolver um 
conflito com alguém 
próximo. Perdoar vai 
deixá-lo mais aliviado 
do que você pensa. 
Sua irritabilidade com 
erros de outras pes-
soas realmente revela 
a tensão e você com 
certeza deve levar 
isso em conta.

Sua bondade lhe 
trará sorte, você se 
sente útil e o favor 
será devolvido. Você 
vai acabar tendo 
algumas conversas 
muito positivas, o 
que lhe trará o ânimo 
que você sentia que 
faltava.

As exigências ao 
redor de você estão 
gastando suas ener-
gias. Tente não deixar 
que isso o distraia. 
A fadiga lhe causa 
desgaste físico e você 
precisa dormir melhor 
antes de recomeçar.

Você terá que ficar 
longe de sua rotina 
diária. Faça isso antes 
que você se sinta 
completamente satu-
rado. Uma sensação 
de bem-estar interior 
lhe permitirá colocar 
as suas ideias em 
perspectiva e uma 
atmosfera calma lhe 
dará força.

De repente você se 
sente tomado por uma 
sensação de liberdade. 
Evite tomar grandes 
decisões de hoje. Você 
tem uma sensação de 
serenidade e calma, 
o que lhe permitirá 
recarregar as baterias. 
Você precisa disso.

Seu comportamen-
to impulsivo pode 
levá-lo a disputas. 
Meça suas palavras 
para evitar essas 
tendências. Você 
está saudável, vai ter 
reflexos melhores 
e vai se sentir mais 
leve.

Você sente a necessi-
dade de se concentrar 
no que é essencial e 
está mais sério que de 
costume, com toda a 
razão. Você terá que 
mostrar sua capacidade 
de improvisar. Não se 
segure.

Atividades em grupo 
e trabalho em equipe 
farão bem para seu 
ego. Você é o único 
que corre o risco de 
desgastar as pessoas 
ao seu redor! Poupe 
os nervos dos outros, 
assim como os seus 
próprios!

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Filipe garante a Guga 
que não permitirá que 
Rita se aproxime de 
sua família. Regina 
comenta com Max que 
pensa em convidar 
Rita para jantar em sua 
casa. Marco e Carla se 
enfrentam, e Madureira 
impede o conflito entre 
os dois. Raíssa se sai 
mal em uma prova e 
fica preocupada com a 
reação de Carla. 

Órfãos da Terra
Todos se encami-

nham com Laila para 
a clínica de Letícia. 
Youssef salva Dalila 
de Fauze. Missade se 
incomoda com a falta 
de notícias de Elias, 
que está com Helena. 
Almeidinha pede 
Zuleika em casamento. 
Muna e Abner tentam 
convencer Ali e Sara a 
ir à exposição de Bru-
no. Mamede anuncia a 
Ali suas intenções de 
arranjar um casamento 
para o neto com uma 
mulher árabe.

Verão 90
Janaína tenta 

disfarçar a emoção na 
presença de Jerônimo. 
Ele promete a mãe 
que pensará em contar 
a verdade sobre o 

acidente com Nicole, 
para inocentar João. 
Mercedes fica horrori-
zada com a entrevista 
que Dandara concede 
a Naiara. Madá oferece 
o doce de Janaína para 
La Donna. Candé não 
entende por que Alaor, 
um amigo de colégio, o 
ignora no bar.

O Sétimo Guardião
Valentina encara 

Sampaio, e Gabriel 
apoia a mãe. Mirtes 
guarda o laudo com 
o resultado do exame 
de gravidez de Stella. 
Feijão estranha o 
comportamento de 
Judith. Murilo convoca 
Luz para uma reunião 
no casarão. Bebeto 
tenta conversar com 
Nicolau. 

Jezabel
Acabe faz um 

discurso antes do 
embate. Barzilai e 
Hannibal lutam e 
Jezabel disfarça a 
tensão. Na luta, Bar-
zilai consegue depois 
de uma sequência 
de golpes, desarmar 
Hannibal e o chuta, 
derrubando-o ao 
chão. Hannibal tenta 
alcançar sua espada, 
mas Barzilai a chuta 
para longe e aponta 
sua espada na gar-
ganta de Hannibal, 
vitorioso. Acabe pede 
que guardem suas 

espadas imediata-
mente.

As Aventuras 
de Poliana

Débora simula que 
tem um encontro com 
Marcelo e Luísa acredi-
ta. Luigi e Yasmin levam 
uma advertência por 
colarem na aula. Luísa 
vê Débora abraçando 
Marcelo no estúdio de 
fotografia e fica bastan-
te abalada. Mirela conti-
nua magoada com Luca 
e diz que está cansada 
das brincadeiras idiotas 
dele. O Clubinho MaGa-
Be sente falta de Lore-
na e conta sobre suas 
investigações sobre os 
vampiros.

 Minha Vida
Nuran está preocu-

pada com a proximi-
dade de Bahar com 
Mehmet e Hasret. Edi-
be sofre um acidente 
na cadeia. Fulya flagra 
Hasret e Mehmet jun-
tos restaurante e faz 
um escândalo. Bahar 
ouve Mucella e Salih 
conversarem sobre a 
morte de Yussuf e fica 
incrédula.

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

EDITAIS LEGAIS E 
PUBLICAÇÕES JURÍDICAS

TEL. 2823-0800

PARA ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

Para anunciar nos classifi cados 
ligue: 

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

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

-MARTELINHO DE OURO
-PEQUENOS REPAROS
-POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO

Faça seu orçamento sem 
compromisso.

Traga essa publicação e 
garanta o seu desconto 

de 10%.

(11) 99471-4756

AV.DR TIMÓTEO PENTEADO, 510

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

CHÁCARAS DE
1000m² EM PIRACAIA

Próximo a Atibaia e Bragança Pta

À partir de R$39,900 à vista

Ou entrada de 5x de 3 mil

E saldo em até 72x de R$555,55

Agende sua visita!

Ortega
(11) 96573-5615
(11) 94025-2734

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!

   IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SALÃO COMERCIAL 
 Av.Emilio Ribas,n°2598. Primeiro 
andar. 140m² 7x20, 2 wc, c/ es-
critório, 2 wc. R$950,00. F:2422-
4005 

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

 VENDE-SE 

 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 

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

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 TRAGO SEU AMOR 
 De volta em até 24 hrs. 
F:(11)98102-0061 whats 

 RELAX 

 MASSAGEM SENSUAL 
 Com local, próx Centro, com fi na-
lizações, R$100,00. Info Whats; 
99947-6210.  

     

   



www.guarulhoshoje.com.br quinta-feira, 9 de maio de 201914

O SUV DOS SUVs.

O MÁXIMO EM ESPORTIVIDADE. R$86.990
C O N S U LT E  V E R S Õ E S

A PARTIR DE

CÂMBIO AUTOMÁTICO DUPLA EMBREAGEM “DUAL CLUTCH” 

A D V A N C E D  T E C H N O L O G Y

M O T O R  T U R B O  i FLEX “ H I G H  P E R F O R M A N C E ”

CENTRAL MULTIMÍDIA COM TELA 
DE 9 POLEGADAS 
Com espelhamento Android e Apple CarPlay, 
Bluetooth, controle de ar-condicionado 
e sistema de som.

FREIO ELÉTRICO COM AUTO HOLD
  E ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMPA 

Atua nas paradas em subidas, descidas e terreno 
plano. O motorista pisa no freio, o carro para e só 

volta a se movimentar pisando no acelerador. 
O motorista pode tirar o pé do freio que o carro não se 

movimenta, mesmo nas subidas e descidas de rampa. 
Ele faz tudo automaticamente. O máximo em 

conforto, dirigibilidade e segurança.

1.  Tiggo 5X 1.5T TXS (NAC) ano/modelo 2018/2019: R$ 96.990,00 à vista. 2. Tiggo 5X 1.5T T (NAC) ano/modelo 2018/2019: R$ 86.990,00 à vista. 3. Campanha Tabela Fipe válida para os modelos Tiggo 5X 1.5T TXS e Tiggo 5X 1.5T T. Serão aceitos na troca, no valor da Tabela Fipe, os veículos que estiverem com o seu Documento Único de Transferência – DUT – no nome do comprador do 
veículo 0 km ou em nome de parentes de 1º grau (pais, filhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação oficial. Consulte a lista de veículos elegíveis para a Campanha Tabela Fipe para o seu veículo usado nas concessionárias D21 Motors, os quais devem obrigatoriamente também reunir as seguintes condições cumulativas: 1ª – Garantia de fábrica ativa. 
2ª – Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela montadora e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano sem registro de sinistro, queixa de roubo e furto e/ou avarias de grande monta. 3ª – Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, em empresa de vistoria indicada pela 
concessionária D21 Motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certificado de garantia com as revisões realizadas dentro do prazo determinado pela montadora nos termos do manual do proprietário. 5ª – O veículo deve estar em perfeitas condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos, 
como pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, substituição de pneus, etc., a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21 Motors. Os carros elegíveis nessa campanha devem ter ar-condicionado, vidros e travas elétricos e direção hidráulica/elétrica. 4. Taxa de 0,85% válida para modelo Tiggo 5X 1.5T TXS (NAC), ano/modelo 2018/2019, 
R$ 86.990,00 à vista, válido para cores sólidas, com entrada mínima de 50% (R$ 43.495,00) e saldo em 24 parcelas mensais de R$ 2.187,00, com simulação de taxa de 0,85% a.m. e 10,40,% a.a. Tarifa de Cadastro de R$ 2.300,00 (inclusa na parcela), valor total financiado de R$ 95.965,07. Consulte condições para os demais veículos e as versões nas concessionárias D21 Motors. 5. Recompra 
garantida: a D21 Motors garante a recompra do Tiggo 5X vendido exclusivamente por uma revenda D21 Motors, pelo valor correspondente a 90% do valor da Tabela Fipe vigente no momento da recompra. A recompra somente será válida para veículos vendidos entre o período de 01/01/2019 a 13/05/2019, após 12 meses de aquisição, a contar data da emissão da nota fiscal, admitindo-se 
a tolerância de 30 dias antes e 30 dias após esse período. Para que o veículo seja elegível a essa campanha, deve seguir as seguintes condições: 1ª – Garantia de fábrica ativa. 2ª – Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela D21 Motors e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano, sem registro de sinistro, queixa de roubo e furto e/ou avarias de grande monta. 
3ª – Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, a ser realizado por empresa de vistoria indicada pela concessionária D21 Motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certificado de garantia com as revisões realizadas dentro do prazo determinado pela D21 Motors 
nos termos do manual do proprietário. 5ª – O veículo deve estar em perfeitas condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos, como pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, substituição de pneus, etc., a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21 Motors. 6ª – Serão 
aceitos na troca, no valor da promoção, os que estiverem com o seu Documento Único de Transferência – DUT – no nome do comprador do veículo 0 km ou em nome de parentes de 1º grau (pais, filhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação oficial. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si e com nenhuma outra promoção 
que venha a ser veiculada no mesmo período. Consulte outras versões, outras cores e outros itens nas concessionárias autorizadas da marca Caoa Chery-D21 Motors. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que venha a ser veiculada no mesmo período. Condições válidas até 13/05/2019 ou enquanto durarem os estoques.

0800-772 4379
WWW.D21MOTORS.COM.BR

AV. LINO ANTONIO NOGUEIRA, 10 - JARDIM SANTA FRANCISCA – TEL. (11) 2461-8008


