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Philippe Coutinho marca 
2 na vitória de 3 a 0 do 
Brasil contra a Bolívia na 
estreia da Copa América
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Polícia prende suspeito 
de matar tio e sobrinho 
feirantes em latrocínio

Oito empresas têm
interesse no monotrilho 
até o aeroporto
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Greve geral deixa Guarulhos com 
cara de feriado nesta sexta-feira
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Copa América tem início
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O estádio do Morumbi, na capital paulista, foi palco nesta sexta (14) da abertura da Copa América 2019; estreando contra 
a Bolívia, a seleção brasileira conseguiu a vitória e volta a campo na terça (18) enfrentando a Venezuela GH Pág. 11
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Ivanildo Porto
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13º

15º

10%
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Amanhã

Hoje

16. Jun

15. Jun

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

ENSOLARADO

ENSOLARADO

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.

 Sem preocupação com o trânsito

Um homem com uma cadeira de rodas motorizada foi fl agrado pelo HOJE entre os veículos 
na avenida Tiradentes, próximo ao cruzamento com a avenida Paulo Faccini, na região central.

Antônio Boaventura

O Flamengo entra em 
campo neste sábado (15) com 
a possibilidade de conquistar 
de forma antecipada a sua 
classifi cação pelo grupo 6 à 
próxima fase do Campeona-
to Paulista da 4ª Divisão. O 
Corvo, terceiro colocado da 
chave com 17 pontos, encara 
o lanterna e já desclassifi -
cado Jabaquara, no estádio 
Espanha, em Santos, às 15h.

Para que o Rubro-Negro 
guarulhense possa deixar a 
cidade da baixada santista 
classifi cado é necessário 
que o Grêmio Mauaense 
conquiste os três pontos 
no clássico diante do rival 
Mauá, que também está na 
briga por uma das quatro 
vagas pelo grupo 6 à fase 
seguinte do último nível do 
futebol paulista.

Depois de quatro jogos 
sem vencer, o time do Jardim 
Tranquilidade quebrou esta 
sequência com a vitória por 
3 a 1 sobre o Barcelona, na 
zona leste da capital, na última 

rodada. O líder desta chave 
da competição estadual é o 
União Suzano, que soma 18 
pontos, e na vice-liderança 
está o rival Guarulhos com a 
mesma pontuação e sustenta 
esta posição por conta do me-
lhor saldo de gols que possui. 

Para o duelo deste fi nal de 
semana, a equipe guarulhen-
se não tem nenhum jogador 
suspenso e ninguém no 
departamento médico. Assim, 
o técnico João Batista poderá 
contar com todo elenco. 
Após este confronto, o 
Flamengo volta a campo pela 
última vez nesta primeira fase 
no dia 30 deste mês para 
encarar o Grêmio Mauaense.

“O time vem treinando e 
mantendo o foco sempre. 
Vamos entrar em cam-
po para vencer sempre, 
sabemos que a equipe do 
Jabaquara não tem mais 
chances de classifi cação, 
mas temos que respeitar a 
equipe deles e jogar fute-
bol, pois nessa divisão não 
tem time bobo”, concluiu.

Flamengo encara o 
Jabaquara em busca da 
classificação antecipada

Moradora de Guarulhos ganha R$ 1 
milhão no sorteio de junho da NFP

Uma moradora do 
bairro Jardim Nova 
Cidade, no município de 
Guarulhos, foi a grande 
vencedora do prêmio de 
R$ 1 milhão no sorteio de 
junho da Nota Fiscal Pau-
lista. Os quatro prêmios 
de R$ 500 mil saíram 
para participantes de da 
Capital e das cidades de 
Campinas, São José dos 
Campos e Sorocaba.

Mais consumidores 
também levaram 10 prê-
mios de R$ 100 mil, 15 de 
R$ 50 mil, 20 de R$ 10 
mil, 50 de R$ 5 mil e 500 
prêmios de R$ 1 mil. Con-
correram os cadastrados 

que efetuaram compras 
em fevereiro deste ano e 
solicitaram a inclusão do 
CPF/CNPJ no documento 
fiscal. No total, foram 
600 prêmios que somam 
R$ 5,7 milhões.

Com o sorteio exclusi-
vo, instituições de Jam-
beiro, Santo André e três 
da Capital recebem R$ 
100 mil, cada. Além dis-
so, outras 50 entidades 
foram contempladas com 
prêmios de R$ 10 mil, 
totalizando R$ 1 milhão.

O resultado está dis-
ponível no site portal.
fazenda.sp.gov.br/servi-
cos/nfp. 
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Mega Sena
Concurso n° 2159
12/06/2019
14 - 26 - 35 - 38 - 45 - 53

 
Lotofácil
Concurso n° 1826
12/06/2019 
01 - 02 - 05 - 07 - 08
09 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 19 - 21 - 22 - 25

Lotomania
Concurso n° 1977 
11/06/2019
01 - 03 - 06 - 08 - 09
11 - 18 - 20 - 26 - 31
32 - 37 - 49 - 68 - 71
75 - 77 - 86 - 87 - 91

Dupla Sena
Concurso n° 1947
11/06/2019
Primeiro sorteio 
09 - 23 - 30 - 31 - 36 - 40
Segundo sorteio
17 - 21 - 28 - 29 - 42 - 47

Federal
Extração n° 05396
12/06/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   49634          500.000,00
2º  47385             27.000,00 
3º  40403             24.000,00
4º  92224              19.000,00
5º  19008              18.329,00
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Antônio Boaventura

A greve geral convocada 
pelas centrais sindicais contra 
o projeto de reforma da Pre-
vidência do governo federal 
e os cortes para investimento 
na Educação deixou Guaru-
lhos nesta sexta-feira (14) com 
clima de feriado, principal-
mente em função da adesão 
de 100% dos trabalhadores 
do transporte público ao 
movimento. 

A paralisação atingiu parte 
do transporte público, dei-
xando os terminais de ônibus 
praticamente desertos; alguns 
passageiros utilizaram o siste-
ma alternativo de transporte.

“Este é realmente um dia 
atípico não somente pra mim, 
mas para muitos cidadãos 
que dependem do transporte 
público. Não tendo opção, 
vou ter que recorrer ao Uber 
para chegar ao meu destino”, 

disse Ednéia Travassos, 
assistente comercial, 32 anos, 
que seguia para o bairro do 
Tucuruvi, na zona norte da 
capital.

A manifestação nesta sexta, 
que atingiu várias cidades 
brasileiras, também teve refl e-
xos no comércio. “A situação 
é diferente de outros dias. 
Por mais que a economia não 
esteja legal e tenha, por isso, 
reduzido o movimento na loja, 
o fl uxo de clientes está muito 
ruim. Não se vê muitas pes-
soas na rua e nem ônibus”, 
lamentou o atendente Roger 
Caldas, 32 anos. 

O transporte metropolitano 
na região de Guarulhos tam-
bém foi afetado. No meio da 
tarde, das 119 linhas operadas 
pelo Consórcio Internorte, 91 
continuavam paralisadas. Do 
total de 244 mil passageiros 
que utilizam as linhas intermu-

nicipais diariamente naquela 
área, 198 mil foram afetados.

Houve protestos na rodovia 
Hélio Smidt, que dá acesso 
ao Aeroporto Internacional 
de São Paulo-Guarulhos, 
em Cumbica. A primeira 
ocorrência na rodovia foi logo 
no inicio da manhã, quando 
manifestantes atearam fogo 
em pneus, porém, a via logo 
foi liberada pela Polícia Rodo-
viária Federal (PRF). 

O segundo protesto come-
çou por volta das 8h30, com 
a interdição em parte de uma 
faixa por movimentos sociais 
e sindicais. Também foram 
registradas manifestações 
próximo ao Trevo de Bon-
sucesso e uma caminhada 
das centrais sindicais na rua 
Capitão Gabriel e fi nalizando 
o percurso no calçadão da 
rua Dom Pedro II, na região 
central, às 17h50. 

Greve geral deixa Guarulhos 
sem transporte e em clima 
de feriado nesta sexta-feira
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Nosso Clube de Campo e o pesqueiro fecham de 17 
de junho a 30 de agosto pra manutenção e férias cole-

tivas. No retorno, o Clube 
funcionará às sextas, sá-
bados e domingos, das 8 
às 17 horas. O pesqueiro, 
de quarta a domingo, no 
mesmo horário.

A Greve Geral foi 
forte e nacional. Gua-
rulhos parou geral. Os 
ônibus urbanos, freta-
dos e intermunicipais 
não rodaram. 

Nosso Sindicato fez 
atos na Tecfi l, U-Shin, 
Reydel, NTN, Cum-
mins e Julio Simões, 
somando mais de 2,5 mil companheiros.

Houve outras ações, como a entrevista coletiva dos sin-
dicalistas, 13 horas, 
na TV Guarulhos.

Pereira - O presi-
dente José Pereira 
dos Santos diz: “Pa-
rabenizo a todos os 
que foram à luta e 

SINDICATO PARA FÁBRICAS EM DEFESA DA PREVIDÊNCIA

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO

SEMPRE VALE A PENA LUTAR!
A Greve Geral deu certo e mostrou que vale 
a pena lutar por causas que defendam o 
interesse dos trabalhadores e de amplos 
setores sociais. A greve acaba, mas a 
vida segue e a luta continua! 

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

15/6/2019

SEMPRE VALE A PENA LUTAR!
A Greve Geral deu certo e mostrou que vale 
a pena lutar por causas que defendam o 
interesse dos trabalhadores e de amplos 
setores sociais. A greve acaba, mas a 

NEGOCIAÇÃO LIBERA SÁBADOS NA U-SHIN
Os companheiros da U-Shin (Santo Afonso) não vão 

mais trabalhar aos sábados. A negociação foi aprovada 
em assembleia conduzida pelo Sindicato, dia 12. Nosso 
diretor Alex Lima, que é empregado na empresa, afi rma: 
“Isso signifi ca um tremendo ganho na qualidade de vida 
dos trabalhadores e das suas famílias”.

Alex e Pereira comandam assembleia na fábrica

Pesqueiro no Clube de Campo

PROTESTO CEDO - Presidente Pereira, diretores e trabalhadores em ato à Cummins (Cumbica)

Coletiva de imprensa na TV Guarulhos

NOSSO CLUBE REABRIRÁ EM 31 DE AGOSTO

mando um abraço especial aos condutores, que, mesmo 
ante ameaça judicial, pararam o transporte”. 

Nosso vice Josinaldo José de Barros (Cabeça) comenta: 
“A cada dia, mais pessoas se convencem das maldades da 
reforma pra classe trabalhadora e à economia. Os protes-
tos vão crescer, porque a fi cha caiu também nos setores 
da classe média, que se julgavam livres dessas maldades”.

MAIS - Acompanhe pelas redes sociais do Sindicato e 
Agência Sindical - www.agenciasindical.com.br
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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
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Coleta de lixo é afetada e 
ausência de professores da 
rede estadual foi de 8,9%

Ivanildo Porto

A coleta de lixo foi outro 
serviço afetado com o 
movimento desta sexta-
-feira (14), uma vez que 
o sindicato da categoria 
impediu a saída dos cami-
nhões das garagens. Com 
isso a prefeitura pediu 
para a população e para 
não colocar o lixo na rua 
para a coleta. 

Em nota, a gestão Guti 

informou que “o serviço de 
limpeza de áreas de feiras 
foi realizado normalmen-
te” e que “em relação 
ao transporte público, o 
serviço será normalizado 
somente neste sábado (15), 
fi cando a operação nesta 
sexta-feira (14) restrita à 
operação dos permis-
sionários (micro-ônibus), 
atendendo cerca de 40% 

dos usuários do transpor-
te público, em plano de 
contingência coordenado e 
executado pela prefeitura”.

Já a Secretaria da Edu-
cação do Estado de São 
Paulo orientou que todas 
as escolas estaduais per-
manecessem abertas. Na 
parte da manhã as escolas 
registraram 8,9% de ausên-
cias de professores.
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Com paralisação, 8% dos 
professores da rede municipal 
não compareceram ao trabalho 
Ulisses Carvalho 

Com a paralisação nesta 
sexta-feira (14), 8% dos pro-
fessores da rede municipal 
não compareceram ao 
trabalho, porém, as aulas 
ocorreram normalmente, 
segundo informação da 
prefeitura.

“Em razão do problema 
causado pela falta de trans-
porte público, a Secretaria 

de Educação de Guarulhos 
registrou um número um 
pouco maior de ausência do 
corpo docente em relação 
aos dias normais na rede 
municipal. Não comparece-
ram cerca de 8% do total de 
professores nesta sexta-feira 
(14), afetando proporcional-
mente o mesmo número de 
turmas”, informou a adminis-
tração municipal, em nota.

Atualmente a rede mu-
nicipal conta com 103.276 
mil alunos matriculados em 
um total de 143 unidades 
escolares na cidade. Na 
rede estadual, de acor-
do com a Secretaria da 
Educação do Estado de 
São Paulo (Seduc-SP), no 
período da manhã as es-
colas registraram 8,9% de 
ausência dos professores.
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Ulisses Carvalho 

As pizzarias são uma das principais 
escolhas para comer fora de casa 
principalmente aos fi nais de semana em 

família. Com uma variedade de sabores e 
assadas no forno à lenha, o roteiro que o 
HOJE preparou para você, destaca dois 
estabelecimentos na cidade, que são bem 

conceituados quando o assunto é pizza. 
Com ambiente aconchegante e familiar, 

as duas pizzarias estão bem localizadas na 
cidade, como a Emporium Pizzas, que fi ca 

próximo ao Bosque Maia, e a Pizzaria Dom 
Figueira, situada na rua Claudino Barbosa. 
Juntos, os dois estabelecimentos ofere-
cem 80 sabores diferentes de pizzas. 

Com variedade de sabores, pizzarias são opção 
para bons momentos em família em Guarulhos

Conheça as pizzarias para desfrutar de uma excelente refeição no final de semana: 

Pizzaria Dom Figueira Empórium Pizzas 
Localizada na rua 

Claudino Barbosa, n° 631, 
no bairro do Macedo, a 
Pizzaria Dom Figueira 
funciona de segunda a 
quarta-feira, das 18h30 
às 0h, e quinta a domin-
go, das 18h30 às 1h30. 
Além de contar com o 
serviço de delivery, a 
Dom Figueira também 
oferece 35 sabores de 
pizza no cardápio, e uma 
das principais, é a que 

leva o nome da casa, que 
acompanha cream che-
ese, alface americano, 
cebola roxa, tomate seco 
e molho tártaro.

Outro diferencial do 
estabelecimento é a 
pizza de Mix Vegetais, 
que acompanha brócolis, 
palmito, catupiry original 
e tomate seco. Sempre as 
quartas-feiras, o estabe-
lecimento oferece rodízio 
no valor de R$ 39,90 com 

cerveja Skol à vontade. 
Outros sabores mais pedi-
dos na casa também são 
a pizza de quatro queijos, 
bacon e pepperoni. 

Para os amantes das 
pizzas doces, os sabores 
são de prestígio e briga-
deiro, além de banana 
e a tradicional romeu e 
julieta. Mais informações: 
(11) 4803-1317 ou faça sua 
reserva pelo WhatsApp: 
(11) 98304-3510. 

A Empórium Pizzas está 
localizada na rua Caetano 
D’andréa, n° 331, na região 
central, em frente ao Bos-
que Maia. Uma das pizzas 
mais pedidas do estabeleci-
mento é a Pizza Empórium, 
composta por peito e peru, 
mussarela de búfala, tomate 
seco e bacon. A casa tem 
45 variedades de pizzas. 

Uma das promoções é 

que aniversariante do dia 
não paga o rodízio, que 
está no valor de R$ 32,99. 
Outros sabores tradicionais 
da Empórium são a pizza 
de cinco queijos, portugue-
sa, calbresa e mussarela. O 
estabelecimento funciona 
no horário das 18h à 0h, 
de terça, quarta, quinta e 
domingo, e das 18h às 1h, 
de sexta e sábado. 

A pizzaria também é 
delivery e entre os sabores 
especiais, estão a de carne 
seca, composta por carne 
seca com mussarela ou 
catupiry, além de camarão 
e rúcula, que acompanha 
mussarela de búfala e 
tomate seco. Mais informa-
ções para reservas ligue: 
(11) 2447-2002 /3493-
8800.
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Ulisses Carvalho 

Policiais militares do 31° 
Batalhão prenderam nesta 
sexta-feira (14) José Campos 
Apolinário, 44, suspeito de as-
sassinar os feirantes Luciano 
Fagundes, 32 e Rodrigo Fa-
gundes, 22. A prisão ocorreu 
no bairro do Jardim Presi-
dente Dutra, após os policiais 
receberem uma denúncia de 
que o indivíduo estaria escon-
dido na residência da mãe. 

Segundo a PM, ao realizar 
a abordagem em Apolinário, 
o suspeito teria confessado 
o crime, e ao ser levado para 
o 7° Distrito Policial, uma 
testemunha o teria reco-
nhecido. O HOJE apurou 
com a Polícia Civil de que 
o indivíduo foi levado para 
Delegacia Seccional para 
prestar depoimento ao Setor 
de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (SHPP), responsável 
pela investigação do caso. 

O SHPP já tinha conse-
guido imagens de câmeras 

que mostrariam uma parte 
da fuga dos indivíduos após 
cometerem o crime. De 
acordo com a Polícia Civil, 
os feirantes teriam entrado 
em luta corporal com os 
suspeitos, quando um dos 
indivíduos teria efetuado dis-
paros contra as duas vítimas, 

além de levar uma quantia 
aproximada de R$ 2 mil. 

O crime ocorreu na tarde 
de quarta-feira (12), às 
14h, na rua Esther Cabral 
Pagnoncelli, no bairro do 
Jardim Rosa de França, 
próximo ao Zoológico e a 
Unidade Básica de Saúde 

(UBS) do bairro. O boletim 
de ocorrência do caso foi 
registrado no 2° Distrito 
Policial, e os feirantes, que 
eram tio e sobrinhos, tinham 
uma barraca de verduras e 
foram enterrados na quinta-
-feira (13), no Cemitério Nos-
sa Senhora do Bonsucesso. 

Suspeito de assassinar feirantes é 
preso no Jardim Presidente Dutra 
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Fantasias

Loja 1 - Rua João Gonçalves, 125 - Centro - Guarulhos
Próximo ao calçadão / Praça do Rosário - Tel. 3370-0750
Loja 2- Rua Maciel Monteiro, 922 - Artur Alvim
Loja 3- Av. Marechal Tito, 4622 - Itaim Paulista
www.karolfestas.com.br Segunda a sábado das 9h às 20h
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Idoso morre carbonizado 
após incêndio em residência 
no Jardim Santa Emília 

Na madrugada desta 
sexta-feira (14), às 
4h40, o aposentado de 
76 anos, José Fernan-
des de Oliveira, morreu 
carbonizado dentro da 
própria residência loca-
lizada na rua Center, no 
Jardim Santa Emília, de 
acordo com o boletim 
de ocorrência divulga-
do pela Secretaria de 
Segurança Pública do 
Estado de São Paulo 
(SSP). 

Policiais militares che-
garam primeiro ao local 
após serem acionados 
via Centro de Opera-
ções da Polícia Militar 
(Copom). Segundo 
testemunhas, Oliveira 
estaria dormindo quan-
do teria começado o 
incêndio. 

O Corpo de Bombei-
ros divulgou através 
da página no Twitter, 
que a ocorrência foi na 

avenida Doutor Timó-
teo Penteado, n° 260. 
A informação errada 
também foi repassada 
pela assessoria da PM.  
O endereço correto da 
ocorrência foi divul-
gado, posteriormente, 
pela SSP após o bole-
tim de ocorrência ser 
lavrado no 7° Distrito 
Policial. 

O caso foi registrado 
como incêndio, morte 
suspeita e encontro de 
cadáver ou parte. Foi 
requisitado exames 
necroscópico, junto ao 
Instituto de Crimina-
lística, além de corpo 
de delito. O óbito foi 
constatado no local 
pelo Serviço Móvel de 
Atendimento de Urgên-
cia (Samu), e quatro 
viaturas do Corpo de 
Bombeiros foram des-
locadas para atender a 
ocorrência. (U.C.)
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O vice-governador de 
São Paulo, Rodrigo Garcia, 
afi rmou que oito empresas 
de tecnologia demonstra-
ram interesse no trem tipo 
monotrilho que vai ligar o 
aeroporto de Guarulhos à li-
nha da CPTM. Atualmente, a 
ligação entre a estação fi nal 
aos terminais do aeroporto 
internacional é feita por 
ônibus. Garcia participou 
do Fórum Lide de Energia e 
Infraestrutura, em São Paulo.

“Quando o governador 
(João Doria) apresentou 
o projeto, tínhamos dois 
interessados. Já temos oito 
empresas com tecnologia 
do mundo todo apresentan-
do soluções para a questão 
do aeroporto de Guarulhos. 
Vamos escolher o melhor 
modelo”, afi rmou o vice-go-
vernador paulista, destacan-
do a estimativa de concluir a 
obra em meados de 2021.

O anúncio do projeto do 
monotrilho ocorreu no dia 
28 do mês passado, pelo 
governador João Doria 
(PSDB), e o custo da obra, 

de acordo com Doria seria 
de R$ 175 milhões e será 
descontado do valor da ou-
torga que a concessionária 
do Aeroporto Internacional 
de São Paulo-Guarulhos, o  
GRU Airport paga anualmen-
te ao governo federal para 
a operação do aeroporto. 
O valor de operação dos 
trens, estimado em até R$ 
70 milhões, também será 
descontado da outorga, que, 
segundo a assessoria de 
imprensa da GRU, é de cerca 
de R$ 1 bilhão por ano.

Serão dois trens, com dois 
ou três vagões cada, que 
farão a ligação da Estação 
Aeroporto com os terminais 

1, 2 e 3. O embarque nas 
composições será gratuito. 
O tempo entre a estação e 
o terminai 3, o internacional, 
será de até seis minutos, 
segundo disse Doria. A 
capacidade é de dois 
mil passageiros por hora 
em cada sentido. É uma 
versão menor do que os 
monotrilhos da cidade, cuja 
capacidade supera os 40 
mil passageiros.

As obras tiveram o início 
anunciado para setembro 
e devem durar até maio de 
2021. A GRU tem um grupo 
de trabalho com técnicos 
da CPTM para defi nir os 
detalhes da construção. 

Oito empresas de tecnologia 
têm interesse no monotrilho 
até o Aeroporto de Guarulhos 

MPF em Guarulhos cobra da prefeitura de SP data 
para entrega de acesso da marginal para a Dutra

Interditada pela Prefeitura 
de São Paulo desde 23 de 
janeiro deste ano, a ponte 
que liga a Marginal Tietê, 
em São Paulo, à rodovia 
Presidente Dutra, que liga 
São Paulo ao Rio de Janeiro 
e dá acesso ao Aeroporto 
Internacional de São Paulo-
-Guarulhos, em Cumbica, 
segue interditada e em 
obras. O Ministério Público 
Federal (MPF) em Guarulhos 
acompanha o caso desde a 
interdição.

De acordo com o MPF, o 
fechamento da ponte au-
mentou o tempo de viagem 
entre São Paulo e Guarulhos 
e prejudicou o acesso ao 
aeroporto. O órgão recebeu 
hoje informações extraofi -
ciais que a ponte está para 
ser entregue, contudo uma 
data específi ca não foi infor-
mada. Visando o acesso do 

público à informação, o MPF 
decidiu requerer formalmen-
te da prefeitura a confi rma-
ção da data da entrega da 
ponte.

Em 26 de fevereiro, o 
MPF recebeu vários órgãos 
envolvidos com a questão 
em busca de soluções para 
a interdição a fi m de reduzir 
o impacto do fechamento 
da ponte para a população. 
Na ocasião foi acertado que 
um acesso provisório entre 
as pistas local e expressa da 
rodovia Presidente Dutra na 
altura do km 229 perma-
neceria aberto diariamente 
até o fi m do horário de pico 
para aliviar o trânsito na 
saída da capital paulista.

A ponte que liga a Margi-
nal à Dutra foi interditada 
pela Prefeitura de São Paulo 
após vistoria apontar o 
rompimento de uma viga de 

apoio da estrutura num pilar. 
Reparos emergenciais – vi-
sando à reabertura da ponte 
– foram contratados e estão 
sendo realizados desde 
então. Outras intervenções 
precisam ser realizadas na 
ponte, mas serão contra-
tadas posteriormente por 
meio de licitação.

Para o procurador da Re-
pública Guilherme Göpfert, 
responsável pelo caso, “a 
liberação da ponte é de 
extrema relevância para a 
região, tendo em vista que 
os transtornos causados nos 
últimos meses têm impacta-
do signifi cativamente a vida 
das pessoas que necessi-
tam utilizar esse trajeto, ge-
rando prejuízos para toda a 
população, em especial para 
os usuários do aeroporto de 
Guarulhos, daí a urgência na 
entrega da ponte”.

P
ro

je
to

 G
o

ve
rn

o
 d

e
 S

P



www.guarulhoshoje.com.br esporte 11sabádo e domingo, 15 e 16 de junho de 2019

A cerimônia de abertura da 
Copa América, no estádio do 
Morumbi, contou a história do 
sonho de 12 crianças, cada 
uma delas representando um 
dos países que fará parte do 
evento. A cerimônia durou 
cerca de 10 minutos e teve 
a presença de 400 pessoas, 
que empunhavam bandeiras 
dos países e outras coloridas. 
Algumas delas, vestidas com 
roupas típicas dos países 
sul-americanos. O presidente 
da República Jair Bolsonaro 
acompanhou o evento e 
acompanhará a partida entre 
Brasil e Bolívia da tribuna de 
honra do estádio.

Segundo Edson Erdmann, 
diretor-artístico do evento, a 
abertura contou apenas parte 
de uma história. A segun-
da parte será contada no 
encerramento da competição, 

no Rio de Janeiro, no dia 7 
de julho. O show mostrou um 
grande espetáculo de luzes e 
de cores, com a presença de 
muitos instrumentos musicais 
dos países que participam da 
competição.

Durante a cerimônia, Léo 
Santana e a colombiana Karol 
G cantaram a música-tema 
da Copa América deste ano, 
Vibra Continente. O mascote 
Zizito participou da celebra-
ção. Ao final da apresentação, 
os 12 meninos se cumprimen-
taram e mostraram o símbolo 
da competição, a bola.

Para preservar o gramado 
para o jogo que FOIdisputado 
logo em seguida, o gramado 
do estádio foi coberto para 
a apresentação. A seleção 
brasileira fez sua estreia na 
competição às 21h30 enfren-
tando a Bolívia. 

Luzes, fogos e muita cor marcam 
abertura da Copa América em SP
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Era Uma Vez Dois Irmãos

Rasga Coração

Record, 15h Two Bro-
thers. França/ Inglaterra, 
2004. Aventura. Direção: 
Jean-Jacques Annaud. 
Com Guy Pearce, Jean-
-Claude Dreyfus. Dois fi-
lhotes de tigre são sepa-
rados ao nascerem. Um 
é levado para as mãos 
de um menino, filho do 
governador, o outro é 
vendido para o circo.

Globo, 00h54 
Brasil. Drama. Dire-
ção Jorge Furtado. 
Com Drica Moraes; 
Marco Ricca. Man-
guari Pistolão é, ao 
mesmo tempo, um 
herói e um homem 
comum. Atuante na 
militância em boa 
parte da vida, ago-
ra ele terá que en-
frentar o mesmo 

que seu pai en-
frentou: o seu filho 
Luca pretende dei-
xar a faculdade de 
medicina e ingres-
sar de vez no mo-
vimento hippie. Em 
um crescente con-
flito com as esco-
lhas do filho, ele 
verá seu passado 
sendo reinventado 
na figura dele.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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CONSAGRARAM
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BARRAGEME
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MAJORITARIAS

Continente
onde

ocorrem
monções

O quaren-
tão, para

os adoles-
centes

Fruto
exportado
pelo Havaí

(EUA)

Situação
do filme
antes da 

pré-estreia

Formato
do gol,

no rúgbi

Albert
Einstein,

físico
alemão

Dedica-
ram à

divindade

Partícula
positiva 

do átomo
(símbolo)

Estrutura
de usinas
hidrelé-
tricas

Epidemia
que afetou
a África,
em 2014

Salvador
Dalí, 
pintor

espanhol
Remédio
que cura-
ria todos
os males

Videoteipe
(abrev.)

A Mãe do
Mato, no
Folclore

tupi

Grito dado
em lutas
marciais

"(?)"
Inerente",

filme
brasileiro

Conectivo de orações
coordenadas (Gram.)
País árabe em guerra

civil desde 2011

Semente,
em inglês
Pronome
feminino

Gema-
símbolo da
Austrália

As elei-
ções em

que vence
o candi-
dato com

mais votos
ainda no
primeiro

turno

Unidade de Pronto
Atendimento (sigla)
Condição da Medusa

(Mit.)

(?) gravitacional: "ar-
rasto" produzido pelo

buraco ne-
gro (Astr.)

Falta de
animação

Avião de
caça, de 

fabricação
russa

Produziu

Nosso, 
em inglês

Acusação frequente 
à equipe econômica
de Cristina Kirchner,

na Argentina

Com a exceção de
Medida checada pelas
balanças da Polícia 
Rodoviária Federal

Praticar o
tabagismo
Encaixar,
em inglês

Roraima
(sigla)

Mas, em
inglês

Filme de
Mário

Peixoto

MoradaExaltou a escola de
samba Portela em 

"Foi um Rio Que Pas-
sou em Minha Vida"

Salto (?),
item da

indumen-
tária das 

dançarinas
da Era
Disco

(anos 1970)

"Quociente",
em Q.I.
31, em

romanos

Causa frequente da
incompetência do

profissional

Provocar
forte 

emoção em
(alguém)

3/but — fit — mig — our. 4/seed. 5/ebola. 7/górgona.

[ novelas ] 

Orfãos da Terra
Letícia pede que 

Faruq realize a 
cirurgia de Helena, 
e o médico teme a 
falta de licença para 
trabalhar no Brasil. 
Camila nota a lateral 
amassada do carro 
de Paul. Dalila/Bas-
ma se insinua para 
Jamil. Laila revela 
a Missade sobre o 
acidente de Elias e 
Helena. Elias explica 
para Almeidinha e 
Tomás sobre o aci-
dente. Letícia e Fa-
ruq anunciam a Elias 
que não foi possível 
salvar o bebê. 

Verão 90
Janaína confiden-

cia a Raimundo que 
será necessária uma 
nova prova para 
reabrir o caso de 
Nicole e inocentar 
João. Tobé revela 
a Quinzinho que a 
audiência da PopTV 
diminuiu com a 
saída de Manu, 
Dandara e Vanessa 
da programação. 
Jerônimo aconselha 
Vanessa a apressar 
seu casamento com 
Quinzinho. 

A Dona do Pedaço
O tiro disparado 

por Rael não atinge 
Maria e ela vai depor 
na delegacia. Jô 
incentiva Maria a se 

envolver com Régis. 
Carlito se preocupa 
com a demora da 
cirurgia de Gilda. 
Camilo pede Vivi em 
casamento. Edilene 
sente-se mal e Vivi 
tenta ajudar a moça. 

Segunda-feira
Malhação - Toda 
Forma de Amar

Lara desqualifi-
ca o depoimento 
de Tadeu. Marco 
tem uma conversa 
séria com Cléber. 
Guga sugere que 
Beto se declare 
para Meg. Rita e o 
defensor público 
se preocupam com 
o depoimento de 
Hamilton e Nádia. 
Carla discute com 
Lara.  

Verão 90
Jerônimo se 

preocupa quando 
Magaiver ameaça 
contar a verdade 
para João. Diante 
da falta de coragem 
de Quinzão de ter-
minar com Merce-
des, Lidiane rompe 
com o empresário. 
A coleção nova da 
Top Wave começa 
a gerar interesse, 
depois que La 
Donna aparece ves-
tida com uma calça 
manchada igual à 
da grife.   

A Dona do Pedaço
Maria da Paz fica 

confusa com o beijo 
de Régis. Fabiana se 
insinua para Agno. 
Cosme volta para a 
casa de Otávio e ten-
ta conter sua revolta. 

 Minha Vida
Mehmet desfere 

um tapa em Arda. 
Muge e Berk são 
flagrados por Hulya. 
Efsun começa a 
sentir muita dor nos 
quadris. Hasret sente 
a falta de seu colar e 
vai buscá-lo na casa 
de veraneio. Arda 
encontra o colar de 
Hasret e entrega a 
Fulya, que desconfia 
de quem seja. 

As Aventuras 
de Poliana

Fernanda discute 
com Durval e insiste 
em permanecer 
na casa do casal. 
Filipa não conta para 
João que Poliana 
foi visita-lo. Hugo e 
Eric intimidam Luigi 
para descobrir mais 
informações sobre o 
Campo de Férias da 
O11O.  

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de 
responsabilidade das 
emissoras.

[ horóscopo ]

virgem

Não tem sentido 
pedir para você fazer 
grandes esforços hoje. 
Não comece as coisas 
sem ter a certeza de 
que vai ser capaz de 
terminá-las! A influ-
ência de Mercúrio vai 
levá-lo a procurar um 
pouco de paz para 
limpar sua mente.

Um Vênus 
expansivo facilita 
o surgimento de 
discussões íntimas. 
Este é o momento 
para desenvolver seu 
relacionamento com 
cuidado. “Depois de 
fazer um esforço, 
vem a recompensa”.

Não tente ser algo 
que você não é. Seja 
verdadeiro, sem fal-
sos pretextos. Você 
será capaz de acom-
panhar o ritmo im-
posto indiretamente 
a você pelas pessoas 
ao seu redor. Ser útil 
lhe dará energia.

Mudanças de humor 
vão segui-lo hoje. Você 
vai insistir em levar as 
coisas a sério, mas não 
vá muito longe. Sua 
dieta é culpada por 
eventuais problemas 
estomacais que você 
está sentindo - seja 
mais sensato!

Você vai se sentir 
inspirado para 
estabelecer um 
maior equilíbrio na 
sua vida. A sensação 
de cansaço lhe dá 
uma pista: uma noite 
tranquila seria o ide-
al, descanse na sua 
própria casa.

Você vai se esforçar 
para preparar melhor 
o seu entorno. Você 
precisa resolver suas 
coisas. Não se afun-
de em suas emoções, 
isso lhe suga energia. 
Você precisa falar 
abertamente para 
levantar sua moral.

Hoje é o dia ideal 
para fazer a viagem 
que você vem adiando 
há muito tempo! Não 
se mate tentando 
persuadir os outros e 
deixe seus detratores 
falarem ou eles vão 
esgotar a o se estado 
de ânimo.

Concentre-se em 
estabilidade e con-
fiança hoje, consoli-
dando as coisas com 
as pessoas ao seu 
redor e coloque suas 
cartas na mesa. Você 
vai estar em excelen-
te forma em geral. 

Você vai ser mais 
tático do que o 
habitual e as pessoas 
confiam em você, en-
tão não abuse dessa 
confiança. Momen-
tos de relaxamento 
permitirão que você 
descanse, você preci-
sa disso. Encontre 
distração nas artes, 
nos shows, etc.

Este será um dia 
muita dinâmico. 
Você tem mil e uma 
coisas para fazer. Se 
concentre nas coisas 
mais importantes 
para evitar exageros. 
Você será mais eficaz 
se fizer as coisas 
mais devagar.

A influência das 
suas convicções 
serão comunicativas, 
expresse o que sente 
abertamente. Pode ser 
necessário repensar a 
sua dieta - não coma 
mais do que precisa.

Você estará em um 
estado de espírito ale-
gre, mas pronto para 
mover montanhas! 
Compense o tempo 
perdido! A apatia que 
você está sentindo faz 
parte do sentimento 
de assédio, especial-
mente na parte física. 
Dê uma trégua!

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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de linhaClassifi cados

Solicitamos o comparecimento de Eliezer Trin-
dade Stein, portador da Carteira de Trabalho 
2230792 Série 002-0/SC, ao endereço abaixo, no 
prazo de 3 dias. O não comparecimento caracte-
rizará o abandono de emprego, conforme o artigo 
482, letra I da CLT.
CENTRO AUTOMOTIVO RSB LTDA – CNPJ: 
04.620.708/0001-04
ESTRADA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITS-
CHEK OLIVEIRA, 5621- JARDIM ALBERTINA - 
Guarulhos – SP
GUARULHOS, 12 de junho de 2019

ABANDONO DE EMPREGO

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

R$15.000,00 de 
entrada

Parcelado em 3x
E 48x fi xas No boleto 

de $729,00.               

Terrenos 1000m² 
em Atibaia

(11)95275-2799

° Implantes.
° próteses.
° Estética.
° Facetas de porcelana.
° Harmonização facial.
° Bichectomia.

Endereço: Av. Benjamim 
Harris Hunnicutt, 2091

F:4574-6944
96944-6739

Instagram: @optimumodonto

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA  PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 24 de junho de 2019 às 09h30min *. 2º LEILÃO: 05 de julho de 2019 às 09h30min *.

*(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, 
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO 
LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo 
Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento 
particular com força de escritura pública de 31/07/2014, cujo Fiduciante é RICARDO ANTONIO MAROUCO,  
CPF/MF 552.427.407-44, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a  
R$ 480.102,38 (Quatrocentos e Oitenta Mil Cento e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos - atualizado conforme 
disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento de nº 93, Bloco 02, área privativa de 82,020m², e 
a área total de 122,760m², 01 vaga de garagem, do Condomínio Residencial Flórida, situado na Rua Dona Tecla,  
nº 311, Jardim Flor da Montanha, Bairro do Picanço, Guarulhos/SP”, melhor descrito na matrícula nº 131.720 do  
2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de  
Guarulhos/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. 
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima),  
com lance mínimo igual ou superior a R$ 338.702,35 (Trezentos e Trinta e Oito Mil Setecentos e Dois Reais e Trinta 
e Cinco Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da  
Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site  
www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do 
início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: 
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4857_05 Ol).

Novo espaço de massagens 
terapêuticas sensuais,

Promoção de inauguração
Meia hora R$100,00
Uma hora R$150,00

CHARM
MASSAGENS

2859-5934

F:94845-0508  
   94872-1716 

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 AGÊNCIA MARY HELP RECRUTA 

 Diarista com experiência. 

(11)96847-5711 whats. 

 TRINTÃO BOMBANDO NO CEN-

TRO DE SP 

 Venha ganhar muito dinheiro rá-

pido. F:99998-1940 Priscila 

 MECÂNICO DE AUTOS 

 R. Francisco Zanzini, 192, Vila En-

dres. Próx. Shopp. Internacional 

F: 2422-5899/96113-8508. 

 LEGA, DP, FISCAL E CONTÁBIL 

 C/ exp escritório de contab - Sis-

tema Phoenix Contimatic - CV p/ 

suporte@conto�  ce.com.br Edi-

valdo. 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 CASA TÉRREA 
 Qrto, sl, coz, wc, lavand. Indep, p/ 
casal. V. Moreira próx ao centro. 
F:99649-0595 

 3 CÔMODOS 
 Próx. a Praça 8. R$550,00. F: 
2468-9271/ 99976-9738 

 CASA NOVA BONSUCESSO 
 Próx. Mercado Nagumo. 3 cô-
modos, R$600,00 c/ garagem F: 
2468-9271/ 99976-9738 

 VENDE-SE 

 APTO VL AUGUSTA 
 2 dorms,1 suite, 1vaga 70mts valor 
R$250 mil, aceito fi nanciamento 
e FGTSF.99850-8667 

 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 

 MEIO TERRENO 
 Casa de 4 cômodo em Cumbica, 
próx. Base Aérea. R$250MIL F: 
94726-2134  

 INOCOOP URGENTE 
 2dorms, suíte c/ hidro, 1vg. 
R$220,000. Analiso proposta. 
F:98204-3992 Luciano 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

 AGREGA-SE KOMBI E VANS 
 Início Imediato. Paga-se bem. F: 
96724-5421/ 2409-0019 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 AMARRAÇÃO 
 Verdadeira poderosa c/ mãe de 
santo Africana, especialista em 
rituais p/ o amor. (11)96396-5296 

 RELAX 

 MULATA CARIOCA 
 Débora rainha de bateria, ve-
nham conhecer a mim e minhas 
amigas. F:2488-6966 / 94295-
5756 

 LOVE GIRLS DRINKS 
 Um bar diferente com Lindas 
Girls. Show todas as sextas as 
22hrs. Conheça nossas Girls. 
95722-0116/2488-6966   
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* Oferta válida para as duas unidades de Guarulhos e a unidade de Vila Maria até 15/07/2019 ou enquanto durarem os estoques;
** Condições ** Condições exclusivas para os produtos anunciados. Até 10x sem juros com parcela mínima de R$50,00 (exceto promoções com parcelas mais baixas anunciadas).Parcelamento anunciado 
válido apenas para compras no cartão de crédito ou boleto; Para dúvidas sobre a promoção, reclamações, cancelamentos e informações adicionais, entre no site facebook.com/biglaroutlet ou 
compareça em uma de nossas unidades. Fotos ilustrativas. As ofertas anunciadas não são válidas para o portfólio online. Válido até data carimbada ou enquanto durarem os estoques. Valores não 
incluem o frete. Frete grátis para compras acima de R$ 1.500,00 para todo o estado de São Paulo.

Nossas unidades:

BauruBauru Rua Antônio Alves, 06-31 - Vila Santa Tereza/SP  |  Caieiras Av. Paulicéia, 948 - Laranjeiras/SP  |  Campo Limpo Paulista Av. Dom Pedro I, 1850 - Jardim Guanciale/SP  |  Cotia Av. Ralphi Bolli, 11 - Galpão 2, Granja 

Carolina/SPGuanciale/SP  |  Florianópolis Rua Santos Saraiva, 157 - Estreito/SC  |  Guarulhos Av. Benjamin Harris Hunnicutt, 441 - Portal dos Gramados/SP | Rua Lídio Francisco de Santana, 135 | Avenida Presidente Tancredo de Almeida 

Neves, 1261 |  Mogi das Cruzes Av. Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 848 - Centro/SP  |  Praia Grande Rua Limeira, 725 - Boqueirão/SP  |  Ribeirão Preto Rua São Sebastião, 342 - Centro/SP  |  São José do Rio Preto Av. Antonio 

Marques dos Santos, 360 - Jardim Seyon/SP  Marques dos Santos, 360 - Jardim Seyon/SP  |   São Paulo Av. Conselheiro Carrão, 2207  |  Av. Guarapiranga, 795 - Socorro/SP  |  Av. Morvan Dias de Figueiredo, 3177 - Vila Guilherme/SP  |  Rua Comendador Cantinho, 460 - Penha da 

França/SP  |  Suzano Rua Prudente de Moraes, 1327 - Vila Amorim/SP  |  Várzea Paulista Av. Fernão Dias Paes Leme, 2336 - Vila Santa Terezinha/SP | São Paulo Av. Antônio Estêvão de Carvalho, 1552  |  Campinas Av. John Boyd Dunlop, 550.

www.biglaroutlet.com.br/biglar 

Conjunto de Mesa Maia 
180 cm Com 6 Cadeiras
por 12x de R$ 139,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.679,88

Conjunto de Mesa Luna 
180 cm com 6 Cadeiras 
por 12x de R$ 99,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.199,88

Conjunto de Mesa Esmeralda 
180 cm Com 6 Cadeiras
por 12x de R$ 159,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.919,88

Conjunto de Mesa Berlim 
120 cm com 4 Cadeiras
por 12x de R$ 79,99 sem juros

ou à vista por R$ 659,88

Guarda-Roupa Bahia
por 12x de R$ 54,99 sem juros

ou à vista por R$ 659,88

Guarda-Roupa Veneza
por 12x de R$ 59,99 sem juros

ou à vista por R$ 719,88

Guarda-Roupa Havana
por 12x de R$ 69,99 sem juros

ou à vista por R$ 839,88

 Cama Box Casal 
por 12x de R$ 29,99 sem juros

ou à vista por R$ 359,88

Sofá 250 cm Retrátil Supreme
por 12x de R$ 149,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.799,88

Sofá Itaporã 290 cm
por 12x de R$ 159,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.919,88

Sofá 2,00 metros Kivik
por 12x de R$ 119,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.439,88

Sofá-Cama Amanda
por 12x de R$ 99,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.199,88

Sofá 2 metros New Passion
por 12x de R$ 69,99 sem juros

ou à vista por R$ 839,88

Sofá Retrátil - Videira
por 12x de R$ 79,99 sem juros

ou à vista por R$ 959,88

Sofá 283 cm Retrátil - Bellagio
por 12x de R$ 129,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.559,88

 Sofá-Cama Premium 
por 12x de R$ 79,99 sem juros

ou à vista por R$ 959,88

BIGGRU20
cupom

Utilize esse cupom nas unidades de 
Guarulhos e Vila Maria até 15/07/2019 
e garanta 20% de desconto na hora!

Venha conhecer nossa segunda loja em Guarulhos.
Já são 19 unidades espalhadas pelo Brasil com 

grandes ofertas à pronta entrega para a sua casa!

INAUGURAÇÃOINAUGURAÇÃOINAUGURAÇÃO
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