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Roqueiro Serguei 
morre no Rio de 
Janeiro aos 85
anos de idade
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Espaço Cultural Bola de 
Artes realiza a 2a Feira de
Artesanato neste sábado
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LUTO: O roqueiro Serguei morreu nesta sexta (7), aos 85 anos. Ele estava internado em hospital 
de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, e sofria de Alzheimer. A causa não foi divulgada

D
iv

u
lg

a
çã

o

O roqueiro Serguei morreu nesta sexta (7), aos 85 anos. Ele estava internado em hospital 
de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, e sofria de Alzheimer. A causa não foi divulgada
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Doria anuncia reforma de 120 delegacias; SSP não confi rma DPs da cidade
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Anunciada no ano passado pelo então governador Márcio França (PSB), a unidade do Ambulatório Médico de Especialidades 
para Guarulhos foi cancelada; agora, o governo de São Paulo alega que não existe mais previsão orçamentária

Governo de SP cancela unidade do 
AME + para a cidade de Guarulhos
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Mortes por Aids em
Guarulhos têm queda
durante ano passado

Flamengo alcança a 
liderança e Guarulhos 
tenta se manter no G4

Campi Fatec abre
inscrições para dois 
cursos até 2a feira
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Guti entrega ampliação do Pet Park
do Julio Fracalanza neste sábado
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Antônio Boaventura

Depois de quatro jogos 
sem vitória, o Flamengo 
voltou a triunfar no Campe-
onato Paulista da 4ª Divisão. 
O Corvo bateu, fora de 
casa, o Barcelona por 3 a 1 e 
assumiu, de forma provisó-
ria, a liderança do grupo 6 
da competição estadual. Já 
o Guarulhos recebe neste 
domingo (09) o lanterna Ja-
baquara, no estádio Antônio 
Soares de Oliveira.

O Rubro-Negro guarulhen-
se encarou nesta sexta-feira 
(7), na zona leste de São Pau-
lo, o Barcelona, e trouxe para 
Guarulhos uma vitória por 3 a 
1 sobre o adversário. Os visi-
tantes abriram o placar com 
Wallace, sofreram o empate, 
mas voltaram a comandar o 
marcador com gols de Bruno 
Freitas e Denilson Piauí.

Para se manter na liderança 
da chave, o escrete fla-
menguista precisa que o 
União Suzano, que venceu 
os guarulhenses na rodada 
anterior por 3 a 2, não supere 
o Mauá, no ABCD paulista. 

Com o resultado obtido 
longe de seus domínios, o 
Flamengo alcançou a marca 
de 17 pontos, a mesma do 
time da cidade de Suzano, 
mas supera o adversário no 
saldo de gols.

Em contrapartida, o Guaru-
lhos também pode chegar 
aos mesmos 17 pontos nesta 
rodada caso conquiste os 
três pontos diante do Jaba-
quara, que ocupa a lanterna 
da chave e já está eliminado 
de qualquer possibilidade de 
classificação para a próxima 
fase. O clube realiza neste 
sábado (08) a “Feijoada do 
Guarulhos”, no Esporte Clube 
Vila Galvão. 

“Estou um incômodo na mi-
nha panturrilha, e fiquei três 
dias sem treinar. Fui para o 
jogo sem dor, mas conforme 
o decorrer da partida [contra 
o Flamengo], eu fiquei com 
dor, um campo muito pesado, 
mas até mesmo para segurar 
o jogo”, disse o goleiro Carlos 
Vinícius, que é dúvida no Ín-
dio guarulhense para o duelo 
deste final de semana. 

[ carta do leitor ]
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Ivanildo Porto
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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.

 Ao contrário
O HOJE flagrou uma placa de sinalização ao contrário e de cabeça para baixo, de nada ser-
vindo para orientação dos motoristas que trafegam pela avenida Aniello Pratici, no Jardim 
Santa Francisca, chegada a Guarulhos. É necessário a intervenção da prefeitura.

Flamengo alcança a liderança e 
Guarulhos busca se manter no G4

Comitê Paralímpico irá capacitar 
professores da rede municiipal

O Comitê Paralímpi-
co Brasileiro (CPB) e a 
Prefeitura de Guarulhos 
assinaram nesta sexta-
-feira, 7, um acordo de 
cooperação para a capa-
citação de profissionais 
de Educação Física. A 
qualificação dos profes-
sores da rede municipal 
de ensino ocorrerá na 
modalidade de ensino 
à distância (EaD), em 
projeto gratuito desen-
volvido em conjunto com 
o Impulsiona, programa 
de educação do Instituto 
Península.

A solenidade aconteceu 
no Centro de Treina-
mento Paralímpico, em 
São Paulo. O objetivo da 
parceria é capacitar 250 
professores da rede mu-
nicipal, por meio do curso 
EaD “Movimento Paralím-
pico – Fundamentos Bási-
cos do Esporte”. As aulas 
totalizam 40 horas de 
conteúdo na AVA MEC, 
sistema do Ministério da 
Educação. Coordenado 
pela área de Educação 

Paralímpica do CPB, as 
aulas foram desenvolvi-
das na ferramenta on-line 
do Impulsiona, programa 
de educação do Instituto 
Península. 

O evento contou com 
a presença do prefeito 
de Guarulhos, Gustavo 
Henric Costa, o secretário 
municipal de Esporte e 
Lazer, Rogério Hamam, o 
secretário de Educação, 
Paulo Cesar Matheus da 
Silva, o presidente do 
Comitê Paralímpico Bra-
sileiro, Mizael Conrado, e 
a vice-presidente do CPB 
Naíse Pedrosa.

O prefeito Guti destacou 
a importância deste con-
vênio. “Não tenho dúvida 
que esta parceria será 
uma mudança de para-
digmas para a cidade, no 
esporte e na educação. 
Com a assinatura deste 
convênio e capacita-
ção na cidade que será 
promovida, Guarulhos 
ficará habilitada a sediar 
o Festival Paralímpico, em 
setembro.”

Mega Sena
Concurso n° 2157
05/06/2019
31 - 33 - 34 - 35 - 39 - 48

 
Lotofácil
Concurso n° 1823
05/06/2019 
03 - 05 - 06 - 07 - 08
09 - 10 - 12 - 13 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 22

Lotomania
Concurso n° 1974 
31/05/2019
06 - 11 - 18 - 19 - 31
34 - 35 - 52 - 53 - 57
69 - 72 - 76 - 77 - 82
90 - 92 - 93 - 96 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1944
04/06/2019
Primeiro sorteio 
07 - 20 - 21 - 23 - 26 - 29
Segundo sorteio
25 - 27 - 32 - 33 - 46 - 49

Federal
Extração n° 05394
05/06/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   52075          500.000,00
2º  32874             27.000,00 
3º  24454             24.000,00
4º  66124               19.000,00
5º  11757                18.329,00
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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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Óbitos por Aids em Guarulhos registraram queda em 2018

Antônio Boaventura

Para recuperar da rede de 
distribuição de água, é neces-
sário a abertura de inúmeros 
buracos nas ruas da cidade. 
No entanto, a Sabesp, respon-
sável pelo abastecimento de 
Guarulhos, garantiu que a 
recuperação os buracos são 
tapados três a quatro dias. 
Em audiência pública da LDO 
2020 na Câmara, a supe-
rintendente da companhia 
estadual, Débora Longo, não 
revelou o número de vias re-
cuperadas nos últimos meses 
na cidade. 

Ela fez questão de dizer que 
o recapeamento ou recu-
peração das vias é uma das 
obrigações da empresa com 

o município, previsto em con-
trato. As obras para moderni-
zação da rede de distribuição 
começaram em dezembro do 
ano passado, antes do início 
da gestão da empresa dos 
serviços que eram executa-
dos pelo Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae).  

“A Sabesp está sempre em 
parceria com a prefeitura e 
todos os buracos que foram 
de responsabilidade nossa, 
a nossa equipe rapidamente 
conserta. O contrato já prevê 
a execução do serviço de 
saneamento, mas como a re-
posição daquele pavimento”, 
explicou Débora Longo. 

Ela também destacou a 
diferença dos prazos em rela-

ção às operações que estão 
sendo realizadas em território 
guarulhense. De acordo 
Débora, os buracos causados 
pelas obras de infraestrutura 
levam até quatro dias para 
serem recuperados, já os 
provocados por vazamentos 
têm o pavimento restaurado 
em um período inferior ao do 
primeiro caso.

“Nosso prazo será de 3 a 
4 dias para fazer a recompo-
sição. A gente está fazendo 
as obras e passa 3 ou 4 dias 
para começar a recompor 
o pavimento. A tendência é 
que aqueles provocados por 
vazamentos a gente já está 
deixando dentro da normali-
dade”, concluiu.

Sabesp leva até quatro dias para 
tapar buracos nas ruas da cidade

O número de óbitos por 
Aids em Guarulhos caiu 
de 69 em 2017 para 46 
no ano passado. Segundo 
o coordenador do 
Programa Municipal IST 
(Infecções Sexualmente 
Transmissíveis)/AIDS e 
Hepatites Virais , Ricardo 
Gambôa, a redução 
da mortalidade está 
diretamente relacionada 
ao diagnóstico precoce e 
à adesão dos pacientes 
ao tratamento.

A Secretaria de 
Saúde vem investindo 
em capacitações de 
profissionais para 
a realização dos 
testes rápidos para o 
diagnóstico do HIV, 
sífilis e hepatites B e C, 
hoje disponibilizados 
em todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS). 
Atualmente, quase 100% 

dos enfermeiros da 
Atenção Básica já foram 
capacitados.

Além disso, o município 
conta também com o CTA 
Itinerante, uma unidade 
móvel de testagem que 
disponibiliza o exame 
para populações com 
mais dificuldade de 
acesso aos serviços de 
Saúde. Outra ação da 
Secretaria de Saúde 
nesse sentido tem sido 
a melhoria da busca 
ativa de pacientes em 
situação de abandono 
do tratamento, por meio 
de um trabalho conjunto 
entre os serviços 
especializados e as 
equipes das Unidades 
Básicas de Saúde.

Esse trabalho visa 
diminuir a taxa de 
mortalidade por Aids na 
cidade, que deve ficar em 

3,4 mortes para cada 100 
mil habitantes em 2018, 
segundo o coordenador 
do Programa Municipal 
IST/Aids e Hepatites 
Virais. Ou seja, abaixo 
da taxa estadual de 2017, 
que foi de 4,8.

Segundo dados do 
Ministério da Saúde, 
até dezembro do ano 
passado, havia 4.139 
residentes de Guarulhos 
vivendo com HIV/Aids 
matriculados nos serviços 
especializados no 
tratamento da doença. 

Ainda, segundo 
o Ministério, 379 
moradores do município 
iniciaram a terapia 
antirretroviral em 2018. 
No entanto, a taxa de 
abandono do tratamento 
na cidade ainda é de 
aproximadamente 8% 
ao ano.

Ivanildo Porto
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Ulisses Carvalho 

Às 14h deste sábado 
(8), o prefeito Guti estará 
fazendo a entrega da obra 
de ampliação do Pet Park do 
Centro Municipal de Educa-
ção (CME) Júlio Fracalanza, 
na rua Joaquim Miranda, n° 
471, na Vila Augusta. Com 
a revitalização, o espaço 
conta agora com uma área 
de 450 m², além de novos 
brinquedos para os pets, 
como o agility, pneu, rampa 
e túnel. O local também está 
ganhando um mirante e 
área de alongamento para 
os frequentadores.

A obra de acordo com o 
coordenador do CME Júlio 

Francalanza, Vicente Vas-
concellos, de 55 anos, teve 
duração de duas semanas; 
grande parte do material 
foi reutilizado pela empresa 
Progresso e Desenvol-
vimento S/A (Proguaru), 
responsável pela ampliação. 

Uma das grandes vanta-
gens do Pet Park é que o 
local agora é totalmente 
acessível, contando com 
nova iluminação, além de 
uma porta gaiola, evitando 
o risco de o cachorro fugir. 
A área também recebeu a 
instalação de novas câme-
ras de segurança e, agora 
o CME conta com 31 delas 
para realização de moni-

toramento da Guarda Civil 
Municipal (GCM). 

As pistas de caminhada 
também foram sinalizadas 
e revitalizadas, e neste 
sábado, haverá uma feira 
de adoção de cães e gatos 
a partir das 10h no Júlio 
Fracalanza. Para levar um 
novo amigo para casa é 
necessário ser maior de 18 
anos, apresentar documento 
de identifi cação com foto, 
comprovante de residência 
e passar por avaliação dos 
protetores. Todos os cães e 
gatos para adoção na feira 
são castrados e vacinados.

Outra entrega será o mi-
rante no CME, com uma área 

de alongamento, composta 
por barra paralela e simé-
trica, para a realização de 

exercícios físicos. “A ideia do 
prefeito é que este seja um 
centro modelo, e estamos 

trabalhando muito para me-
lhorar cada vez mais a área”, 
destacou Vasconcelos. 

Guti entrega a ampliação do Pet Park 
do CME Júlio Fracalanza neste sábado

O Espaço Cultural Bola de 
Artes estará abrindo neste 
sábado (8), a partir das 10h, 
a 2ª Feira de Artesanato, em 
sua sede, na rua Roberto Ta-
deu Fornazari, 18, antiga rua 
do Cano, na região central 
da cidade. 

Ao menos 25 expositores 
estarão apresentando seus 
trabalhos, desde utilitários a 
peças de decoração e arte.

Haverá ainda muita diver-
são para a criançada, com 
os malabares, roda de ca-
poeira e shows ao vivo com 
Maracatu Terra Forte (às 
18h), Caikan (às 19h) e Rique 
Nascimento (às 20h). 

O Bola de Artes vem se 
tornando um dos mais im-

portantes espaços culturais 
da cidade. 

No local são oferecidos 
cursos como artesanato, 
violão, canto, ofi cina criativa 
literária, teatro, yoga. Inglês, 
teatro, maracatu, balé (Baby 
Class) e fi ltro dos sonhos, 

entre outros.
Serviço:
8 de junho
A partir das 10h
Rua Roberto Tadeu For-

nazari 18 – (antiga rua do 
Cano) - Mais informações:: 
(11) 94155-0692

A Faculdade de Tecnolo-
gia do Estado de São Pau-
lo (Fatec), na unidade de 
Guarulhos, localizada no 
bairro do Parque Cecap, 
na rua Cristóbal Cláudio 
Elilo, n° 88, continua com 
inscrições abertas para o 
processo seletivo de cur-
sos gratuitos como logísti-
ca aeroportuária, logística, 
comércio exterior e gestão 
de produção industrial. 

As inscrições seguem 
abertas até às 15h da se-
gunda-feira (10), e devem 

Espaço Cultural Bola de Artes realiza 
2ª Feira de Artesanato neste sábado 

Fatec Guarulhos 
abre inscrições para  
cursos de logística
e comércio exterior
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De acordo com o coorde-
nador Vicente Vasconcellos, 
o Fracalanza será o primeiro 
espaço público de lazer com 
Wi-Fi gratuito, que ainda não 
tem previsão de quando 
será instalado. “Nós vamos 
ter internet sem fi o e já com-
pramos um roteador que al-
cança 100 metros. Serão 60 
mega de internet”, destacou 
o coordenador sobre o Wi-Fi 

gratuito que terá no local. 
A internet é uma parceria 

com o Grupo Escoteiro Gua-
ru. O CME também conta 
com uma área de piqueni-
que, que é utilizada por mo-
radores aos fi nais de sema-
na, que chegam a realizar de 
três a quatro aniversários no 
local, de forma gratuita. O lo-
cal fi ca aberto todos os dias 
da semana, no horário das 

6h às 22h. 
Além de trabalhar toda a 

parte estrutural do centro, o 
Fracalanza também irá rece-
ber novas atividades gratui-
tas, como as aulas de pilates, 
violão, dança de salão e dan-
ça contemporânea. Outra 
novidade é o auditório, que 
será destinado para ações 
culturais, inclusive como ci-
nema e teatro. 

Fracalanza será o 1º espaço público 
de lazer com Wi-Fi gratuito na cidade
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ser realizadas somente 
pelo site (https://www.
vest ibularfatec.com.br/
unidades-cursos/escola.
asp?c=177), com valor de 
R$ 70 para a taxa de ins-
crição. 

O exame será realizado 
no dia 30 de junho às 13h, 
e caso o número de inscri-
ções seja grande, a prova 
deve ser realizada na pró-
pria Fatec e também em 
outra escola a ser defi nida 
na cidade. 

No curso de logística 

aeroportuária, existem 40 
vagas para o período da 
manhã. Já em comércio 
exterior, são 40 vagas e 
as aulas também ocorrem 
pela manhã, no horário das 
7h20 às 12h40. 

No curso de logística, as 
turmas são no período da 
tarde e a noite, com 40 va-
gas em cada período. 

As inscrições também 
estão abertas para o cur-
so de gestão de produção 
industrial, à noite, com 40 
vagas. As aulas na parte da 
tarde ocorrem das 14h50 
às 18h20, e no período no-
turno, das 19h20 às 22h40. 

Os cursos são gratuitos 
e para mais informações, 
ligue (11) 2229-0392 / (11) 
2229-0393, ou contate a 
Fatec através do e-mail: 
faleconosco@fatecguaru-
lhos.edu.br. (U.C.)
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Hotel Mercure 
Guarulhos
Aeroporto
Outra excelente opção 

para os casais é o Hotel 
Mercure, que oferece o 
Pacote Romântico, a partir 
de R$ 393, e tem como 
datas desta promoção 
sábado (8), quarta-feira (12), 
e sexta-feira e sábado, dias 
14 e 15. Neste pacote estão 

inclusos além da diária, o 
café da manhã no restau-
rante, vinho, chocolates e 
uma surpresa especial. 

Já para quem deseja um 
jantar romântico, o valor é 
de R$ 138 + 10% por casal, e 
tem como prato de entrada, 
a salada do chef ou creme 
de tomate com croutons. 
Na parte do prato principal, 
o casal pode escolher uma 
opção das quatro opções 

especiais do dia: salmão 
com crosta de gergelim 
acompanhado de  abacaxi 
gratinado com parmesão e 
arroz de brócolis, ou frango 
recheado com mussarela e 
tomate seco acompanhado 
de arroz à milanesa e bata-
tas coradas, risoto ao funghi 
secchi com medalhão de 
fi llet mignon ou penne qua-
tro queijos gratinado. Para 
acompanhar um desses 
três pratos, ainda tem uma 
deliciosa sobremesa de pe-
tit gateau para compartilhar 
incluída no pacote.

Endereço: Rua Barão de 
Mauá, n° 450, centro. 

Reservas: (11) 2475-9988/
h3637-re@accor.com.br 

The Fire 
Steakhouse 

O ‘Namorados Day’ do 
The Fire Steakhouse conta 
com uma promoção especial 
no valor de R$ 99,90, o 
casal pode desfrutar de uma 
carne deliciosa e mais leve 
que é o bife de chorizo, de 
500 gramas, é um corte 
típico argentino, retirado do 
contra-fi lé, além de uma bela 
sobremesa, de nome The 
Fire Ball, composta por uma 
esfera de chocolate com um 
delicioso cheesecake de 
morango e calda quente. No 
pacote também tem incluso 
a bebida, com duas taças do 
espumante prosecco.

Para o casal que pretende 
comemorar a data anteci-
pada, no domingo (9), além 
de poder curtir um almoço 
especial, também terá um 
show ao vivo de saxofone 
com o artista Roger Sax, a 
partir das 13h.  

Para efetuar a reserva, 
ligue através do telefone (11) 
2447-1582, ou também pelo 
WhatsApp: 93219-8871. O 
domingo no restaurante 
também é dia de saborear 
pratos deliciosos, como o 
Ocean Pasta Fettucine, com 
grande camarão, além de 
tomates assados, manjeri-
cão fresco e bacon. Outra 
deliciosa opção no cardápio 
é o The Fire Stinco, que 

acompanha ossobuco bo-
vino cozido lentamente no 
vinho tinto e especiarias. 

Endereço: Rua Tapajós, 
n° 56, Jardim Barbosa. 
Acesse o site: 

   http://thefi re.com.br/

Ulisses Carvalho 

O Dia dos Namorados é 
uma data especial para todos 
os casais, com o objetivo 
de celebrar mais o amor, a 
paixão e também o compa-
nheirismo. Pensando em uma 
comemoração diferenciada 
nesta data, o HOJE preparou 
um roteiro especial para você 
aproveitar o fi nal de semana 
ao lado de quem ama. 

Comemorado na quarta-

-feira (12), a data é para os 
casais desfrutarem de um 
ambiente aconchegante, 
com um jantar romântico em 
um dos melhores restau-
rantes de Guarulhos, como 
o The Fire Steakhouse, na 
rua Tapajós, n° 56, no bairro 
Jardim Barbosa, conta com 
um cardápio especial com di-
ferentes opções entre cortes 
de carnes nobres, peixes e 
frutos do mar. 

Além de um jantar, outra 
excelente opção é surpre-
ender o seu amor com uma 
experiência única em um dos 
melhores hotéis da cidade, 
com o pacote romântico 
oferecido pelo Hotel Mercure 
Guarulhos Aeroporto, locali-
zado na rua Barão de Mauá, 
n° 450, na região central, 
que tem incluso no pacote, 
chocolates, vinho e uma 
surpresa especial. 

Surpreenda seu amor 
com um jantar romântico 
no Dia dos Namorados F
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Conheça os pacotes para você desfrutar 
momentos especiais ao lado de quem ama
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Antônio Boaventura

A implantação de uma 
unidade do programa AME + 
(Ambulatório Médico de Es-
pecialidades) em Guarulhos 
foi descartada pelo governa-
dor de São Paulo, João Doria 
(PSDB). A unidade havia sido 
anunciada no ano passado 
pelo antecessor de Doria, 
o então governador Márcio 
França (PSB). Agora, o gover-
no do estado afi rma que não 
existe previsão orçamentária 
para trazer a unidade para o 
município.

Em ofício do dia 30 de 
abril, Paula Kohmi Tanaka, 
do Grupo de Planejamento 
e Avaliação do governo do 
estado, informa que “a região 
de saúde Alto Tietê a qual 
pertence o município de Gua-
rulhos já conta com uma AME 
em Mogi das Cruzes”.

Também foi explicado que 
“em reunião do Conselho 
Técnico Administrativo 
(CTA) foi apresentada pela 
Coordenadoria de Gestão 
de Contratos de Serviços 

de Saúde (CGCSS) propos-
tas com relação a novos 
AMEs, na qual concorda ser 
justifi cável  a implantação em 
Guarulhos (...) entretanto não 
há previsão orçamentária 
para 2019”.

Em audiência pública da 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) na Câmara de 
Guarulhos, a secretária de 
Saúde, Ana Kantzos disse 

que a administração munici-
pal entregou a documenta-
ção necessária, inclusive o 
projeto, e que a AME + seria 
instalada em um terreno do 
governo do estado, localiza-
do no Parque Cecap.

“Ontem [quinta-feira] fi quei 
o dia inteiro em curso no 
Tribunal de Contas e nesta 
sexta-feira fomos comuni-
cados que a AME + não virá 

para o município por falta 
de orçamento do Estado”, 
lamentou Ana Kantzos. 

Os AMEs são unidades de 
alta resolutividade, com mo-
dernos equipamentos, que 
oferecem consultas, exames 
e, em alguns casos, cirurgias 
em um mesmo local, propor-
cionando maior rapidez ao 
diagnóstico e ao tratamento 
dos pacientes. 

Governador de São Paulo descarta a 
implantação do AME + em Guarulhos

Doria anuncia reforma de 120 
delegacias; SSP não confirma
unidades da cidade na relação

O governador João 
Doria anunciou nesta 
sexta-feira (7) a refor-
ma de 120 delegacias 
no estado. A iniciativa 
será uma parceria com 
a iniciativa privada, 
que irá custear todo o 
investimento estimado 
de R$ 480 milhões. As 
medidas visam aperfei-
çoar o atendimento à 
população e melhorar 
as condições de traba-
lho dos policiais.

“Gradualmente, o nos-
so objetivo é estabe-
lecer o padrão Poupa-
tempo de atendimento 
à população. Não só 
na qualidade física, 
como na qualidade de 
velocidade, presteza e 
confiabilidade”, disse 
Doria.

As obras serão con-
centradas em delega-
cias da Capital e da 
Região Metropolitana, 
incluindo as especia-
lizadas. Todas foram 

selecionadas com base 
em critérios técnicos 
e operacionais, após 
três meses de análi-
ses realizadas pela 
Delegacia-Geral de 
Polícia. A previsão é 
que mais unidades de 
polícia judiciária sejam 
reformadas a partir do 
próximo ano.

O HOJE questionou 
à assessoria de im-
prensa da Secretaria 
de Segurança Públi-
ca se algum Distrito 
Policial de Guarulhos 
seria beneficiado com 
a reforma, mas nada foi 
confirmado. Em nota foi 
explicado apenas que 
“As reformas atenderão 
120 delegacias, sendo 
94 na capital - incluindo 
especializadas -, 25 na 
Região Metropolitana 
e uma no interior do 
Estado. Todas foram 
selecionadas com base 
em critérios técnicos e 
operacionais”.
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Negociação feita 
pelo Sindicato ga-
rantiu o retorno da 
Participação nos Lu-
cros e/ou Resulta-
dos aos 200 funcio-
nários da Facchini, 
unidades de Água 
Chata e Aracília.

 Benefício volta a 
ser pago após quatro anos, pois a empresa alegava difi -
culdades fi nanceiras. Josinaldo José de Barros (Cabeça), 
nosso vice-presidente, conduziu as assembleias. Ele diz: 

RECONQUISTAMOS PAGAMENTO DE PLR NA FACCHINI

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO

A SOCIEDADE DEVE REAGIR
Nenhum governo tem o direito de hu-
milhar a sociedade e atacar questões 
importantes para o povo, como a Edu-
cação. Já a sociedade, se atacada, tem 
o direito de reagir. É justo e legítimo! 

Sindicalismo de Guarulhos se une e organiza a paralisação nacional
para o dia 14. A principal bandeira é a defesa das aposentadorias,
ameaçadas pela PEC de Bolsonaro. Acesse nosso site e saiba mais.

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

8/6/2019

A SOCIEDADE DEVE REAGIR
Nenhum governo tem o direito de hu-
milhar a sociedade e atacar questões 
importantes para o povo, como a Edu-
cação. Já a sociedade, se atacada, tem 
o direito de reagir. É justo e legítimo! 

SINDICATO DEFENDE MEIO AMBIENTE

GREVE GERAL
É JUSTA!

Buscamos conscientizar sobre questões ambientais. Foi 
o que fi zemos quarta (5), Dia Mundial do Meio Ambiente. 
O diretor Nildo Queiroz foi a cinco fábricas e distribuiu 
cartilha que orienta para a preservação da natureza.

Diretores Fala Mansa, Cabeça e Nildo coordenam assembleia na Facchini

Diretor Nildo distribui informativo aos companheiros da Maxtil
“Foi uma negociação 
complicada, com várias 
reuniões, mas alcança-
mos os objetivos”.

Pagamento em no-
vembro próximo e maio 
de 2020. Valor pode 
chegar a R$ 1.500,00.

 Komatsu (Arujá) - 
Participação teve 7% de 

aumento. Pode ser de R$ 2.239,00, mais 50% do salário 
nominal, caso as metas sejam atingidas. Vencimento em 
julho deste ano e em janeiro próximo.

Diretora Raquel associa na Rossetti

Nossa campanha de 
sindicalização obtém 
sucesso e muitos me-
talúrgicos se associam. 
Quarta (5), estivemos na 
Rossetti (Parque Hara-
my); na próxima sema-
na, iremos à empresa 
Facchini (Água Chata). 

MAIS COMPANHEIROS SE ASSOCIAM
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[ horóscopo ]

No Rastro da Bala

A Escolha Perfeita

Record, 15h. [..] 
Musical/ Comédia. 
Com Anna Kendri-
ck, Skylar Astin. 
Obrigada a ir para 
a faculdade contra 
a vontade, a rebel-
de Beca não se 
interessa em parti-

cipar de atividades 
extracurriculares, 
até surgir a oportu-
nidade de ingres-
sar no grupo musi-
cal Barden Bella e 
competir no Cam-
peonato Regional 
de Música.

Band, 22h 
By The Gun. 
EUA, 2013. 
Drama. Com 
Ben Barnes, 
Leighton Me-
ester. Nick é 
um integran-
te da máfia 
italiana em 
Boston. Ele 

se apaixona 
pela jovem 
Ali e decide 
abandonar o 
crime. Para 
c o n s e g u i r 
deixar a gan-
gue, ele vai 
ter que en-
frentar tudo 
e todos.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 40

CLAR
BIBLIOTECA
TRAIDORAMO

CITEAVAL
UXRGAITA

ALAGADOAV
ODNLIRIO

AVANÇADOBI
FISCALDOLL

CAATOMICA

SINISTROII
OTROCSP
SILAGOSTA

POSSEPAUS
TNACARPT

AMAMENTAÇÃO

Recinto
secreto em
"O Nome
da Rosa"

"Eu Te (?)",
filme de
Arnaldo
Jabor

Estigma
associado
ao nome
de Judas

Sinal
diacrítico
que indica
nasalação

Elemento 
abundante
na água 
do mar

Fruto
exportado

pelo
Iraque

Tecnologi-
camente 

sofisticado

Nélson Ca-
vaquinho,
músico

brasileiro

Flor-
símbolo da 
simplicida-
de (Bíblia)

Nicolau (?):
o último
czar da
Rússia

Local de a-
limentação
do gado

Divindade
tupi do
trovão

Crustáceo
de carne
apreciada

Matéria
brilhante
no interior
da concha 

Ponto
(abrev.)

Naipe de carteados
representado por
um trevo negro
Gato, em inglês

Indicação
do geniti-
vo (Gram.)

Ocorrência 
especifi-
cada na

apólice de
seguro

Boneca,
em inglês
Browser
anônimo

Princípio (poét.)

Uso do
gesso em
Ortopedia

Amêndoa
do coco

Era (?): iniciou-se em
1945 com o bombar-

deio de Hiroshima
Cerimonioso; formal

Mencione

Inundado

Designação do 
"efeito bola de neve"
Abrange Guarujá, Cu-
batão e Praia Grande

Qualidade essencial 
a estadistas e CEOs

de corporações
Taxa Referencial (abrev.)

Iguaria de origem
marinha, é um dos 

símbolos convencionais
de riqueza

(?) de 
fole, ins-
trumento
musical
típico da
Escócia

Ouro, em
inglês

Garantia exigida num
empréstimo

Poeta 
parnasiano,
compôs os
versos do
"Hino à

Bandeira"

52, em
romanos

Diz-se da autoridade
que não se manifesta
quando é 
necessário

Masculino
(abrev.)

Atividade materna
incentivada pela ONG

Amigas 
do Peito

Funcio-
nário da
Receita

Aqui

3/cat — tor. 4/doll — gold — orto — tupã. 5/nácar. 10/olavo bilac.

virgem

O ambiente estará ale-
gre e harmonioso. Você 
não ficará decepciona-
do com aqueles que o 
rodeiam e festividades 
estão próximas. Você 
está cada vez mais em 
forma e ficará satisfeito 
com seus esforços. 
Reduza o consumo de 
doces, eles não são a 
recompensa ideal.

Você sentirá neces-
sidade de escapar de 
sua rotina e isso vai 
lhe trazer sorte! Novas 
experiências estão lhe 
esperando. Controle 
mais as suas emoções e 
você terá mais energia, 
sua saúde irá melhorar 
e você será mais capaz 
de administrar suas 
reservas.

Você vai sentir que 
quer ficar longe de 
tudo. Evite ativi-
dades agitadas e 
não assuma tarefas 
gigantescas. Não 
tenha medo de 
pedir ajuda externa, 
você não é a pessoa 
certa para o traba-
lho hoje.

Você vai receber 
uma boa notícia. Então, 
abra o seu e-mail sem 
se preocupar! Não 
aceite as coisas tão 
facilmente. Você vai 
se sentir melhor se 
fizer um esforço com 
você mesmo. Vá mais 
devagar.

Boas notícias estão 
no ar e uma atmosfera 
do presente constrói a 
sua confiança. Aproveite 
ao máximo a paz e a 
tranquilidade do dia 
para dar atenção ao que 
pode estar faltando em 
sua dieta.

Não confie em 
ninguém além de você 
mesmo. Você vai ser 
mais reagente, de 
forma construtiva. Sua 
natureza realista será 
de grande ajuda para as 
pessoas ao seu redor, 
mas você não é bom 
em estabelecer seus 
próprios limites.

Você vai decidida-
mente banir as suas 
preocupações para 
tirar o máximo da vida, 
tanto quanto possível. 
Deixe que outras 
pessoas entrem na sua 
vida! Você involunta-
riamente pressiona de-
mais. Você precisa de 
exercício, comece uma 
atividade esportiva.

Um conflito entre as 
pessoas ao seu redor 
vai lhe dar a chance 
de mostrar seu talento 
como mediador. Você 
está em boa forma, 
quase elétrico, porque 
resistiu a certos dese-
jos - agora você deve 
ter tempo para a sua 
vida privada.

É sempre melhor 
explicar as coisas 
honestamente do que 
deixar criar um conflito. 
Enfrente as coisas 
com a cabeça, você 
não vai se arrepender! 
Sua energia crescente 
vai fazer você querer 
compartilhar com os 
outros, evite qualquer 
controversa. 

Não crie preocupa-
ções que não exis-
tem. Sua facilidade 
em seus relaciona-
mentos irá ajudá-lo a 
superar esse tipo de 
humor. Você sente 
uma necessidade de 
respirar e desace-
lerar.

Você vai fazer 
contatos interessantes 
que abrirão portas para 
você. Há previsão de 
amizades positivas 
florescentes no futuro. 
Em compensação, seu 
cérebro efervescente 
está exigindo momen-
tos de relaxamento. 

Você vai estar cheio 
de autoconfiança, talvez 
até demais, e isso pode 
levá-lo a conflitos. Você 
sente uma necessidade 
crescente de se movi-
mentar e não consegue 
ficar parado. Canalize 
essa energia para o es-
porte e isso também irá 
regular o seu apetite.

áries
libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

[ novelas ] 

Órfãos da Terra
Davi chega ao Brasil 

e afirma que não dei-
xará Sara se casar com 
Ali. Todos comemoram 
o sucesso do bingo fei-
to para ajudar Missade 
a recuperar sua barra-
quinha de comida. Da-
lila conta a Paul sobre 
a gravidez de Helena. 
Benjamin se aproxima 
de Martin. Paul faz uma 
proposta arriscada a 
Miguel sem que Camila 
saiba. Cibele se frustra 
quando Benjamin diz 
que Martin não tem 
interesse por ela. Latifa 
e Abner se aproximam.

Verão 90
Dandara e Vanessa 

discutem. Floriano 
desconfia da suposta 
guru de Álamo.Manu e 
João assinam contrato 
com a Globo, para 
emoção de Lidiane. 
Jerônimo arma para 
afastar Dandara de 
Quinzinho. A compe-
tição entre Janaína 
e Raimundo na tevê 
acaba em empate.
Dandara comenta com 
Patrick que Quinzinho 
não gostou da propos-
ta de Marco Aurélio de 
levá-la para uma turnê 
no exterior. 

A Dona do Pedaço
Rael não conse-

gue falar com Maria 
da Paz. Régis se 
insinua para Maria 
da Paz e Sueli nota. 
Rock aceita fingir 
que namora Jô. Már-
cio se desespera 
com a insistência de 
Kim. Maria da Paz 
exige que Márcio se 
entenda com Kim 
no trabalho. Kim 
revela a Jô que ela 

precisará custear 
sua estadia no hotel 
no dia das fotos. 

Jezabel
Sidônio conta à 

Joana os planos de 
Jezabel em sacrificar 
uma criança e que 
por isso precisam 
descobrir onde 
Micaías a escondeu. 
Joana percebe que 
Sidônio quer usá-lo e 
permanece calada. Na 
prisão, Micaías tem 
um pesadelo e Noan 
desperta assustado. 
No sonho, Micaías 
diz que caminhava 
pelas ruas cobertas 
de ossos decorrente 
da fome. 

As Aventuras 
de Poliana

Lindomar canta e ani-

ma a todos no bazar be-

neficente. Celsão leva 

João até a sala de Ruth, 

e a diretora pede expli-

cações sobre o inciden-

te com Bento. Verônica 

anuncia o recebimento 

de uma doação anôni-

ma equivalente ao valor 

necessário para a refor-

ma da casa de Arlete. 

Bento diz à Poliana que 

João o empurrou de 

propósito, Filipa escuta 

e desmente o menino. 

Gabriela leva Vini para 

passar em consulta 

com seu tio dentista. 

Minha Vida
Bahar toma uma 

decisão importante: 

ela quer ir embora. 

Sultan pede para 

ela não ir, porém, a 

jovem diz que nada 

vai mudar sua decisão. 

Efsun também tenta 

convencê-la, e vai até 

o aeroporto implorar 

para Bahar ficar com 

ela. Fulya esconde a 

gravidez dos gêmeos, 

mas Mehmet e Hasret 

descobrem.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 AGÊNCIA MARY HELP RECRUTA 
 Diarista com experiência. 
(11)96847-5711 whats. 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 ALUGO ( URGENTE ) 
 Galpão 300mts² c/ trifásico + 
dependências na Vl Galvão. 
F:94004-1714 whats. Dir c/ próp. 

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

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

 APTO STUDIO 
 Mob, pronto p morar, ideal p estu-

dante/ aeromoça 2440-9505 

 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  

 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 
 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 

 SERVIÇOS 

 MONTADOR DE MÓVEIS LUCAS 
 Fazemos montagens de móveis. 
Whats 95830-7607   

Para anunciar

 nos classifi cados

 ligue: 

2823-0828 / 2823-0830

2823-0836 / 2823-0837

ANUNCIE

de linhaClassifi cados

CASA AMARELA
A melhor casa de massagem 

da região. Sigilo absoluto
Churrasco grátis, 

todo sábadoTAXA 30 REAIS

 
Garotas passiva e Ativa
De segunda a sábado

09:00 ás 22hrs

Aceitamos todos 
os cartões

Tel: 2087-3362      94333-5562
Rua: Miguel Romano,30  Cen-

tro Guarulhos
        ( Atrás Poli Shop )

Tel: 2087-3362      94333-5562

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

Arte Finalista
Salário/ CLT + VT + VR

Expediente de segunda à 
sexta das 08h às 18h

Comparecer p/ entrevista
Segunda, Quarta e Sexta das 

09 às 11 horas.
Trazer currículo.

Requisitos: Ter conhecimen-
to em Corel, Ilustrator e 

Photoshop
Av. Antonio Iervolino, 146 
Vila Augusta - Guarulhos

F: 98148-0102 Robson

CASA TÉRREA 100m²
2dorms sendo 1 suíte, tds planejados e a suíte c/

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 

2 vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

uma experiência única!
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