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Avaliação positiva do 
governo Bolsonaro 
registra queda
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Família defende a ação dos
policiais militares que
atropelaram criança de 9 anos

Licitação da PPP da iluminação
pública de Guarulhos tem
quatro consórcios interessados

Depois de 28 dias da defi nição do índice de reajuste para os servidores públicos, a Câmara Municipal vota o projeto que prevê 
2% de aumento nos vencimentos dos funcionários da administração pública, nesta sexta-feira (28) em sessão extraordinária

Sessão extraordinária nesta sexta 
irá votar o reajuste dos servidores
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Avaliação positiva do
governo Bolsonaro
cai e atinge 32%
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Guti entrega novas motos para 
fi scalização do transporte
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Fiscalização do MPT-SP

Integrantes do Ministério Público do Trabalho em São Paulo (MPT-SP) ajuizaram duas ações 
civis públicas contra empresas de aplicativo de entrega da capital paulista por entender que 
elas atuam na ilegalidade ao se omitir sobre o vínculo de trabalho com os motoboys
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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.

William Moreira/AE

Mega Sena
Concurso n° 2162
22/06/2019
11 - 16 - 22 - 30 - 34 - 42

 
Lotofácil
Concurso n° 1831
24/06/2019 
02 - 04 - 05 - 08 - 09
10 - 12 - 14 - 16 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23

Lotomania
Concurso n° 1981 
25/06/2019
00 - 05 - 14 - 27 - 30
34 - 36 - 40 - 43 - 44
55 - 65 - 68 - 76 - 78
85 - 88 - 92 - 98 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1952
25/06/2019
Primeiro sorteio 
19 - 28 - 30 - 32 - 34 - 35
Segundo sorteio
02 - 15 - 25 - 33 - 40 - 50

Federal
Extração n° 05399
22/06/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   37117            500.000,00
2º  71539              27.000,00 
3º  80239             24.000,00
4º  46873              19.000,00
5º  78405              18.329,00

Interstício para poiesis
Muitos desejam um período sabático na vida, um 

hiato onde nascem novos horizontes à medida que 
a reflexão nos transforma. O tamanho dessa pleni-
tude em construção varia muito de uma pessoa pra 
outra; expande inclusive com a invariável maturida-
de, que chega de acordo com a irrigação que foi fei-
ta, com a exposição ao sol, à chuva, às intempéries; 
em diferentes estações para diferentes pessoas.

Esse é uma das dimensões estética da vida hu-
mana. Há no outro a alteridade que vibra em nós 
mesmos, ainda que não saibamos. O tempo é o 
compasso pra medir tudo isso.

Há pausas que nos são caras, há respiros que nos 
dão muito mais que oxigênio, nos infla de potencia-
lidades, nos projeta para onde nem conhecemos, 
nos impulsiona...

Há fendas nos nossos sonhos estáveis demais, por 
elas entra uma luz que de tanto poesia, nos irradia, 
entra, muitas vezes, novos sentidos, novas razões 
e emoções. Feliz de quem percebe e autoriza a 
poesia sem letras, que não cabe em versos, que 
germina amor. Quando bem notamos, aquele de 
outrora já nem existe mais, ficam apenas as raízes, 
que nos originam dia após dia.

Há sonhos embolorados em nossas mentes, 
alguns deles daquele que já nem somos mais, há 
fotos que não nos lembra a vacância de nossa 
idade que se foi, hei de buscar com carinho a réstia 
daquele menino amanhecido, das tarefas incompre-
endidas, dos suores mais dolorosos, das injustiças 
que nos triunfa de razões e das lágrimas mais sal-
gadas; como onda de mar, que arrebenta mas sua 
salinidade cicatriza.

Outros preferem a velocidade do tempo onde o 
ditado popular nos acusa de seguirmos “trocando 
o pneu do carro com o carro em movimento”. Muito 
mais do que nosso dolo eventual, muito mais do 
que nossa reticência sazonal ou nosso arrepen-
dimento no leito do hospital, nossos quilômetros 
mostram muito quem somos.

Muitos que conhecem meu espírito acelerado 
talvez não saibam que a poesia me pausa, me acha 
e me descontrói. É na desconstrução que se cria 
coisas novas, é na demolição dos muros que cons-
truíram por nós que inventamos novos modos de 
nos cercar; flores cercam, jardim cercam, ainda que 
o vendaval nos cerque; nosso teto ganha altitude e 
uma constelação nos alcança de noite em noite...

O trabalho alimenta, nossa alma alimenta, nosso 
olhar mais aguçado nos provoca. Caminhando por 
ciclos, apagamos as velinhas dos bolos açucarados 
e temos a certeza que a doçura da vida vai além da-
quela fatia, está no espaço entre uma pessoa e ou-
tra; não na estrada vazia, mas no interim da poesia.

Quero ser floresta com tudo que nela vive! Gra-
tidão ao universo por me unir em verso. Do meu 
avesso, meu recado, meu post, meu verbo, minha 
contundência, tudo é fugaz, tudo muda, roda gira, 
tudo se refaz; eu sou recomeço, eu sou amor e 
agradeço.

Tiago Ortaet
É arte/educador, artista e ativista 
social, atualmente está professor 
universitário e diretor de cultura 
da cidade de Guarulhos
www.tiagoortaet.com

[ artigo ]
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Walter Paneque

CERIMÔNIA DE CREMAÇÃO

28/06, às 10h

Crematório Primaveras
Avenida Otávio Braga de Mesquita, 3535

Taboão - Guarulhos

HOMENAGENS E FLORES

11 2404-8900
11 94592-1839

Antônio Boaventura

Depois de 28 dias da defi -
nição do índice de reajuste 
para os servidores públicos, 
a Câmara Municipal vota 
o projeto que prevê 2% 
de aumento nos venci-
mentos dos funcionários 
da administração pública, 
nesta sexta-feira (28) em 
sessão extraordinária. Para 
o vereador Eduardo Carnei-
ro (PSB), líder do governo, 
o longo período não traz 
prejuízos para as partes.

“Eu acho que deveria ter 
vindo na semana passada, 
mas não muda em nada. 
Eu até acho que fi cou 
ruim para a Câmara, até 
porque teremos de fazer 
uma sessão extraordinária 
e poderíamos já estar em 
recesso. Vamos votar e vai 
ser aprovado com toda cer-
teza”, declarou Carneiro.

Já o líder da oposição, 
vereador Edmilson Souza 
(PT), entende que a demora 
pode ser classifi cada como 
incompetência da adminis-
tração pública. De acordo 
com ele, esse período entre 
a aprovação e votação 
na Câmara prejudica os 
trabalhadores, além de 
ressaltar que com agilidade 
poderia evitar a realização 
da sessão extra. 

“O acordo foi fi rmado há 
praticamente 30 dias e a 
prefeitura não ter encami-
nhado o projeto, pra mim 
só tem um nome, incompe-
tência. Os servidores estão 
aguardando para receber e 
o prefeito [Guti (PSB)] já de-
veria ter enviado logo após 
para que a gente pudesse 
ter votado”, concluiu.

O impasse envolven-
do entre os servidores 

públicos e a prefeitura em 
relação ao reajuste salarial 
teve seu desfecho no dia 
30 do mês passado. Os 
funcionários da adminis-
tração pública aceitaram a 
proposta do prefeito Guti 
(PSB), que prevê acréscimo 
de 2%, parcelados em três 
vezes, nos respectivos 
vencimentos.

No TJ-SP, o governo 
municipal fez sua quarta 
proposta e nela, a gestão 
propõe aos servidores 
públicos o reajuste salarial 
de 2%, em três parcelas [1% 
no ato, 0,5% em setembro e 
0,5% no mês de novembro]. 
Além do percentual nos 
vencimentos, a prefeitura 
oferece 5% de aumento 
nos vales alimentação e 
refeição e abono de R$ 80 
para os funcionários que 
ganham até R$ 2.502,00.

Estudantes da Escola Esta-
dual Dona Brasília Castanho 
de Oliveira, no Jardim Santa 
Mena, criaram projeto para 
isentar trabalhadores desem-
pregados do pagamento da 
tarifa de transporte público. 
A proposta foi apresentada 
pela vereadora Genilda 
Bernardes (PT), na Câmara 
Municipal. 

A sugestão dos alunos 
do terceiro ano do ensino 
médio daquela unidade 
escolar teve como base 
uma pesquisa realizada com 
cerca de 500 moradores do 
município, que teve a orien-
tação de professores. Juntos 
identifi caram as principais 

demandas da cidade. A 
mesma teve o apoio da ve-
readora petista e deve entrar 
na pauta de votação daquela 
Casa de Leis no retorno do 
recesso parlamentar. 

A medida propõe a gratui-
dade do transporte público 
municipal durante 180 dias 
para moradores da cidade 
que estejam desemprega-
dos. O estudante Guilherme 
Monteiro, 18 anos, defendeu 
a proposta no parlamento. 
“Um dos meus sonhos é 
me tornar vereador, e estar 
aqui hoje é uma alegria para 
mim”, declarou. 

O jovem foi escolhido 
pelo professor de Socio-

logia, Ricardo Willians de 
Moraes, para representar os 
alunos que participaram da 
elaboração da propositura. 
O professor explicou que os 
temas política, democracia 
e cidadania fazem parte do 
currículo escolar.

Genilda disse ter se sentido 
orgulhosa quando foi convi-
dada para ir até a escola co-
nhecer o trabalho desenvol-
vido pelos estudantes. “Num 
momento em que a política 
está tão desacreditada pelo 
provo brasileiro, é bonito 
ver um jovem entendendo 
que ele é um instrumento 
de transformação”, concluiu. 
(A.B.)

A partir desta sexta-
-feira (28), 3,5 milhões de 
estudantes matriculados 
nas escolas estaduais das 
91 Diretorias de Ensino do 
Estado de São Paulo entram 
em férias. Seguindo o calen-
dário, publicado no Diário 
Ofi cial, a data é a mesma 
para as mais de 5 mil unida-

des vinculadas à Secretaria 
Estadual de Educação.

As aulas do segundo 
semestre começam no dia 
31 de julho, de acordo com 
resolução da Secretaria. 
O cronograma garante o 
cumprimento dos 200 dias 
letivos, previstos na Lei 
de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), mas cada 
escola, pode organizar de 
forma autônoma, o próprio 
calendário pedagógico e de 
atividades.

Ao longo de julho, as 
escolas recebem matrículas 
de novos alunos interessa-
dos em ingressar na rede 
estadual. 

Câmara encerra trabalhos do semestre 
com votação de reajuste dos servidores

Estudantes criaram projeto para isenção 
de tarifa de transporte para desempregados

Férias dos 3,5 milhões de alunos do estado começam nesta sexta
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com bônus de até

R$5.000,00
na versão Shine*

NOVO
SUV CITROËN C4 CACTUS

*Consulte a concessionária

Para a compra do Novo SUV Citroën Cactus, o valor do bônus é de R$ 3.000, independente da versão e cor escolhida. Nesse caso, o bônus será somado ao valor de avaliação do veículo usado. O veículo usado deverá ser utilizado na compra de um Citroën Cactus 0km. A avaliação do usado será realizada pela Concessionária 
participante e dependerá da marca, modelo, opcionais, estado geral do veículo e não estará vinculado à Tabela FIPE. O veículo usado deve estar no nome do comprador do veículo 0km, sendo elegíveis, também, pai, mãe, �lhos, cônjuge, mediante comprovação por RG, Certidão de Casamento e Declaração de União Estável. 
Pessoas Jurídicas com CNPJ também são elegíveis, desde que o comprador faça parte do contrato social da empresa. Acesse www.destracitroën.com.br.

Av. Tiradentes 1941 - Guarulhos - SP
Tel.: 11 2464-4001
www.destracitroen.com.br
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Teoria da Conspiração
O secretário adjunto da SDU é Guilher-

me Lavras. Há rumor que ele seria ligado 
ao vereador João Dárcio (PODE). O ex-
-secretário de Gestão Nilson Gonçalves 
largou a presidência estadual da REDE 
para se fi liar ao Podemos. Será tudo 
articulação do prefeito Guti (PSB) para 
2020?...

Não abre mão!
O deputado federal Alen-

car Santana (PT) pretende 
ser candidato a prefeito. 
Entre os petistas, ele é 
considerado mais raiz que 

o ex-prefeito Elói Pietá. No pior cenário, 
Alencar acaba com a liderança de Pietá 
no partido e marca seu nome para as 
próximas eleições…

Vai encarar?
Se Elói Pietá quiser mesmo ser candida-

to a prefeito, as duas opções mais viáveis: 
se fi liar à REDE do vice-prefeito Alexan-
dre Zeitune. Ou ao PDT do deputado 
estadual Márcio Nakashima…

Porta fechada
O apresentador de TV Otávio Mesquita 

teria sondado João Doria para saber se 
poderia ter apoio estadual em eventual 
candidatura à Prefeitura de Guarulhos. 
Ouviu do governador que ele já assumiu 
compromisso com a tucana Fran Corrêa…

Batalhador
Advogado bem sucedido, o vereador 

Laércio Sandes (DEM) surpreendeu ao 
revelar que seu primeiro trabalho foi aos 
13 anos: entregador de jornal da “Folha 
Metropolitana”. E reafi rmou que se consi-

dera um parlamentar independente…

Tempos modernos
Alguns infl uenciadores digitais estariam 

recebendo cachês (leia-se jabá) para 
bajular o governo municipal nas redes 
sociais. Ainda não se sabe quem seria o, 
digamos, mecenas…

Insones
Fontes estão impressionadas com 

a infl uência do secretário Americano 
(Serviços Públicos) perante o prefeito Guti 
(PSB). Ele parece o secretário de Gover-
no nas reuniões da cúpula política. Os 
dois têm algo incomum em comum: não 
dormem…

Reticências...

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

A família do garoto Ta-
lisson Luciano, de 9 anos, 
atropelado por uma viatura 
da Polícia Militar na Vila 
Barros, defende a ação dos 
policiais que “quebraram” 
o protocolo ao socorrer a 
criança na própria viatura 
do 15º Batalhão ao Hospital 
Geral de Guarulhos (HGG), 
no Parque Cecap. Nestas 
ocorrências, a PM entende 
que é necessário esperar 
pelo serviço de resgate. 

O HOJE conversou com 
a dona de casa Maria da 
Penha, 43, mãe de Luciano. 
“Foi excelente a atuação 
dos policiais, eles realiza-
ram a melhor a ação do 
momento. Se fosse esperar 
o resgate iria demorar mui-
to”, afi rmou. 

Segundo Maria, no 
momento em que ocorreu 

o acidente ela em casa, a 
poucos metros do local, 
quando um colega do fi lho 
avisou que Luciano havia 
sido atropelado. A mãe 
lembrou que quando viu 
a fi lmagem do acidente, 
chegou a pensar que o fi lho 
estivesse morto. 

O caso ocorreu por volta 

de meio-dia de terça-feira 
(25), na rua Eugenio Dia-
mante, no bairro da Vila Bar-
ros. Após ser levado para o 
HGG, o menino recebeu alta 
do hospital no mesmo dia, e 
teve ferimentos na testa, no 
pescoço e na perna. 

“Tinha dois policiais que 
sabiam todos os proce-

dimentos de primeiros 
socorros, inclusive um 
chegou a ser bombeiro”, 
contou Maria. A criança que 
empinava pipa com o irmão 
mais velho e os primos no 
momento em que houve o 
acidente. Há informações 
de que ele corria atrás de 
uma pipa.

Policiais civis do 9° Dis-
trito Policial detiveram três 
homens e apreenderam 
141,5 quilos de drogas, entre 
maconha e crack, na tarde de 
quarta-feira (26), na cidade de 
Arujá, na Grande São Paulo.

Após investigações, os 
agentes descobriram que um 
carro Fiat Palio seria respon-
sável por abastecer o tráfi co 
de entorpecentes na região e 
iniciaram buscas para encon-
trar o veículo.

O automóvel foi locali-
zado na garagem de uma 
residência, no Parque Rodrigo 
Barreto, em Arujá. Depois de 
alguns minutos observando o 
local, os policiais viram um ve-
ículo, WV Gol, saindo da casa 
e estacionando em uma rua 
próxima. Na sequência, um 
Fiat Siena foi ao seu encontro 
e o motorista entrou no carro 
estacionado, saindo dele com 
um saco preto em suas mãos.

Ambos os automóveis 

partiram em seguida e o Fiat 
Siena foi abordado pelos 
agentes. Nele, foi encontrado 
um compartimento secreto 
com 12 sacos pretos cheios 
de cocaína. As drogas foram 
apreendidas e o motorista 
preso.

Retornando à casa, os poli-
ciais encontraram uma moto-
cicleta entrando na residência 
e dois suspeitos tentando 
fugir. Os criminosos, incluindo 
o motorista do VW Gol, tam-

bém foram detidos e dentro 
do imóvel foram encontrados 
diversos materiais utilizados 
para a fabricação de drogas, 
como prensas, balanças de 
precisão, liquidifi cador, penei-
ras, insumos, sacos plásticos, 
etiquetas, entre outros.

Ao todo, além dos materiais 
para a produção dos entorpe-
centes, foram apreendidos e 
encaminhados à perícia 138 
quilos de cocaína e 3,4 kg de 
crack. 

Talisson Luciano revelou 
à reportagem que um dos 
seus grandes sonhos é 
dar um passeio na viatura 
da PM, e após o acidente, 
cobra a mãe todos os dias 
para conseguir uma visita 
ao 15º Batalhão, além de se 
comunicar com os policiais 
envolvidos na ocorrência. 

“Eu vou conseguir 
porque os policiais foram 
muito legais comigo”, 
destacou Luciano. A mãe 
afi rmou que os policiais 
ligam sempre para saber 
como está a recuperação 
da criança e se precisam 
de alguma outra coisa, 
além de informar que nes-

ta sexta-feira (28), um dos 
PMs irá levar a criança 
para passar por exames 
no Hospital Municipal da 
Criança e do Adolescente 
(HMCA), localizado na 
região central.

Imagens de uma câmera 
de segurança do local 
fl agrou o momento em 

que o menino foi atrope-
lado, sendo arremessado. 
No momento do patru-
lhamento, os policiais 
estavam seguindo para 
verifi car uma ocorrência 
de furto de veículo que 
estaria sendo desmon-
tado por dois indivíduos 
na rua Cristolândia, no 

mesmo bairro. 
O caso foi registrado 

como atropelamento 
no 6° Distrito Policial. 
Em nota enviada, a PM 
lamentou o situação e 
afi rmou que todas as 
circunstâncias relativas 
ao caso são objetos de 
análise. A reportagem 

entrou em contato com o 
Comando do 15º Batalhão 
solicitando uma entre-
vista com os policiais 
envolvidos no acidente e 
também solicitando uma 
possível visita da criança 
ao 15° Batalhão, porém, 
não houve resposta até a 
conclusão desta edição. 

Família defende ação dos PMs que
atropelaram criança na Vila Barros

Polícia Civil de Guarulhos detém trio e 
apreende mais de 140 quilos de drogas

Sonho do menino de 9 anos é dar um passeio na viatura da Polícia Militar 
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Na última terça-feira (25) 
aconteceu a abertura dos 
envelopes com propostas 
de empresas interessadas 
na parceria público-privada 
(PPP) da iluminação pública 
em Guarulhos. Quatro 
consórcios estão participan-
do da concorrência: Smart 
Light, Guarulhos IP, Ilumina 
Guaru e Engie Terwan.

A concessão administrativa 
da prestação dos serviços 
de iluminação pública nas 
vias inclui desenvolvimento, 
modernização, ampliação, 
efi cientização energética, 
operação e manutenção do 
sistema e prevê investimen-
tos na ordem de R$ 624,3 
milhões, o que contempla a 
troca das 65,8 mil luminá-
rias antigas por modernas 
luminárias em LED e a 
ampliação do sistema com 
mais 7,3 mil novos pontos. 
Totalizando mais de 73 mil 
luminárias de LED, o que 
prevê a redução no consu-
mo de energia na ordem 
de 60%. Isso sem falar, que 

as luminárias de LED são 
resistentes a vandalismo e 
têm vida útil estimada em 
10 anos.

Conforme regras da 
licitação, cada consórcio 
apresenta três envelopes. 
O primeiro de garantia, 
o segundo com toda a 
documentação necessária e 
o terceiro e último envelope 
com a proposta de preços. 
Como todas as empresas 
envolvidas estavam em 
conformidade com as 
exigências do edital e não 
foram interpostos recursos, 
procedeu-se a abertura do 
segundo envelope com a 
documentação de habili-
tação técnica, fi nanceira 
e jurídica. Em seguida, a 
sessão foi suspensa para 
que a Comissão de Licita-
ções possa avaliar todos os 
documentos apresentados. 
Somente após o julgamento 
dos recursos de habilitação 
é que o terceiro e último 
envelope é aberto. Após a 
declaração da vencedora, 

será feita a homologação 
e assinado o contrato de 
prestação de serviços.

O prazo para a ampliação 
da iluminação, bem como, 

da troca das luminárias anti-
gas por modernas lâmpadas 
de LED é de dois anos e 
meio a partir da assinatura 
do contrato.

Licitação da PPP da iluminação pública de 
Guarulhos tem concorrência de 4 consórcios

Prefeitura leva 
iluminação pública 
ao Jardim Sandra

O Ilumina Guarulhos 
– serviço prestado pelo 
Departamento de Ilumi-
nação Pública (DIP) da 
Prefeitura de Guarulhos 
continua a ampliar o 
acesso à iluminação 
pública à população 
da cidade. Na sexta-
-feira (28) será a vez de 
quatro ruas localizadas 
no Jardim Sandra, na 
região do Pimentas, 
receberem 15 pontos de 
luz com tecnologia LED, 
são elas: rua Particular 
Dois, Turíbio Pinto de 
Carvalho, Cinco de Oli-
veira e Dois.

A utilização das lâmpa-
das de LED proporciona 
economia de energia de 
mais de 70% em relação 
ao sistema antigo, maior 
resistência ao vandalis-
mo e vida útil estimada 
em 10 anos.

Guarulhos já con-

ta com mais de 2 mil 
quilômetros de vias 
iluminadas na cidade, 
com cerca de 66,9 mil 
luminárias instaladas 
. Deste total, mais de 
1.730 são novas insta-
lações. Só neste ano 
foram cerca de 400, 
beneficiando diferentes 
locais da cidade.

A iluminação pública é 
essencial, pois permite 
que as pessoas possam 
desfrutar do espaço 
público no período 
noturno. Iluminação está 
diretamente ligada à 
segurança no tráfego e 
da população, uma vez 
que auxilia na preven-
ção da criminalidade, 
além de embelezar as 
áreas urbanas, destacar 
a arquitetura, orientar 
percursos e assegurar o 
melhor aproveitamento 
das áreas de lazer.
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Portobello Shop - Av. Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

Tudo em Até
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O ministro do Gabinete 
de Segurança Institucional, 
general Augusto Heleno, 
classifi cou como uma “falta 
de sorte” que tenha aconte-
cido às vésperas do G-20 o 
caso do segundo-sargento 
da Aeronáutica detido com 
cocaína na Espanha.

“Podia não ter acontecido, 
né? Foi uma falta de sorte 
acontecer exatamente na 
hora de um evento mundial 
e acaba tendo uma reper-
cussão mundial que poderia 
não ter tido. Foi um fato 
muito desagradável”, afi r-
mou Heleno, ao comentar o 
caso em Osaka, no Japão, 
onde acompanha o presi-
dente Jair Bolsonaro para 
a reunião das 20 maiores 
economias do mundo.

Ele minimizou, contudo, 
o impacto da prisão na 
imagem do Brasil. “Se 
mudar a imagem do Brasil 
por causa disso, realmente, 
só se a gente não estivesse 
sabendo da quantidade de 

tráfi co de droga que tem no 
mundo”, afi rmou o general.

Na terça-feira, dia 25, o 
segundo-sargento da Aero-
náutica, Manoel Silva Rodri-
gues, foi detido em Sevilha, 
na Espanha, ao chegar ao 
país com 39 quilos de cocaí-
na em sua bagagem pessoal, 
em um avião da FAB.

Heleno afi rmou que todos 
os que entram no avião pre-
sidencial têm a mala revis-
tada, inclusive o presidente 
da República, mas disse que 
não há “efetivo” para manter 
o esquema de vigilância por 
todo o tempo. 

“Todo mundo tem a sua 
mala revistada, inclusive 
nós, a do presidente da 
República, a do ajudante de 
ordem. O que vocês têm 
que entender é que esse 
sargento era da comissaria, 
ele chega muito antes. Você 
não tem efetivo para manter 
todo tempo um esquema 
de vigilância”, afi rmou o 
general.

Foi ‘falta de sorte’ prisão 
de militar com cocaína na 
véspera do G-20, diz Heleno

Avaliação positiva do governo Bolsonaro 
cai de 35% em abril para 32% em junho

A deputada federal Talíria 
Petrone (PSOL-RJ) voltou 
a ser vítima de ameaças 
de morte. Em abril deste 
ano, a Polícia Federal 
(PF) obteve informações 
de conversas captadas 
na chamada “dark web”, 
segundo as quais um plano 
contra a vida da parlamen-
tar estaria sendo elaborado 
desde 2018. Desde então, 
ela está sendo acompa-
nhada por agentes da 
Polícia Legislativa em todos 
os lugares nos quais circula 
em Brasília.

Diante da gravidade do 
teor das ameaças, a pró-
pria Polícia Federal infor-
mou o caso ao presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
que enviou um ofício ao 
governador do Rio, Wilson 
Witzel, solicitando proteção 
e escolta 24 horas para a 
parlamentar quando esta 
estiver no Rio. 

De acordo com a asses-
soria de Talíria, o primeiro 
ofício de Maia foi enviado 
em 23 de abril. “Diante do 
silêncio do governador, 
o presidente da Câmara 
Federal enviou novo ofício, 
reiterando a solicitação, no 
dia 10 de maio. A bancada 
do PSOL também enviou 
ofício ao governador pedin-
do para tratar do assunto. 
Mas, até o momento, não 
há qualquer resposta sobre 
a solicitação”, informou em 
nota ofi cial divulgada no 
fi m da manhã desta quinta-
-feira, 27. 

Talíria já tinha sofrido 
ameaças de morte em 
2018, quando era verea-
dora em Niterói, na Região 
Metropolitana do Rio. As 
ameaças vieram à tona 
depois do assassinato da 
vereadora Marielle Franco 
(PSOL-RJ), que era amiga 
pessoal de Talíria e compa-
nheira de partido.

Deputada Talíria Petrone volta a 
ser vítima de ameaças de morte

A avaliação positiva (ótimo 
e bom) do governo do presi-
dente Jair Bolsonaro variou 
de 35% em abril para 32% em 
junho, em uma tendência de 
queda, mostra pesquisa feita 
pelo Ibope e divulgada nesta 

quinta-feira, 27, pela Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI).  A avaliação negativa 
(ruim e péssimo), por sua vez, 
subiu de 27% para 32% no 
mesmo período. Dos entre-
vistados, 32% consideram o 

governo regular (eram 31% na 
pesquisa anterior).

Desde o início do governo, 
em janeiro, o porcentual de 
pessoas que consideram o 
governo ótimo ou bom caiu 
17 pontos, de 49% para 32%, 

mostra a série histórica do 
Ibope. Já a avaliação negativa 
subiu 21 pontos, de 11% para 
32%, no mesmo período.

A avaliação dos brasileiros 
sobre a maneira do presi-
dente Bolsonaro governar 
o País piorou entre abril e 
junho, mostra pesquisa CNI/
Ibope. O índice de pessoas 
que desaprovam a maneira 
de Bolsonaro governar subiu 
de 40% em abril para 48% 

em junho. 
A aprovação, por sua vez, 

caiu de 51% para 46% no mes-
mo período. Na série história 
do Ibope, esta é a primeira 
pesquisa em que o porcentual 
de entrevistados que desa-
provam o governo Bolsonaro 
é marginalmente maior do 
que a quantidade de pessoas 
que aprovam a gestão.

Desde janeiro, a aprovação 
do governo vem caindo na 

série do Ibope: era de 67% 
em janeiro e caiu 21 pontos. A 
desaprovação, por outro lado, 
subiu 27 pontos: foi de 21% 
para 48%.

Em outro quesito do levan-
tamento, 51% dos entrevis-
tados dizem não confi ar no 
presidente Jair Bolsonaro. O 
índice era de 45% em abril. 
Já os que confi am caíram de 
51% para 46% entre um mês 
e outro. 
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Levantamento mostra que governo 
ainda está melhor que o de Temer

Em relação ao futuro, 
39% das pessoas acredi-
tam que o restante do go-
verno será ótimo ou bom. 
O porcentual era maior 
em abril: 45%. A perspec-
tiva de que a gestão será 
ruim ou péssima subiu de 
23% para 29%. 

Ainda sim, o governo 
Bolsonaro está sendo me-
lhor que o ex-presidente 
Michel Temer para 47% 
(era 51% em abril). Para 
33%, as duas gestões 
são iguais e, na opinião 
de 17%, Bolsonaro está 
governando o país de 

maneira pior que Temer.
O Ibope ouviu 2 mil pes-

soas em 126 municípios 
entre 20 e 26 de junho. 
O levantamento anterior 
havia sido realizado de 12 
a 15 de abril. O nível de 
confi ança da pesquisa é 
de 95%.
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A Prefeitura de Guaru-
lhos entregou na manhã 
desta quinta-feira (27), no 
Paço Municipal, seis motos 
Honda XRE-350 para uso 
dos agentes de fi scaliza-
ção do Departamento de 
Transportes da Secretaria 
de Mobilidade Urbana 
(STMU). Agora a frota está 
reforçada para desenvolver 
o trabalho de não permitir 
a ação de ônibus, táxis e 
vans clandestinas.

Não houve custo para a 
Prefeitura, pois a aquisição 
foi realizada por meio de 
ações mitigadoras. Na en-
trega das motos, o prefeito 
Guti salientou a necessi-
dade de otimizar recursos.  
“Elogio essa iniciativa na 
qual não foi gasto nenhum 
centavo dos cofres públi-
cos. É  preciso inteligência 
para avançar. Sei que não é 
uma batalha fácil, mas com 
muito trabalho, estamos 
vencendo todas as difi cul-
dades com que assumimos 

o governo”, afi rmou.
O secretário-adjunto da 

STMU, Márcio José Pontes, 
que representou o titular da 
Pasta, Paulo Carvalho, tam-
bém comentou a conquista. 
“Agradeço ao prefeito pela 

oportunidade de ampliação 
da frota, o que vai melhorar 
a qualidade do trabalho de 
fi scalização, principalmente 
no combate ao transporte 
clandestino”, disse

No último dia 26 de 

março, a STMU já havia 
recebido da prefeitura dez 
motos Honda XRE-300 
para fi scalização do trânsito 
em geral. Agora, o departa-
mento conta um total de 28 
veículos.

Prefeitura entrega novas motos para 
fiscalização do transporte público

Moradias são 
demolidas por 
decisão judicial para 
revitalização 
do Novo Recreio

Um total de 450 das 
534 moradias deso-
cupadas em área de 
preservação perma-
nente no Novo Recreio 
já foram demolidas em 
cumprimento a decisão 
judicial. 

A ação foi realizada 
pela Secretaria Mu-
nicipal de Obras e 
Serviços Públicos, em 
iniciativa coordenada 
pela Pasta de Habita-
ção. O local será revi-
talizado pela Secretaria 
de Meio Ambiente, 
que plantará cinco mil 
mudas de árvores na-
tivas da mata atlântica, 
também obedecendo à 
Justiça.

A ação foi aborda-
da pelo secretário de 
Habitação, Silvio Fi-
gueiredo. “Apesar das 

remoções realizadas, a 
Prefeitura trabalha no 
sentido de diminuir os 
impactos para a popu-
lação atingida com o 
apoio do corpo técnico 
social, bem como com 
a possibilidade de 
promover a regulariza-
ção fundiária nas áreas 
em que for possível”, 
afirmou o gestor.

As famílias que viviam 
antes no local foram 
para conjuntos habita-
cionais nos Pimentas 
em 2018. 

Outras 40 famílias 
que se encontram na 
parte baixa também 
estão sendo removidas 
e encaminhadas à lo-
cação social, pois suas 
moradias correm risco 
de serem afetadas pela 
demolição.
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A Associação Comercial 
e Empresarial de Gua-
rulhos é apoiadora do 
“14º Encontro de Carros 
Antigos & Especiais de 
Guarulhos, que acontece 
neste domingo, dia 30/06, 
no entorno da Rua Dom 

Pedro II, principal centro 
comercial da cidade. O 
evento, organizado por 
Marcos Amaral, do grupo 
“Eu curto Antigomobilismo 
de Guarulhos”, acontecerá 
das 8h às 14h.

O encontro tem motiva-

ção social: a entrada para 
os expositores é solidária, 
de 2 quilos de alimen-
tos não perecíveis. Os 
expositores concorrerão 
ao sorteio de um aparelho 
de TV.

A entrada para os 

veículos acontecerá pela 
Praça Teresa Cristina. As 
relíquias fi carão expostas 
no calçadão e nas ruas XV 
de Novembro, Luiz Gama 
e Felício Marcondes. 
Os amantes dos carros 
antigos poderão fotografar 

os automóveis e vão curtir 
muita música e sorteio de 
brindes.

“É um evento para toda a 
família”, disse o diretor de 
Eventos da ACE, Rubens 
Aquino. Para o presidente 
da entidade, William Pane-

que, o encontro também 
é uma forma de levar 
mais pessoas ao centro 
comercial. “Um evento 
como esse atrai mais 
consumidores e ajuda a 
movimentar o comércio 
local”, disse.

ACE-Guarulhos apoia encontro de carros antigos 
e especiais, no Calçadão da Dom Pedro II

RELÍQUIAS: É a 14ª edição do evento, que reunirá relíquias no entorno do principal centro comercial da cidade neste fi m de semana

Fotos: Divulgação/ACE
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Dupla Explosão
de Sabores

RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h  ·  TERÇA: 12h AS 23h
QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h

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

por R$104,90

(serve duas pessoas)

+
acompanhado de

tiras de filé mignon
batata rustica

pão ciabatta tostado

Delicioso fondue
de queijos preparado com nosso blend de chocolates e

um leve toque de jim beam acompanhado de
mix de frutas (banana e morango)
marshmallow
brownie de chocolate com nozes

Surpreendente
fondue de chocolate++Delicioso fondueDelicioso fondue
SurpreendenteSurpreendente
fondue de chocolate



www.guarulhoshoje.com.brvariedades sexta-feira, 28 de junho de 201912

[ horóscopo ]

Atrás das Linhas Inimigas 4: Missão África

As Loucuras de Dick e Jane

Título Original Seal 
Team Eight: Behind 
Enemy Elenco Micha-
el Everson; Darron 
Meyer; Colin Moss; 
Anthony Oseyemi; 
John Shrapnel; Tom 
Sizemore Direção 
Roel Reine Nacionali-
dade Americana Gê-

nero Ação Em uma 
missão não sancio-
nada na África, uma 
equipe dos Seals é 
enviada para loca-
lizar uma operação 
secreta de mineração 
e impedir a venda de 
urânio para terroristas 
internacionais.

Título Original Fun 
With Dick And Jane 
Elenco Jim Carrey, 
Tea Leoni, Alec 
Baldwin, Richard 
Jenkins, Angie Har-
mon, John Michael 
Higgins Direção 
Dean Parisot Nacio-
nalidade Americana 
Gênero Comédia 
Dick e Jane formam 
um casal que vive 
confortavelmente, 

até ele ser demitido. 
As dívidas se acu-
mulam deixando-os 
em estado caótico. 
Para manter o pa-
drão de vida que 
levavam, eles deci-
dem realizar peque-
nos roubos. Após 
um início cheio de 
problemas, eles se 
vêem diante do gol-
pe que pode deixá-
-los milionários.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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LF
EDITOGAL

INERENTE
ACRETAI
DORIALT

SELADORU
SNOEAR
ÃOFENSA
OSCULOD

DNATEIMA
UAEROI
NIMBORR
CBONSAI

HABILMRS

Ordem ju-
dicial pu-
blicada 

em jornais

Data
fixada que
jamais há
de chegar

Método de 
reconhe-
cimento 

biométrico

(?) chi 
chuan, arte

marcial

Auguste
(?), pintor 
impres-
sionista

Lev
Tolstoi, 

romancis-
ta russo

"The (?)",
seriado de

TV da
Warner

(?) moral,
ataque à
honra de
alguém

Habitar;
ter

residência

Tira-(?): é
usado na
exibição

de futebol 
Nuvem
densa e
cinzenta
de chuva

"Ambos",
em "ambi-

destro"

Mastiga à
maneira

das preás

Selton Mel-
lo, ator de 
"O Palha-
ço" (Cin.)

Cultivo
japonês 

de árvores
anãs

"Me And
(?) Jones",
 sucesso de

Billy Paul

Vitamina
contra a

gripe
Que execu-
ta tarefas
com agili-

dade e
eficiência

Orelha,
em inglês

A (?): lhe

É formado 
por adeni-
na, timina,
citosina e
guanina

Estanho
(símbolo)
Beijo que

indica
amizade
ou conci-

liação

Nato;
congênito

Aboliu a escravidão
nos EUA Elemento

dos signos Touro,
Virgem e Capricórnio

A vítima morta em
acidente

Material 
imper-

meabili-
zante

De sabor
amargo

João (?) Jr,
prefeito de
São Paulo

(2017)

Epíteto de
Pelé

Musa da 
Tropicália

Canal do
"Superbonita" (TV)

2/oc. 3/ear — tai. 5/nimbo. 6/renoir.

[ novelas ] 

virgem

Você dará atenção 
de bom grado aos 
outros e isso vai lhe 
trazer sorte. Você 
estará em boa forma 
e canalizará a sua 
energia em excesso 
de forma construtiva. 
Faça exercício.

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

O ambiente estará 
alegre e harmonio-
so. Você não ficará 
decepcionado com 
aqueles que o ro-
deiam e festividades 
estão próximas. Você 
está cada vez mais 
em forma e ficará 
satisfeito com seus 
esforços.

O bom senso vai 
permitir que você saia 
de uma situação di-
fícil. Você precisa con-
trolar seus movimen-
tos e seus impulsos 
para evitar estragos. 
Procure água para se 
descontrair.

Você prefere cola-
boração em vez de 
lutas de poder. Suas 
relações com os ou-
tros serão muito bem 
sucedidas. Seria be-
néfico assumir uma 
atividade esportiva 
que irá desenvolver 
e reforçar o seu siste-
ma cardiovascular.

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.

Você vai evitar erros 
se ouvir os conse-
lhos daqueles que o 
cercam. Esteja aberto 
para suas sugestões. 
Tenha cuidado para 
não se deixar levar por 
outras pessoas com as 
suas preocupações. 

Você precisa ficar 
longe de sua rotina. 
Faça isso antes de se 
sentir completamente 
saturado. Uma sen-
sação de bem-estar 
interior permite-lhe 
colocar muitas boas 
ideias em perspectiva 
e a atmosfera calma 
lhe dará força.

Você verá as coisas 
sob um ângulo mais 
positivo e as pesso-
as próximas a você 
notarão. Isso permitirá 
que você use seus ta-
lentos em benefício de 
todos. Cuidado com ar 
condicionado, vento e 
correntes de ar. Proteja-
-se do frio, em geral. 

Parece que você 
está procurando 
problemas, quando 
a sua necessida-
de de perfeição é 
causa principal da 
existência desses 
poblemas. Sua ener-
gia não conhece 
limites - nada pode 
pará-lo!

Você vai ser capaz 
de agir de acordo 
com seus interesses 
com compostura e 
eficiência. É hora de 
entrar em contato 
com o seu banco. 
Você vai precisar de 
paz e tranquilidade 
para recarregar suas 
baterias. 

O clima é construtivo 
e gratificante no aspec-
to emocional e a sorte 
está com você para o 
estabelecimento de 
novos contatos. Você 
está desperdiçando 
tempo demais com 
assuntos triviais e isso 
o está desgastando. 

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rita tenta convencer 
Mari a entregar André 
para a adoção da forma 
correta. A banda de Ca-
melo e a de Dragão são 
muito aplaudidas em 
suas apresentações. 
Neide fica orgulhosa 
de Bill Clinton, que toca 
na banda de Dragão. 
Rita incentiva Mari a ir 
à Vara da Infância e da 
Juventude. 

Órfãos da Terra
Aline se deses-

pera com o sumiço 
de Arthurzinho e se 
culpa por isso. Dalila 
ameaça Paul. Rogério 
afirma a Faruq que 
ele vai ser absolvido 
no processo. Faruq se 
aconselha com padre 
Zoran. Robson liga para 
Miguel e avisa que está 
com Arthurzinho. Dalila/
Basma instrui a mulher 
que denunciou Faruq. 

Verão 90
Quinzinho decide 

seguir com o divórcio, 
quando Dandara afirma 
que não abrirá mão 
da carreira. Mercedes 
convida Andreas para a 
reunião da PopTV. João 
estranha o excesso de 
gentileza de Quinzão. 
Mercedes avisa aos 
acionistas que deseja 

abrir mão do controle 
da PopTV, e indica 
Andreas para cuidar da 
negociação. Jerônimo 
fica surpreso ao entrar 
no Baião de Dois e ver 
Quinzão fazendo um 
brinde a João. 

A Dona do Pedaço
Maria da Paz aceita 

se casar com Régis. 
Jenifer avisa do roubo 
na confeitaria. Jô 
inventa uma mentira 
para Téo. Camilo 
sugere que Maria da 
Paz demita Jenifer. 
Evelina pega a arma 
que deu para Maria 
da Paz. Gladys exige 
que Régis desista de 
casar com Maria da 
Paz. Chiclete avisa a 
Evelina que não vai 
mais voltar para o 
Espírito Santo.

Jezabel
Raquel volta para 
casa, ela caminha 
com dificuldade, 
pernas cambaleantes, 
com uma parte da 
veste rasgada. Joana 
se maqueia e Phineas 
entra em seu aposen-
to e diz que ela está 
atrasada e que tem 
clientes esperando. 
Phineas apresenta 
Joana aos clientes da 
taberna com o nome 
de Immi-Ashtart como 
ela quer ser chamada 
a partir de agora.

As Aventuras 
de Poliana

Roger conta aos filhos 
que não poderão parti-
cipar das atividades da 
0110, e Filipa não aceita. 
João explica a situação 
para Marcelo, e pede 
que o professor confie 
em sua palavra. Raquel 
tenta desabafar com 
Mirela sobre a situação 
com seus pais, mas as 
duas discutem. O Clu-
binho MaGaBeLo arma 
um plano para partici-
par do Clube de Férias 
da 0110.

 Minha Vida
Hulya toma os re-

médios trocados. Sali 
e Mucella conversam 
em um restaurante. 
Ates liga para Bahar 
e Efsun apaga do re-
gistro a ligação. Sultan 
invade novamente a 
mansão dos Atahan’s 
e reproduz o áudio da 
mãe de Hulya. Bahar e 
Efsun vão visitar Ates. 
Hulya começa a gritar 
e Sultan sai correndo 
e torce o pé ao descer 
a escada. 

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

Para anunciar nos classifi cados ligue:

2823-0828 / 2823-0830

2823-0836 / 2823-0837

PARA ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

Pelo presente, ficam convocados os membros e simpatizan-
tes, para AGE, que se realizará no dia 02/07/2019, na R.Pedro 
Alvares Cabral, 519 GRS-SP, em 1ª chamada ás 18:00 horas, 
em 2ª chamada às 19:00 horas, para deliberarem quanto à 
seguinte ordem do dia:1)NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR 
PROVISÓRIO;2)ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA;3)AL-
TERAÇÃO DO ENDEREÇO SOCIAL;4)REGULARIZAÇÃO 
DO CNPJ;5)ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTA-
TUTO SOCIAL; e 6)OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE 
GERAL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 18 

DE FEVEREIRO

Guarulhos, 28 de junho de 2019.
Celio de Oliveira Leite Filho

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

Pai Laércio
Consulta de Cartas, Jogo 

de Búzios, Amarração 
Amorosa Africana e Defi ni-
tiva  Trabalhos para todas 

as fi nalidades

11 95929-5981
     Centro sagrado     Centro sagrado

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!

Na edição no. 2740 do dia 
27/06/2019 do Jornal Guarulhos 
Hoje. O anúncio da Big Lar 
Outlet, teve um erro gráfico no 
anúncio do Conjunto de Mesa 
Evidence com 4 Cadeiras, onde 
lê-se “ou à vista por R$ 359,88”, 
Leia-se “ou à vista por R$ 
839,88”.

ERRATA

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 PRISMA 1.4 
 Cinza fl ex c/dh. 2008 R$17.800,00. 
F:97046-5860 whats. 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 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 

 TERRENO PINDAMONHANGABA 
 200mts c/ escritura registrada 
e planta aprovada. F:(11)95551-
4029 Stefano. Apenas 90mil. 

 CASA LINDA 
 2dorms, 2vagas. Edícula. 
R$400.000. 97254-0000/97212-
8941 

 SITIOS E CHÁCARAS 

 TAPERA GRANDE 
 1000 m². Ótimo local, R$ 55 MIL. 
F: 96314-2035 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

 VENDO JAZÍGO C/ 4 GAVETAS 
 No cemitério Primaveras. Preço 
no cemitério R$32.000. Peço 
R$12.000 ou estudo propostas 
c/ carro! Telefone e whatsapp p/ 
contato: (11)95617-6389 - Cézar 
ou (11)99772-2818 - Alexandre   
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