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Régis irá roubar 
um objeto de 
Maria da Paz para 
quitar sua dívida

* Oferta não acumulativa;
** Válido para as duas unidades de Guarulhos e a unidade de Vila Maria até 15/07/2019 ou enquanto durarem os estoques;
*** Condições exclusivas para os produtos anunciados. Até 12x sem juros com parcela mínima de R$50,00 (exceto promoções com 
parcelas mais baixas anunciadas). Parcelamento anunciado válido apenas para compras no cartão de crédito ou boleto;
**** Frete grátis nas compras acima de R$ 1.500,00 com entrega no estado de São Paulo;

PPara dúvidas sobre a promoção, reclamações, cancelamentos e informações adicionais, entre no site facebook.com/biglaroutlet ou 
compareça em uma de nossas unidades. 
Para mais informações acesse: biglaroutlet.com.br/biglar 

Imagens meramente ilustrativas. As ofertas anunciadas não são válidas para o portfólio online.

Sofá 2,00 metros Kivik

por 12x de R$ 119,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.439,88

 Sofá-Cama Premium 

por 12x de R$ 79,99 sem juros

ou à vista por R$ 959,88

 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

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 Berlim 
120 cm com 4 Cadeiras

por 12x de R$ 79,99 sem juros

ou à vista por R$ 959,88

BIGGRU20
cupom

Utilize esse cupom e garanta
20% de desconto na hora!

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

 com grandes ofertas para a sua casa!

Régis irá roubar 
um objeto de 
Maria da Paz para 
quitar sua dívida
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www.biglaroutlet.com.br/biglar * Condições exclusivas para os produtos anunciados. Até 10x sem juros com parcela mínima de R$50,00 (exceto promoções com parcelas mais baixas anunciadas). Para dúvidas sobre a promoção, 
reclamações, cancelamentos e informações adicionais, entre no site facebook.com/biglaroutlet ou compareça em uma de nossas unidades. Fotos ilustrativas. As ofertas anunciadas não são válidas 
para o portfólio online. Válido até data carimbada ou enquanto durarem os estoques. Valores não incluem o frete. Frete grátis para compras acima de R$ 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 - 
CentCentro/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  |   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.

Lorem  

Sofá 2,83 metros Retrátil - Bellagio

por 12x de R$ 129,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.559,88

Sofá 2,00 metros New Passion

por 12x de R$ 69,99 sem juros

ou à vista por R$ 839,88

Sofá 2,40 metros Retrátil - Videira

por 12x de R$ 79,99 sem juros

ou à vista por R$ 959,88

Sofá Itaporã 2,90 metros

por 12x de R$ 159,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.919,88

Sofá-Cama Amanda

por 12x de R$ 99,99 sem juros 

ou à vista por R$ 1.199,88

Sofá 2,50 metros Retrátil - Supreme

por 12x de R$ 149,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.799,88

 Cama Box Casal 

por 12x de R$ 29,99 sem juros

ou à vista por R$ 359,88
Guarda-Roupa Havana

por 12x de R$ 69,99 sem juros

ou à vista por R$ 839,88

Conjunto de Mesa Maia 
1,80 Com 6 Cadeiras

por 12x de R$ 139,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.679,88

Conjunto de Mesa Esmeralda 
1,80 Com 6 Cadeiras

por 12x de R$ 159,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.919,88
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Parceria com escolas privadas 
é apresentada como solução 
para o défi cit em creches
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Posto na Vila Augusta seria 
o destino de combustível
extraído ilegalmente no ABC
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Poluentes produzidos pelas aeronaves 
impactam na qualidade de vida da população

 GH Pág. 06

Guarulhense
morre mais cedo

por causa
do aeroporto
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Tio e sobrinho feirantes são
mortos a tiros em suposto
latrocínio no Flor da Montanha
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[ carta do leitor ]

Envie seus comentários para o e-mail: redacao@guarulhoshoje.com.br

 Diretor de Redação: Gil Campos / Diretor Comercial: José Carlos dos Santos / Diagramação e Arte: Laisla Silva 
e Marcelo Russo/ Agência de notícias: Folhapress / Editado e distribuido por: MIG Editoria, Rua Conselheiro Antonio Prado, 121 - 

Vila Progresso - Guarulhos/SP - CEP: 07095-180 - Fone: 2823-0800 - www.guarulhoshoje.com.br / 
E-mail Redação: redacao@guarulhoshoje.com.br / Impressão: Folha Gráfica

Expediente

[ cena do dia ] Danilo M. Yshioka/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Acidente simulado

Agentes da Ecovias realizam um simulado de acidente com carga perigosa na Interligação Pla-
nalto, entre as Rodovias Anchieta e Imigrantes, em São Paulo, nesta quarta-feira (12). Foi usado no 
treinamento caminhão carregado de material químico, automóvel de passeio e um motociclista. 
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Dorival Lima
Uma vergonha a atitude 
do nosso Supremo Tribu-
nal Federal (STF) ao fazer 
retornar a censura contra 
a imprensa. Para piorar, 
ainda temos um presiden-
te que, até o momento, 
nada fez pelo nosso país: 
basta vermos o alto nú-
mero de desempregados. 
Estamos iguais a caran-
guejos, andando de ré.

Sinara A. Fialho
Quer dizer que agora os 
passageiros que forem 
embarcar no aeroporto de 
Guarulhos terão que pagar 
uma taxa de poluição am-
biental? De que foi essa 
magnífica ideia? Além de 
pagarmos passagens ca-
ras, ainda temos que ban-
car por um problema que 
não é nosso. Por que o 
prefeito Guti não cobra isso 
das empresas aéreas que 
são responsáveis pela po-
luição ambiental? 

Odinei Fote Bezerra
Considero esdrúxula esse 
projeto que a Prefeitura 
de Guarulhos está pre-
parando 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 encarecer 
mais as passagens. Não 
somos nós que poluímos 
o ar, mas os aviões que 
são das empresas aéreas. 
Elas é que devem arcar 
com esse problema. Se o 
projeto for aprovado, usa-
rei ao máximo o aeropor-
to de Congonhas, na zona 
sul de São Paulo.

Clécius Rocha
Vi que a GCM recebeu 
225 pistolas semi-auto-
máticas para o policia-
mento da cidade e sou to-
talmente contra. A Guarda 
Civil Municipal não foi 

criada para imitar a Polí-
cia Militar. Os propósitos 
foram outros. E os guar-
das civis estão imitando a 
PM até no tratamento que 
eles oferecem aos cida-
dãos durante uma abor-
dagem: com arrogância e 
nariz empinado. Mas não 
é de se estranhar, pois o 
secretário de Segurança 
de Guarulhos, responsá-
vel pela GCM, foi um PM 
em tempos passados.

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 ofere-
cido em suas escolas de 
origens. 

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

Justiça decreta prisão de 
suspeito de matar ator de 
‘Chiquititas e seus pais

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP) decretou 
na noite da terça-feira, 11, 
a prisão temporária do co-
merciante Paulo Cupertino 
Matias, de 48 anos, suspeito 
de matar a tiros o ator Rafael 
Henrique Miguel, de 22, e 
os pais dele, João Alcisio 
Miguel, de 52, e Miriam Sel-
ma Miguel, de 50. O crime 
aconteceu neste domingo, 
9, e desde então Matias 
está foragido.

A decisão é assinada pela 
juíza Débora Faitarone, do 
1º Tribunal do Júri de São 
Paulo. Na terça, agentes da 
Polícia Civil fizeram buscas 
no bairro do Jardim Pedrei-
ra, na zona sul de São Paulo, 
região onde o crime acon-
teceu, para tentar localizar o 
comerciante.

Usado por Matias para 
fugir do local dos assassina-
tos, um Volkswagen Up, de 
cor vermelha e com a placa 

clonada, foi localizado pelos 
investigadores na tarde de 
terça. O carro havia sido 
abandonado na Avenida 
Batista Maciel, próxima à 
Estrada do Alvarenga. No 
dia do crime, Rafael foi 
encontrar com a namorada, 
Isabela Tibcherani, de 18 
anos, em uma praça perto 
da casa dela. Depois, o ca-
sal foi levado pelos pais do 
garoto até a casa de Matias, 
que é pai de Isabela. 

Segundo as investiga-
ções, Matias não aceitava 
o relacionamento entre a 
filha e o ator. Descrito como 
“possessivo”, o comer-
ciante não deixava Isabela 
sair de casa e a “vigiava 
de perto”, de acordo com 
familiares. Ainda do lado de 
fora do portão, Rafael e os 
pais foram baleados pelo 
comerciante e morreram na 
hora. Matias fugiu logo em 
seguida.

O governador João 
Doria e o secretário da 
Segurança Pública, gene-
ral João Camilo Pires de 
Campos, homenagearam 
nesta quarta-feira (12) inte-
grantes das polícias Civil, 
Militar e Técnico-Científico 
com o certificado Policial 
Nota 10. A cerimônia foi 
realizada na sede do 
governo de São Paulo, no 
Palácio dos Bandeirantes.

“A Polícia Militar, a Polí-
cia Civil, o Corpo de Bom-
beiros e a Polícia Técnico-
-Científica representam um 
orgulho para os brasileiros 
de São Paulo. São as 

melhores polícias e os me-
lhores em cada uma das 
suas áreas”, disse Doria.

Foram destacadas ocor-
rências que envolveram 
policiamento ostensivo, 
investigação e inteligência 
policial, resultando em pri-
sões e salvamentos, além 
do bom desempenho das 
funções policiais.

“Os senhores estão ho-
menageando também os 
policiais civis, militares e 
técnico-científicos de todas 
as instituições. Aos home-
nageados, o meu abraço e 
a minha gratidão”, afirmou 
o secretário.

Policiais Nota 10 do  
mês de maio recebem
homenagens no Palácio
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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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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
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Imaginem a cena
O deputado estadual Jorge Wilson 

Xerife (PRB) e o prefeito Guti (PSB) foram 
ontem à tarde para reunião com o secre-
tário estadual de Transportes, Alexandre 
Baldy. Ao entrarem na sala, encontraram 
a prefeiturável Fran Corrêa (PSDB), a con-
vite de Doria. O xerife chiou. Guti preferiu 
não reclamar.  Os diálogos foram tensos…

Sem acordo
A tucana Fran Corrêa e 

o deputado Xerife têm de-
savenças desde a disputa 
pela Prefeitura em 2016. Di-
fi cilmente fi carão no mesmo 
campo político em 2020...

Decoro
Assessores da vereadora Janete Pietá 

(PT) estão afi rmando publicamente 
que ela teria sido ofendida - diante de 
testemunhas - pelo líder do governo, 
Eduardo Carneiro (PSB). As acusações 
são graves. Uma das partes tem de se 
retratar…

Alguém me explica?
Minha empresa está sendo processa-

da judicialmente pela Prefeitura por três 
multas de trânsito emitidas em 2015. 
Detalhe: o carro foi licenciado várias 
vezes e vendido em 2017. E ontem, 
no Fácil, eu consegui certidão nega-
tiva que a empresa não deve nada à 
Prefeitura…

Mera coincidência?
Enquanto se aproxima cada vez mais 

de evangélicos, muçulmanos, católicos 
e de maçons, o prefeito Guti (PSB) não 
tem sido visto em eventos ofi ciais da 
Prefeitura destinados à comunidade 
LGBT…

Afiado
Perceptível: Wilson Paiva (NOVO) tem 

boa oratória. Deverá se sair bem em 
eventuais sabatinas e debates. O seu 
partido pretende defi nir o candidato a 
prefeito em breve…

Promessa é dívida
O prazo de duas semanas para proje-

to de ascensão da GCM, previsto pelo 
secretário Adam Kubo (Gestão), está 
vencendo amanhã…

Estranho, muito estranho
O secretário Paulo Carvalho (Transpor-

tes) já identifi cou cerca de 100 placas 
(!) que estavam cadastradas como 
ambulâncias do SAMU. Ou seja, isentas 
de multas. Essa irregularidade deve ter 
crescido ao longo dos governos...

Antônio Boaventura

Com o propósito de 
reduzir o défi cit de vagas 
em creches no município 
para crianças com idade 
entre 6 meses e 4 anos, o 
vereador Toninho da Far-
mácia (PSD) propõe que a 
prefeitura possa ampliar a 
relação com as entidades 
privadas de educação. 
No início da gestão do 
prefeito Guti (PSB) foi 
implantado uma operação 
força-tarefa para reduzir a 
lista de espera. 

Até março deste ano, o 
défi cit de vagas para era 
de aproximadamente 8 
mil. Atualmente, a admi-
nistração pública atende 
cerca de 27 mil crianças 
entre estruturas próprias 
e conveniadas. Em audi-
ência pública da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), Paulo César Silva, 
secretário de Educação, 
informou que deve entre-
gar até o fi nal deste ano, 
nove das dez creches 

que atualmente estão em 
obras na cidade. 

“Esta proposta consiste 
em assegurar vagas em 
creches às crianças de 
zero a quatro anos de 
idade, em áreas onde 
haja grande demanda, e 
de interesse das ins-
tituições privadas. Tal 
parceria possibilitará ao 
Poder Público, ampliar 

rapidamente a sua rede 
de atendimento, suprin-
do  as necessidades das 
classes menos favo-
recidas,  e reduzindo 
significativamente os 
seus gastos com a im-
plantação das creches”, 
explicou o vereador.

Atualmente, de acordo 
com dados fornecidos 
pela administração 

municipal, há 56 escolas 
da rede e 74 instituições 
parceiras que atendem 
as crianças em idade de 
creche. Ele também des-
tacou que existe a ne-
cessidade de ampliar os 
investimentos para que 
o município possa atingir 
as metas estabelecidas 
do Programa Municipal 
de Educação (PME).

Para reduzir déficit em creches, vereador 
propõe parceria com as escolas privadas

Um posto de combus-
tível na Vila Aprazível, na 
região da Vila Augusta, 
era o destino da extração 
ilegal do insumo desco-
berto pelos policiais do 
Departamento Estadual 
de Investigações Cri-
minais (Deic), em Santo 
André. Os proprietários 
do estabelecimento 
foram presos durante a 
operação. A apuração foi 
desenvolvida por policiais 
da 2ª Delegacia Divecar 
(Investigações sobre 
Roubo de Cargas).

O furto do combustí-
vel acontecia em uma 
das principais bases de 
distribuição da cidade 
de São Paulo. De acordo 
com os investigadores, os 
infratores perfuraram um 
duto na Vila Carioca, bair-
ro limite entre a capital e 
São Caetano do Sul, para 
abastecer uma indústria 
química na localizada 
na zona leste. O ponto 

de captação funcionava 
em uma propriedade em 
Santo André. 

Entretanto, o ponto de 
extração foi descoberto 
pelos policiais no fi nal do 
mês passado. A estrutura 
de derivação clandestina 
foi montada em um imóvel 
na avenida Sapopemba, 
no Jardim Utinga. 

No imóvel, a quadrilha 
construiu um túnel com 
cinco metros de profundi-
dade e outros 20 metros 
de percurso até atingir o 
duto.

A ação permitiu iden-
tifi car um dos destinos 
do combustível furtado. 
A equipe chegou até um 
posto de combustíveis na 
Vila Aprazível. Os policiais 
da 2ª Divecar fl agraram um 
caminhão tanque realizan-
do entrega do produto de 
procedência ilícita. Djair 
Junior, de 38 anos, e Lucia-
no do Prado, de 42, foram 
presos no local. (A.B.)

Posto na Vila Aprazível 
era destino de combustível 
extraído ilegalmente
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Reticências...

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

Por volta das 14h desta 
quarta-feira (12), os feirantes 
Luciano Fagundes, 32, e o 
sobrinho, Rodrigo Fagundes, 
22, morreram após reagir a 
uma tentativa de assalto, de 
acordo com a Polícia Militar. 
O caso ocorreu na rua Esther 
Cabral Pagnoncelli, no Jardim 
Rosa de França, próximo 
do Zoológico e da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do 
bairro. 

A barraca onde estariam 
as vítimas fi cava próximo ao 
fi nal da feira, que é realizada 
toda quarta-feira no bairro. 
De acordo com a PM, três 
criminosos teriam descido a 
rua Wilson Souza e anun-
ciado o assalto na barraca 
de verduras de Fagundes, 
quando o tio teria entrado 
em luta corporal com um dos 
criminosos  e foi baleado; o 
sobrinho, ao tentar ajudar, 
também acabou ferido. 

O Serviço Móvel de Atendi-
mento de Urgência (Samu) foi 

acionado, porém, as vítimas 
morreram no local. O HOJE 
compareceu a área do crime 
às 17h30, quando estava 
sendo realizada a perícia; 
os corpos ainda não haviam 
sido levados pelo Serviço de 
Verifi cação de Óbitos (SVO).  
Segundo a Polícia Civil, os as-
saltantes teriam levado uma 
quantia aproximada de R$ 2 
mil, e fugiram em um HB20, 

pela rua Wilson Souza. 
Uma testemunha foi levada 

ao 2° Distrito Policial, onde foi 
lavrado o boletim de ocorrên-
cia. Um jovem que trabalhava 
com as vítimas foi levado 
para prestar depoimento na 
Delegacia Seccional, já que 
a investigação do caso fi cará 
com o Setor de Homicídios e 
Proteção à Pessoa de Guaru-
lhos (SHPP). 

Segundo uma moradora, 
que pediu para não ser 
identifi cada, os dois feirantes 
eram muito queridos no 
bairro, e se mostravam bem 
alegres. O caminhão da víti-
ma ainda continuava no local, 
estacionado na rua Wilson 
Souza e também passou por 
perícia. Parentes das vítimas 
foram até a rua, porém, não 
falaram com a imprensa. 

Dois feirantes são mortos após reagir 
a assalto no Jardim Rosa de França 

Durante patrulhamento 
pela região do Pimen-
tas, próximo à avenida 
Presidente Juscelino 
Kubitschek, integrantes da 
Inspetoria de Patrulhamen-
to Tático (Romu) avistaram 
duas pessoas pedindo 
ajuda.  Eles contaram aos 
guardas que estavam 
fazendo entrega de tecidos 
em um estabelecimen-
to localizado na região, 
quando foram rendidos por 
três ladrões, fi cando pri-
sioneiros no local, de onde 
posteriormente consegui-
ram escapar.

No assalto, os ladrões 
usaram um automóvel 
roubado e, na sequência, 
fugiram com a caminho-
nete utilizada na entrega 
dos tecidos e ainda com 
o veículo da proprietária 
do estabelecimento. O 
motorista da caminhonete, 
por sua vez, embarcou na 
viatura junto com os guar-

das e saíram à procura dos 
veículos que pertenciam às 
demais vítimas.

Na perseguição, muníci-
pes indicaram aos GCMs 
para onde os suspeitos 
tinham fugido. Durante as 
buscas, os guardas encon-
traram os veículos, parte da 
carga roubada e um dos 
assaltantes escondido em-
baixo da caçamba de uma 
carreta. De imediato, foi lhe 
dada voz de prisão.

Todos os envolvidos 
foram conduzidos ao 4º 
Distrito Policial, juntamente 
com os veículos roubados, 
onde a autoridade policial 
ratifi cou a voz de prisão 
ao indivíduo e registrou 
boletim de ocorrência por 
roubo e cárcere privado.

Serviço: A Central de 
Atendimento da Guarda 
Civil Municipal atende cha-
mados 24 horas por dia, 
ininterruptamente, pelos 
telefones 153 e 2475-9444.

GCM detém homem 
por roubo e cárcere 
privado no Pimentas 
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Wellington Alves
wellington.alves@freesaopaulo.com.br.

O Aeroporto Internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, 
na Grande S. Paulo, traz sérios 
danos para os moradores de 
Guarulhos. O alto número de 
aeronaves que pousam e de-
colam na cidade gera diversos 
focos de poluição e danos 
ambientais. Isso impacta dire-
tamente a qualidade de vida 
de milhares de pessoas que 
sequer utilizam o GRU Airport.

Há dez anos, o Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo 
deu início a diversas ações 
para responsabilizar as em-
presas aéreas para compen-
sarem os prejuízos causados 
aos guarulhenses. O caso está 
no Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), que vai analisar pedido 
do Ministério Público Federal 
para levantamento do impacto 
ambiental das atividades aero-
portuárias no município.

Segundo a Cetesb (Compa-
nhia Ambiental do Estado de 
São Paulo), a qualidade do ar 
em Guarulhos varia entre bom 

e moderado. Mas o levanta-
mento da estatal não anima a 
Prefeitura, que analisa a cria-
ção de uma taxa de impacto 
ambiental para os passageiros 
do aeroporto. A medida vai 
passar por audiências públi-
cas.

Os vereadores também es-
tão atentos ao funcionamento 
do aeroporto, tanto que cria-
ram uma Comissão Especial 
de Inquérito para investigar o 
GRU Airport. A concessioná-
ria não tem cumprido Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC) com o Ministério Público 
para validar a questão ambien-
tal.

Ex-secretário municipal de 
Meio Ambiente e especialista 
no tema, Alexandre Kise (foto 
abaixo) sacramenta que o 
guarulhense morre mais cedo 
por causa do aeroporto. “Os 
aviões usam a maior potên-
cia do motor nas decolagens 
e aterrissagens. São muitos 
poluentes jogados no ar. Os 
guarulhenses são os mais pre-
judicados”, conclui.
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Estudo aponta poluentes 
jogados pelos aviões

Desde o segundo semestre 
de 2002, a Prefeitura de Gua-
rulhos deveria emitir relatórios 
estatísticos detalhados sobre 
os danos causados à saúde 
dos moradores residentes 
em zonas aeroportuárias. É 
o que prevê a Lei municipal 
5.700/2001, sancionada pelo 
então prefeito Elói Pietá (PT). A 
legislação nunca foi cumprida 
na cidade.

O médico José Rocco Júnior, 
em sua tese de mestrado na 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, 
analisou os efeitos da polui-
ção atmosférica no Aeroporto 
de Guarulhos. Ele elencou os 
principais poluentes despeja-
dos pelas aeronaves. 

• Dióxido de nitrogênio – 
Formado pela combustão dos 
motores. Traz danos ao siste-
ma respiratório.

• Ozônio – Apresenta altos 
níveis em áreas urbanas. Cau-
sa danos ao sistema respirató-
rio e possui potencial cancerí-
geno.

• Material particulado – Par-
tículas fi nas de sólidos e líqui-
dos que fi cam suspensos no 
ar. São provenientes da exaus-
tão dos escapamentos dos ve-
ículos automotores. Apresenta 
potencial cancerígeno e muta-
gênico.

• Elementos traço (metais 
pesados) – Poluem a água 
e contaminam os alimentos. 
Pode afetar a saúde humana.

Guarulhense morre mais 
cedo por conta do Aeroporto 
Internacional, em Cumbica 

Questionada, a Prefei-
tura de Guarulhos não se 
pronunciou até a conclu-
são desta reportagem.

O GRU Airport, em nota, 
informou que cumpriu to-
dos os itens do TAC com 

a Cetesb que dependiam 
exclusivamente de sua 
atuação. Sobre a criação 
de uma taxa aos passa-
geiros, a concessionária 
afirmou que desconhece 
a medida. 

A gestão do prefeito Guti 
(PSB) quer impor uma taxa 
de impacto ambiental aos 
passageiros do GRU Air-
port. A necessidade da im-
plantação da cobrança será 
debatida em audiências pú-
blicas, porém a medida tem 
apoio da Câmara Municipal.

O vereador José Luiz (PT) 
integra a oposição e avaliou 
que a cobrança deveria atin-
gir as cargas e não apenas 
os passageiros. A Câma-

ra instalou uma Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) 
para investigar o GRU Air-
port. O presidente da CEI, 
João Dárcio (Pode), desta-
cou que o aeroporto não 
cumpre o Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) 
com a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e precisa 
responder judicialmente por 
isso. “Nosso trabalho dá for-
ça para a refeitura implantar 
a taxa”, diz.

Lado dos envolvidos

Taxa ambiental é aposta para proteger a população
O território do GRU Air-

port é o mais quente do 
município, com 38oC, se-
gundo estudo da UNG/
Univeritas. Outras regiões 
apresentavam 28oC de 
temperatura. Milhares de 
árvores foram plantadas 
na cidade, na última dé-
cada, pelo programa Ilhas 
Verdes, para combater os 
malefícios da operação 
do aeroporto.

As ilhas de calor geram 
desequilíbrio na tempe-
ratura da cidade e mais 
chuvas, que podem cau-
sar erosões e desmo-
ronamentos, explicou o 
geólogo Antônio Manoel 
dos Santos, em entrevista 
à TV Cultura. Ele apontou 
que, no campo da saúde, 
o impacto maior é a in-
tensifi cação das doenças 
cardiovasculares.

Temperatura no aeroporto 
é a maior de toda a cidade
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[ bloco de notas ]

Grupo de Segurança Viária traça 
estratégias para reduzir acidentes

O Grupo de Segurança 
Viária de Guarulhos faz nova 
reunião nesta quarta-feira (12), 
às 9h, para discutir e traçar as 
diretrizes das próximas ações 
que serão adotadas para 
diminuir o número de aciden-
tes no trânsito do município. 
O encontro será na sede da 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU), 
na Vila Barros.

Um dos principais pontos 

da pauta é o planejamento 
das próximas blitze da Lei 
Seca, mas também serão 
tratados assuntos de bastante 
interesse para a segurança no 
trânsito como as chamadas 
blitze educativas em bares 
e faculdades de Guarulhos. 
O objetivo continua sendo 
análise e avaliação de ações 
e plataformas para diminuição 
dos acidentes de trânsito e 
preservação de vidas.

[ bloco de notas ]

As obras do Centro Dia 
Idoso, em Cumbica, estão em 
ritmo acelerado. A constru-
ção foi iniciada efetivamente 
em 2018 com recursos do 
PAC e está na fase de colo-
cação de lajes do segundo 
pavimento. A previsão da 
Prefeitura é que o complexo 
seja entregue ainda este ano. 
Trata-se da primeira obra 
pública do município com 
conceito ecológico: contará 
com energia solar renovável 

e a água usada será reutili-
zada para rega de plantas e 
lavagem do chão.

O serviço atenderá idosos 
com ou sem autonomia, 
inclusive para trabalhar a 
reabilitação dos que necessi-
tarem. Lá a turma da melhor 
idade passará o dia realizan-
do diversas atividades, rece-
berá refeição gratuitamente, 
possibilitando o cuidado 
diurno dos idosos enquanto 
os fi lhos trabalham.

Com conceito moderno e ecológico, obras 
do Centro Dia Idoso estão aceleradas

Inspetoria de Patrulhamento com Cães 
ministra palestra para bombeiros mirins

A Inspetoria de Patrulha-
mento com Cães (Canil) da 
GCM de Guarulhos minis-
trou no último sábado (8) 
palestra sobre o trabalho 
com cães de polícia, abor-
dando a lei contra maus 
tratos de animais e, em es-
pecial, a técnica de busca 
de pessoas. Na oportu-
nidade, apresentaram 
também os equipamentos 
utilizados nas operações 
como tonfa (cassetete com 
uma pega perpendicular), 
escudos, algemas, gás 
pimentas etc.

A palestra foi ministrada 
para crianças e adolescen-
tes do Bombeiro Mirim de 
Guarulhos (BMG), corpo-

ração criada há 12 anos 
pelo subtenente Ribamar, 
que é bombeiro aposen-
tado e dedica seu tempo 
ao grupo. Atualmente, o 
BMG atende 65 crianças e 
adolescentes da região do 
Bonsucesso. No fi nal da 
palestra, a Inspetoria de 
Patrulhamento com Cães 
efetuou uma apresen-
tação demonstrando as 
habilidades dos cães em 
obediência básica, faro e 
agilidade. Após o encerra-
mento das atividades, os 
bombeiros Mirins realiza-
ram um desfi le cívico para 
homenagear e agradecer 
aos trabalhos da Guarda 
Civil Municipal.

Divulgação

Após passar por um 
rígido processo de auditoria 
realizado durante os últimos 
dois anos, o Zoológico de 
Guarulhos comemora a 
conquista da certifi cação de 
bem-estar animal emitida 
pela Associação de Zooló-
gicos e Aquários do Brasil 
(AZAB), em parceria com a 
entidade internacional Wild 
Welfare. Dos 25 parques 
zoológicos e aquários audita-
dos em todo o Brasil, apenas 
seis foram certifi cados. Para 
a diretora do zoo, Fernanda 
Magalhães, a conquista é re-
fl exo do trabalho em equipe 

em prol dos animais. 
“Trabalhamos muito para 

obter esta certifi cação. Este 
é um marco na nossa história 
e resultado de muito esforço 
e dedicação da nossa equi-
pe para garantir as melhores 
condições aos animais. 
As premissas do trabalho 
realizado por toda a equipe 
do Zoológico de Guarulhos 
são baseadas em pesquisas 
e avanços sobre consciên-
cia, cognição e sem ciência 
(capacidade dos seres de 
sentir sensações e sentimen-
tos de forma consciente) dos 
animais”, afi rma Fernanda.

Nesta sexta-feira (14), das 
14h às 17h, a Prefeitura de 
Guarulhos promove brinca-
deiras populares no Comple-
xo Cultural do Lago de Vila 
Galvão. As atividades são 
gratuitas, abertas ao público e 
acontecem no Museu Histó-
rico Municipal e no coreto do 
Lago. Iniciativa da Secretaria 
de Cultura, a proposta parte 
do entendimento de que as 
crianças aprendem habilida-
des importantes brincando. 

“Quando brincam, os 
pequenos apreendem a 

entender o mundo, por isso, 
as brincadeiras vão muito 
além da diversão”, explica 
Araci Borges, idealizadora das 
atividades. “Pular Corda”, “Ca-
bra Cega”, “Bobinho”, “Bate e 
Corre”, “Dança das Cadeiras” 
e “Eu com as Quatro” são 
algumas das brincadeiras 
populares que, de acordo 
com Araci, permitem que as 
gerações que já nasceram 
conectadas a dispositivos ele-
trônicos aprendam a brincar 
de forma muito mais simples 
e livre de tecnologia.

Zoo é um dos poucos do país a obter 
a certificação de bem-estar animal

Prefeitura promove brincadeiras 
populares no Lago de Vila Galvão

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

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

CDR PEDREIRA CENTRO DE DISPOSIÇÃO DE 
RESÍDUOS S/A

Despesas com coleta e destinação de resíduos 
sólidos urbanos.

VALOR: R$ 2.254.279,71

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO (TEG)
Programa de Transporte Escolar Gratuito. Pagamen-

to dos condutores referente ao mês de abril de 2019.
VALOR: R$ 1.054.970,23

SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratação de empresa especializada para a cons-

trução de equipamento escolar CEU Continental.
VALOR: R$ 759.352,11

VANCEL TRANSPORTADORA TURÍSTICA 
EIRELI – EPP

Locação de veículos com condutores, manutenção 
e combustível por conta da contratada.

VALOR: R$ 408.314,18

OTMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA
Fornecimento de Hortifrutigranjeiro
VALOR: R$ 399.319,02

DIGITAL JUNDIAÍ LTDA
Locação de equipamentos reprográfi cos das unida-

des da Prefeitura de Guarulhos.
VALOR: R$ 99.889,00

STARKEY DO BRASIL LTDA
Fornecimento de aparelho de amplifi cação sonora 

individual.
VALOR: R$ 56.450,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DA SEDE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DA SE-
CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL: HANANKA PARTICIPAÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS LTDA.

Locação do imóvel sito à Av. Guarulhos, 2200 – Vila 
Endres.

VALOR: R$ 45.000,00

MENDES & FREITAS LOGÍSTICA LTDA 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

Contratação de Serviço de transporte para os jogos 
Regionais do Idoso-JORI.

VALOR: R$ 30.079,95

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE 
TRANSPORTE E TRÂNSITO: ASPEN ADMINISTRA-
ÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Locação do imóvel sito à Rua Dora, 18 – Vila Barros.
VALOR: R$ 21.000,00

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
Fornecedor de vale refeição e alimentação para os 

Conselheiros Tutelares de Guarulhos.
VALOR: R$ 11.481,19

* Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do 
Município publicado nos dias 07 e 10 de junho

[ transparência ]
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IMÓVEL AINDA É O 
MELHOR INVESTIMENTO

Divulgue seu imóvel na cidade com o 4º PIB de SP

Anuncie:
2823-0841 • 2823-0848

IMÓVEIS À VENDA
2463-2000 | 2440-2439 | 94014-5004C

re
ci
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 CASA 03 CÔMODOS E BANHEIRO, 
BAIRRO SANTOS DUMONT.

LAGE, GARAGEM PARA 02 CARROS, TERRENO MEDE 5X25, 
PLANO E MURADO AO LADO DO SUPERMERCADO COM 

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. PREÇO 140.000,00, PARCELO 
COM 80.000,00 DE ENTRADA E SALDO EM ATÉ 60X FIXAS 

DOC. ESCRITURA REGISTRADA.

CASA BAIRRO DOS PIMENTAS, PQ DAS NAÇÕES.
02 CASAS DE 2  QUARTOS, SALA, COZINHA E BANHEIRO, 
CASA COM ÓTIMO ACABAMENTO TERRENO MEDE 12X30 

TOTALMENTE PLANO E MURADO, QUINTAL É GRANDE. VALE 
A PENA VER! DOC COM A ESCRITURA REGISTRADA. PREÇO 
330.000,00 OU PARCELO COM 180.000,00 DE ENTRADA E 

SALDO EM 60X FIXAS. 

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

RUA ITALICO SIRINGARDI, RUA COM TODOS OS 
MELHORAMENTOS PUBLICOS, DOC. OK, PREÇO R$ 

145.000,00, ACEITO CARRO  E PARCELO COM 50% DE 
ENTRADA, SALDO EM ATÉ 72X FIXAS.

 
 APARTAMENTO PLANALTO PAULISTA

APTO 90 M, 1° ANDAR, PLANALTO PAULISTA, REFORMADO 
COM 02 DORMITÓRIOS, SALA COM 02 AMBIENTES, 01 

VAGA DE GARAGEM, LOCAL: RUA CAMPINA DA TABORDA, 
N° 703. PREÇO, R$ 490.000,00, ACEITO CARRO PARCELO 

COM 50% DE ENTRADA. SALDO EM 60X FIXAS OU 
FINANCIAMENTO BANCÁRIO.

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

LOCALIZAÇÃO, TERRENO MEDE 5x67, DESMEMBRADO E 
COM ESCRITURA REGISTRADA, VAGAS COBERTA COM LAJE 

E TELHA, ÁGUA E LUZ LIGADAS. PREÇO R$ 130.000,00. 
ACEITO CARRO COMO PARTE DE PAGAMENTO/PARCELO EM 

ATÉ 60X FIXAS.

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

COMERCIAL DE 48M², ERA SALÃO DE CABELEIREIRO COM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, ESTRADA DO SABOÓ, 358. 

PREÇO R$ 240.000,00 A VISTA OU COM 50% DE ENTRADA, 
SALDO EM 60 X FIXAS.

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

VAGAS DE GARAGEM, MURADA, PORTÃO AUTOMATICO FINO 
ACABAMENTO, RUA PEREIRA BARRETO, 51 JD. CAIUBI. 

PREÇO R$ 230.000,00, PARCELO COM 50% DE ENTRADA, 
SALDO EM 60X FIXAS OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.

SOBRADO (VAGO) JD. REGINA, REGIÃO DO JD. SÃO JOÃO
OTIMO SOBRADO, CONTENDO 04 SUÍTES,  SALA, COZINHA (40M²), 
PISCINA, SALÃO DE FESTAS, FOGÃO A LENHA COM FORNO, ETC., 
03 VAGAS DE GARAGEM, TERRENO MEDE 8X30 COM ESCRITURA 
REGISTRADA. PREÇO R$ 450.000,00, ACEITO CARRO, CAMINHÃO 

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

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

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

FESTAS COM FOGÃO A LENHA E FORNO, 06 VAGAS DE GARAGEM, 
PORTÃO AUTOMÁTICO. RENDA PARA LOCAÇÃO GARANTIDA É DE 
R$ 4.500,00. PREÇO R$ 460.000,00. ACEITO CARRO OU PARCELO 

EM 36X FIXAS. LOCAL: RUA JACAREZINHO, 159
CHÁCARA ATIBAIA

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

CHURRASQUEIRA, PISCINA, JARDINAGEM, 08 VAGAS 
DE GARAGEM, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PIRES, NA 
RUA DIAMANTE CALDERON, 58, VALE A PENA VER, TEM 
MAIS BENFEITORIAS. PREÇO R$ 750.000,00, ACEITO 

IMÓVEL, PARCELO EM 60 X COM 50% DE ENTRADA, OU 
FINANCIAMENTO BANCÁRIO

Imóvel Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro

Sobrado em condomínio 
Vila Rio de Janeiro

Sobrado
presidente Dutra

Terreno
Bonsucesso

Apartamento
Picanço

Sobrado Inocoop
RUA DAVID NASSER,400

Apartamento 
Parque Uirapuru

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

R$1.000,00 
Cod.2064

Apartamento 
Bonsucesso 

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

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

Cod.1975

Salão comercial
Jardim Ottawa

Ideal P/ mini mercado, 
cabeleireiro, 147m2, prox. a 

escola Maria Leda
R$ 1.500,00+IPTU

Cod.2088

Conjunto Comercial
Cidade Jd. Cumbica

Excelente Conjunto comercial
composto por 3 salas (com 

wc cada) R$1.800.00(Estuda 
Proposta)
Cod.1608

Casa Térrea
Cidade Serôdio 

Prox. Terminal São João, 
2 Dorm, sala, coz, 1wc, área 
de serviço 2 vagas cobertas.

Residencial: R$ 1.200,00
Cód.2150

Casa Térrea
Residencial Paes de Barros

Sobrado
Parque Continental II

Prox. a escola Palmyra Tagliari.
2dorm, sala, coz, 2vagas.

R$380.000,00 (Estuda 
Permuta em Imóvel menor 

valor, Financ)
Cod.1998

Apartamento
J.d Ottawa

50 m2,Prox. Céu, 2Dorm, sala, 
cozinha,1 wc com box, 1 vg 

descoberta,lazer sem piscina
R$170 MIL (� nanciamento)

Cód.2132

Sobrado
Jardim Presidente Dutra
250m2, Prox. Escola Zilda, 
2Dorm(1Suíte),sala, coz, 

1wc, 3 vagas, Possui edícula.
R$380 Mil,  Financ,( Estuda 

Proposta)
Cod.1418

Casa de Condomínio
Lavras 

42m2, 2Dormitorios, Sala,
Cozinha, 1banheiro, 1vg  

Lazer s/Piscina 
R$115.000,00

Cód. 2190

Sobrado
Conj. Res. Paes De Barros
2 Dorm (1 planejado), sala 

ampla, coz planejada,  
área de serviço,churrasq, 

4vgs, 1wc. R$380 MIL 
(Financiamento)

Cód.1949

Apartamento
Jd. Flor Da Montanha
Prox. Shopping Maia, 

2Dorm(1Suite),sala 2 amb 
com sacada e espaço 

gourmet.1vg, Lazer Completo.
R$345 MIL (Financ, Est. Prop.)

Cod.1940

150m2, 2wc, 4vagas
rampa de acesso 

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

Proposta)
cod.1666

Novo! 50m2,prox.ao zoológico
2 dormitórios, (1 suíte)

sala, coz mobiliada ,1 vaga
R$ 1.100,00+IPTU+cond

cod.1525

Prox. comércios, ponto de 
ônibus,2 Dorm, sala, coz, 1 
banheiro, 1 vaga coberta.

R$1.100,00+IPTU
Cód.458

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

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

menor valor)
cod.2080

125m2, Prox. Av. Faria Lima, 
2Dorm(1c/sacada), sala 

ampla, coz planejada, 2wcs, 
2vgs. R$250.000,00 (estuda 

permuta em apto menor valor 
em Cumbica)

Cód.2125

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

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

Cod.168

Lindo  90m2,Prox.base aérea,
2Dorm, sala, coz, área de 

serviço,1 vaga coberta.
R$1.200,00+IPTU

cod.2121
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[ horóscopo ]

Você de Novo

Carga Explosiva

Globo,15h You 
Again. EUA. Comé-
dia. Direção Andy Fi-
ckman. Com Kristen 
Bell, Jamie Lee Cur-
tis. Às vésperas do 
casamento de seu 
irmão, Marnie des-
cobre que sua futura 
cunhada é ninguém 
menos que sua inimi-

ga número um, que 
arruinou sua vida na 
escola. Vingativa, 
Marnie quer impe-
dir o casamento, ao 
mesmo tempo em 
que sua mãe desco-
bre que a tia de sua 
futura nora também 
é um desafeto do 
passado.

Globo, 2h39 The 
Transporter. EUA/
França. Ação. Di-
reção Corey Yuen. 
Com Jason Sta-
tham, Shu Qi. Ex-
-soldado do exérci-
to norte-americano, 
que agora traba-
lha como transpor-
tador, descobre em 

sua carga uma bela 
garota, que está 
presa. Após soltá-
-la, eles precisam 
fugir de um chefão 
do crime asiático e 
também de um po-
licial, que descon-
fia que ele esteja 
envolvido em ativi-
dades ilegais.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 49

IEVA
INSISTENCIA

SAPUTLM
M

EUGNINOLEO
LAREINOS
TTIOIGT

COMETTOSAR
SSOLIDAR

IA
PRES

ASIID
ENPARTE

ESTATAISAS
SAPOAB

ABA
OBAANRUN
AUTONOMAG
IALGATEU

ASSIDUIDADE

Práticas 
caracterís-

ticas do
bullying

Material
coletado

para o he-
mograma

Obstina-
ção; con-
tumácia

Persona-
gem de
"Matrix"
(Cin.)

Pão de 
(?): bolo

muito fofo

Louis 
Armstrong,

cantor 
de jazz

Patinhas,
para

Donald
(HQ)

Tecnologia
da Infor-
mação
(sigla)

Vontade
do claus-
trófobo

Tosquiar
(a ovelha)

Comuni-
dade (?),
programa
de FHC

Instrumen-
to musical

de Tom
Jobim

Proibição
imposta
por tra-
dição

A (?) do
leão: o
melhor
pedaço

Inseto que 
apavora
as mu-
lheres

Engolir (?):
aguentar
desaforos 

Acompa-
nhamento
da rabada

Secreção
intensa 
no cão
raivoso

(?) Motta:
gravou

"Fora da
Lei"

Item de
avaliação
do empre-

gado

Agressão
que

desafiava
para duelo

"Coração
(?)", su-
cesso de 
Bethânia

Ilha, em
francês

Nenhuma
pessoa
Produto 
da soja

Monarquia
Trabalho

exigido no
doutorado

Desinência
do plural
Recolhe-

dor de lixo

As
empresas
passíveis
de privati-

zação

Correr, em
inglês

"(?) Maria",
minissérie

Leis das Doze (?),
base do Direito

romano e símbolo 
da Justiça

Alvo dos 
traficantes
de marfim,
causa de
morte de
elefantes

(pl.)

Estado do porto de
TubarãoDiz-se de 

série de livros como
"O Senhor dos Anéis"

Pintor campinense de
"As Asas do Povo"

Vitamina
do tomate

Forma do
ancinho
Cometa,

em inglês

A trabalha-
dora sem
vínculo 

emprega-
tício

Mulher de
Xangô

(?) Blue
Eyes:
Frank

Sinatra

Pano do
rosto da
odalisca

A 20ª letra

Carta do
baralho

Nitrogênio
(símbolo)

3/île — mad — obá — old — run. 5/comet. 11/antonio dias — insistência.

[ novelas ] 

virgem

Sua sensibilidade 
óbvia o empurra na 
direção de outras pes-
soas de disposição si-
milar. Não dê ouvidos a 
todas as opiniões das 
pessoas que o cercam. 
É melhor ir ao médico 
e evitar conselhos de 
outras pessoas.

Você impõe suas 
ideias sem perce-
ber. Seja flexível e 
tudo vai correr sem 
problemas. A fadiga 
o está prendendo 
fisicamente e você 
precisa recuperar o 
sono atrasado para 
poder começar de 
novo.

Você vai se sentir 
mais seguro de si. É 
hora de tomar uma 
decisão importante. 
Você tende a duvi-
dar muito porque 
analisa demais as 
coisas, encontre a 
fonte de confiança 
dentro de si.

Você tem ideias 
concretas, espe-
cialmente para os 
seus projetos. A 
sorte estará do seu 
lado em todas as 
suas aplicações. 
Você está em me-
lhor forma. Coma 
mais vegetais.

Seu estado de 
ânimo será dinâmico. 
Suas ações estão em 
sintonia com o seu 
ego básico e isso o 
torna dinâmico hoje. 
Você está inundado 
com uma sensação 
de bem-estar! Você 
terá maior influência 
sobre os outros, mas 
não abuse.

O entusiasmo que 
você está mostrando 
formará um cenário 
em todas as áreas 
de sua vida. Você 
deve ter um outro 
olhar para o ritmo 
de sua rotina para 
encontrar um melhor 
equilíbrio e uma vida 
mais estável.

Você está mais 
impulsivo do que o 
habitual. Evite espor-
tes radicais e discus-
sões tempestuosas. 
Você está mais à 
vontade consigo 
mesmo e vai ser 
melhor em ouvir as 
suas necessidades. 

Cuidado com dis-
trações ou omissões 
de todos os tipos. 
Concentre-se parti-
cularmente em seus 
cálculos. Você está 
mostrando bom sen-
so ao liberar energia 
hoje e está voltando 
a ter uma abordagem 
equilibrada.

Seu humor pode 
causar faíscas hoje. 
Você precisa de paz 
e tranquilidade e 
evitar discussões inú-
teis. Você precisa sair 
mais, isso vai ajudar 
você a recarregar 
suas baterias. Sua 
qualidade de sono 
deve ser revisada.

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

Sua lucidez vai fazer 
com que você se sinta 
muito útil, por isso não 
hesite em expressar 
sua opinião, o seu rea-
lismo não falhará. Será 
fácil mergulhar em um 
trabalho que use o seu 
cérebro. Não se es-
queça de seguir para 
outra coisa depois para 
refrescar a cabeça.

Você vai se 
deparar com uma 
situação em que 
não será capaz de 
agir sozinho. Seja 
sensato com os ali-
mentos, é tentador 
se comportar mal, 
mas o seu fígado 
precisa de um des-
canso.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação 
Lúcia afirma a Marco 
que Zé Carlos não era 
um bandido, e diz que 
Cléber deve saber 
algo sobre o filho. 
Camelo se desculpa 
com Guga. Marco 
pressiona Cléber 
a contar a verdade 
sobre Zé Carlos. Ja-
queline agradece o 
carinho de todos e 
faz uma homenagem 
a Vânia. Tadeu diz a 
Raíssa que é o pai da 
filha de Rita. Joaquim 
e Lígia pensam 
sobre a audiência que 
decidirá o destino de 
Nina.

Órfãos da Terra
Davi descobre que 

a família de Cibele 
é árabe. Almeidinha 
explica a Elias que ele 
foi vítima de um gol-
pe. Ester permite que 
Latifa se mude para 
sua casa. Abner tenta 
beijar Latifa. Fauze 
convida Santinha para 
sair, e os dois inven-
tam mentiras sobre 
suas vidas. Benjamin 
insinua a Caetano que 
Dalila/Basma pode ser 
a responsável pelas 
tragédias envolvendo 
a família de Laila.

Verão 90
Quinzinho sente 

saudades de Danda-
ra. Patrick incentiva 
Dandara a perdoar 

Quinzinho. Tânia 
confirma a Patrick e 
Gisela que Mercedes 
a obrigou a mentir. 
Manu e João não gos-
tam da intromissão de 
Lidiane em suas vidas. 
Arrasado, Quinzinho 
assiste ao show de 
Dandara e Ticiano. A 
Cantora Mascarada 
se apresenta em 
seguida.

A Dona do Pedaço
Gladys repreende 

Régis, que assume 
para a mãe sua dívida 
no jogo clandestino. 
Antero garante a 
Eusébio que falará 
com os investigado-
res para descobrir 
sua possível herança. 
Jô aconselha Régis 
a visitar Maria da Paz 
e furtar um objeto 
da mãe para quitar 
sua dívida. Fabiana 
conhece Rock. Vivi 
pede um tempo para 
Camilo.

Jezabel
Acabe diz à Aisha 

que o que ela disse é 
muito grave. Aisha diz 
que é tudo o que se 
ouve nos corredores, 
que Jezabel quer 
Tadeu em seu leito. 
Acabe fica extrema-
mente contrariado. 
Jezabel entra no 
aposento e fulmina 
Aisha com o olhar. 
Acabe pede para que 

Aisha se retire para 
falar com Jezabel. 

As Aventuras 
de Poliana

Iuri desabafa com 
Marcelo sobre Sophie 
estar estranha com 
ele. Luísa conta a Po-
liana sobre o novo 
emprego. Claudia e 
Durval saem para jan-
tar (na casa de Joana 
e Sérgio) e deixam 
todas as crianças com 
Fernanda, que fica 
furiosa. Jeff e Vini se 
animam com o samba 
na padaria e a possibi-
lidade de fazerem Lin-
domar superar o trau-
ma e voltar a cantar.

  

Minha Vida
Fulya sente fortes 

dores e vai para o 
hospital. Uma notícia 
vai abalar a todos: o 
médico diz que Efsun 
não está melhoran-
do e que é melhor 
chamar os familiares 
para se despedirem. 
Sakine decide contar 
para Bahar sobre a 
situação de Efsun e 
liga para ela.

O resumo dos capítu-
los de todas as novelas 
é de responsabilidade 
das emissoras.



www.guarulhoshoje.com.br 11quinta-feira, 13 de junho de 2019

MEMORIAL DESCRITIVO / DECLARAÇÃO DE ARMAZÉM GERAL

A empresa TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, estabelecida à Rodovia SC 108, Km 16, n. 16.352, Bairro Vila Nova, na 
cidade de Joinville, SC, CEP 89237-680, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. ALCEMIR JOSE SARDAGNA, 
brasileiro, natural de Pouso Redondo, SC, casado pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, maior, empresário, residente e 
domiciliado na Rua Pedro Francisco Klein, n. 57, Centro, na cidade de Guaramirim, SC, CEP 89.270-000, portador da Carteira de 
identidade sob n. 646.489-0 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob n. 310.466.739-04, declara os termos a seguir:

Nome empresarial: TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI.

Domicílio: Rodovia SC 108, Km 16, n. 16.352, Bairro Vila Nova, na cidade de Joinville, SC, CEP 89237-680.

Capital Social: R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Título do Estabelecimento: TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI.

Localização: Rodovia SC 108, Km 16, n. 16.352, Bairro Vila Nova, na cidade de Joinville, SC, CEP 89237-680.

Capacidade de Armazenagem: 71.169,41 m²

Comodidade: As mercadorias serão armazenadas em Galpão de Alvenaria, métodos de armazenagem adequados ao tipo de 
cada mercadoria, de forma que permaneçam nas mesma condições do ato do depósito, mantendo suas propriedades.

Segurança: Pré-análise para verificar se as mercadorias encontram-se dentro dos padrões normais:

.   Dosagem de pesos no ato do depósito;

.   Análise de produtos para evitar contaminação das mercadorias já em depósito;

.   Segurança no que se refere a derrames, avarias ou desmoronamento de pilhas;

.   A proibição do acesso ao armazém geral de pessoas estranhas;

.   Seguro contra incêndio, explosão, vendaval, roubo de bens, alagamento e inundação;

.   Sistema interno de vigilância através de alarme e portaria vigiada por guarda 24h por dia, postes de iluminação noturna, além 
disso, com vigilância monitorada 24h diariamente, por empresa contratada;
.   Contamos com toda a rede de prevenção e combate a incêndio instalada, composta por hidrantes e extintores, sendo este 
projeto devidamente apreciado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Equipamentos Operacionais de Movimentação: Na armazenagem serão utilizados equipamentos para movimentação de cargas 
em geral, produtos acabados, especificados abaixo: 03 empilhadeiras á gás marca Hyster capacidade de 2.500 Kgs, 01 empilha-
deira elétrica marca Hyster capacidade de 2.500 Kgs, 08 transpaleteira elétrica marca Still capacidade de 1.200 Kgs, 14 paleteiras 
manuais capacidade de 1.200 kgs. 38 niveladoras de docas hidráulicas capacidade 1.200 kgs. 100 paletes de madeira PBR - 1,00 
x 1,20. Equipamentos de Informática e Controle Operacional e Administrativo.

Natureza e discriminação das mercadorias recebidas em depósito: 
A natureza dos produtos são de origem nacional ou nacionalizadas, será preponderantemente, vasilhames de vidro, bebidas, 
motores elétricos e produtos testeis. Serão armazenadas também mercadorias secas e líquidas, embaladas em galões ou caixas.

As operações e serviços a que se propõe:
Armazém Geral: (Conferência física de mercadorias, separação e classificação de cargas, serviços de carga e descarga).

Sem mais para o momento, firmamos o presente.
Joinville (SC), 24 de Janeiro de 2019.

__________________________________
ALCEMIR JOSE SARDAGNA

SÓCIO ADMINISTRADOR

ILMO SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO – ARMAZÉM GERAL

A empresa TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE: 35.600.928.461, 
inscrita no CNPJ/MF: 79.942.140/0001-39 e Inscrição Estadual nº 796.174.190.116, estabelecida na Avenida Presidente Tancredo 
de Almeida Neves, nº 759, Galpão 02, Bairro: Macedo, Guarulhos, SP, CEP: 07.112-070, representando sua Filial TRANSMAG-
NA TRANSPORTES EIRELI, registrada na Junta Comercial de Santa Catarina sob o NIRE: 42.900.410.986, inscrita no CNPJ/
MF: 79.942.140/0006-43, estabelecida na Rodovia SC 108 nº 16352, KM 16, Bairro: Vila Nova, Joinville, SC, CEP: 89.237.680, 
REQUER por meio de seu titular/administrador, a nomeação de ALCEMIR JOSE SARDAGNA, portador da cédula de identidade 
RG: 646.489-0, expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob nº 310.466.739-04, residente na Rua Pedro Francisco Klein, nº 
57, Centro, Guaramirim, SC, CEP: 89.270-000, como FIEL DEPOSITÁRIO DO ARMAZÉM GERAL NIRE: 42.900.410.986, nos 
termos do Decreto nº 1.102/1903 e IN 17/2013 do DREI.

Guarulhos (SP), 15 de Outubro de 2018.
______________________________________

TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI
Alcemir Jose Sardagna – Titular/Administrador

O nomeado declara, expressamente, em cumprimento á legislação em vigor, que não esta sendo processado, e nunca foi con-
denado, por crimes cuja pena vede e acesso a cargos ou funções mercantis e comerciais e que aceite o cargo e as atribuições 
que lhe são inerentes.

_______________________
        Fiel depositário

Alcemir Jose Sardagna
REGULAMENTO INTERNO

O armazém geral, TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob 
NIRE nº 42.900.410.986, inscrita no CNPJ nº 79.942.140/0006-43, localizada no endereço Rodovia SC-108, nº 16352, KM 16 
Bairro: Vila Nova, CEP 89237-680, Joinville - SC, estabelece as normas que regerão sua atividade de Armazenamento de 
Mercadorias da seguinte forma:

Artigo 1º. Serão recebidas em depósito mercadorias diversas que não possuem natureza agropecuária. Parágrafo Único. Serviços 
acessórios serão executados desde que possíveis e desde que não sejam contrários às disposições legais.

Artigo 2º. A juízo da direção, as mercadorias poderão ser recusadas nos seguintes casos: I - quando não houver espaço suficiente 
para seu armazenamento. e II - se, em virtude das condições em que elas se acharem, puderem danificar as mercadorias já 
depositadas.

Artigo 3º. A responsabilidade pelas mercadorias em depósito cessará nos casos de alterações de qualidade provenientes da 
natureza ou do acondicionamento daquelas, bem como por força maior.

Artigo 4º. Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos por ordem do depositante, do seu procurador ou do seu preposto e será 
dirigida à empresa, que emitirá um documento especial (denominado Recebido de Depósito), contendo quantidade, especificação, 
classificação, marca, peso e acondicionamento das mercadorias.

Artigo 5º. As indenizações prescreverão em três meses, contados da data em que as mercadorias foram ou deveriam ter sido 
entregues, e serão calculadas pelo preço das mercadorias em bom estado.

Artigo 6º. O inadimplemento de pagamento de armazenagem acarretará vencimento antecipado do prazo de depósito, com a 

TARIFAS PARA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS DIVERSOS E SERVIÇOS.

1 – ARMAZENAMENTO

Mercadoria a granel                                                                                                            R$ 50,00 / ton. / dia
Mercadoria em sacaria solta                                                                                              R$ 60,00 / ton. / dia
Mercadoria paletizada                                                                                                        R$ 45,00 / ton. / dia

2 – CONSOLIDAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CARGA

Mercadoria em sacaria solta                                                                                               R$ 800,00 / container
Mercadoria paletiza                                                                                                            R$ 980,00 / container
Mercadoria em tambores/tonéis                                                                                         R$ 1.100,00 / container

3 – SEPARAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CARGA

Mercadoria em sacaria solta                                                                                              R$ 30,00 / ton.
Mercadoria paletizada                                                                                                        R$ 25,00 / ton.
Mercadoria em tambores/tonéis                                                                                         R$ 32,00 / ton.

4- SEGURO

Seguro “AD VALOREM”                                                                                                     R$ 0,30% sobre o valor da nota fiscal

Guarulhos, (SP) 07 de agosto de 2018.

__________________________________
ALCEMIR JOSE SARDAGNA
TITULAR / ADMINISTRADOR

TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI
CNPJ/MF: 79.942.140/0006-43 e NIRE: 42900410986 

 Rodovia SC 108, Km 16, n. 16.352,  
Bairro Vila Nova, CEP 89237-680, Joinville - SC.

adoção do procedimento previsto no artigo 10 e parágrafos do Decreto nº 1.102/1903.
Condições Gerais: Os seguros e as emissões da warrants serão regidos pelas disposições do Decreto nº. 1.102/1903. O pessoal 
auxiliar e suas obrigações, bem como o horário de funcionamento dos armazéns e também os casos omissos serão regidos pelos 
usos e costumes da praxe comercial, desde que não contrários à legislação vigente.

Guarulhos (SP), 07 de Agosto de 2018.

_______________________________________________
TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI

Alcemir Jose Sardagna - Titular/Administrador
Rodovia SC-108, nº 16352, KM 16,

CEP: 89237-680, Bairro Vila Nova, Joinville, SC. 

TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI
CNPJ/MF: 79.942.140/0009-96 e NIRE: 42900489051 
 Rodovia Jorge Lacerda, n. 961, Bloco A, Galpão 03, 

Bairro Espinheiros, CEP 88317-000, Itajaí - SC.

MEMORIAL DESCRITIVO / DECLARAÇÃO DE ARMAZÉM GERAL

A empresa TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, estabelecida à Rodovia Jorge Lacerda, n. 961, Bloco A, Galpão 03, Bairro 
Espinheiros, na cidade de Itajaí, SC, CEP 88317-000, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. ALCEMIR JOSE 
SARDAGNA, brasileiro, natural de Pouso Redondo, SC, casado pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, maior, empresá-
rio, residente e domiciliado na Rua Pedro Francisco Klein, n. 57, Centro, na cidade de Guaramirim, SC, CEP 89.270-000, portador 
da Carteira de identidade sob n. 646.489-0 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob n. 310.466.739-04, declara os termos 
a seguir:

Nome empresarial: TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI.

Domicílio: Rodovia Jorge Lacerda, n. 961, Bloco A, Galpão 03, Bairro Espinheiros, na cidade de Itajaí, SC, CEP 88317-000.

Capital Social: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Título do Estabelecimento: TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI.

Localização: Rodovia Jorge Lacerda, n. 961, Bloco A, Galpão 03, Bairro Espinheiros, na cidade de Itajaí, SC, CEP 88317-000.

Capacidade de Armazenagem: 17.813,89 m²

Comodidade: As mercadorias serão armazenadas em Galpão de Alvenaria, métodos de armazenagem adequados ao tipo de 
cada mercadoria, de forma que permaneçam nas mesma condições do ato do depósito, mantendo suas propriedades.

Segurança: Pré-análise para verificar se as mercadorias encontram-se dentro dos padrões normais:

.   Dosagem de pesos no ato do depósito;

.   Análise de produtos para evitar contaminação das mercadorias já em depósito;

.   Segurança no que se refere a derrames, avarias ou desmoronamento de pilhas;

.   A proibição do acesso ao armazém geral de pessoas estranhas;

.   Seguro contra incêndio, explosão, vendaval, roubo de bens, alagamento e inundação;

.   Sistema interno de vigilância através de alarme e portaria vigiada por guarda 24h por dia, postes de iluminação noturna, além 
disso, com vigilância monitorada 24h diariamente, por empresa contratada;
.   Contamos com toda a rede de prevenção e combate a incêndio instalada, composta por hidrantes e extintores, sendo este 
projeto devidamente apreciado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Equipamentos Operacionais de Movimentação: Na armazenagem serão utilizados equipamentos para movimentação de cargas 
em geral, produtos acabados, especificados abaixo: 04 empilhadeiras á gás marca Hyster capacidade de 2.500 Kgs,  05 paleteiras 
manuais capacidade de 1.200 kgs. 12 niveladoras de docas hidráulicas capacidade 1.200 kgs. 80 paletes de madeira PBR - 1,00 
x 1,20. Equipamentos de Informática e Controle Operacional e Administrativo.

Natureza e discriminação das mercadorias recebidas em depósito: 
A natureza dos produtos são de origem nacional ou nacionalizadas, será preponderantemente, vasilhames de vidro, bebidas, 
motores elétricos e produtos testeis. Serão armazenadas também mercadorias secas e líquidas, embaladas em galões ou caixas.

As operações e serviços a que se propõe:
Armazém Geral: (Conferência física de mercadorias, separação e classificação de cargas, serviços de carga e descarga).

Sem mais para o momento, firmamos o presente.
Itajaí (SC), 24 de Janeiro de 2019.

__________________________________
ALCEMIR JOSE SARDAGNA

SÓCIO ADMINISTRADOR
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ILMO SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO – ARMAZÉM GERAL

A empresa TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE: 35.600.928.461, 
inscrita no CNPJ/MF: 79.942.140/0001-39 e Inscrição Estadual nº 796.174.190.116, estabelecida na Avenida Presidente Tancre-
do de Almeida Neves, nº 759, Galpão 02, Bairro: Macedo, Guarulhos, SP, CEP: 07.112-070, representando sua Filial TRANS-
MAGNA TRANSPORTES EIRELI, registrada na Junta Comercial de Santa Catarina sob o NIRE: 42.900.489.051, inscrita no 
CNPJ/MF: 79.942.140/0009-96, estabelecida na Rodovia Jorge Lacerda, nº 961, Bloco A, Galpão 03, CEP: 88.317-000, Bairro: 
Espinheiros, Itajaí, SC, CEP: 88.317-000, REQUER por meio de seu titular/administrador, a nomeação de ALCEMIR JOSE 
SARDAGNA, portador da cédula de identidade RG: 646.489-0, expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob nº 310.466.739-
04, residente na Rua Pedro Francisco Klein, nº 57, Centro, Guaramirim, SC, CEP: 89.270-000, como FIEL DEPOSITÁRIO DO 
ARMAZÉM GERAL NIRE: 42.900.489.051, nos termos do Decreto nº 1.102/1903 e IN 17/2013 do DREI.

Guarulhos (SP), 15 de Outubro de 2018.
__________________________________
TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI

Alcemir Jose Sardagna – Titular/Administrador

O nomeado declara, expressamente, em cumprimento á legislação em vigor, que não esta sendo processado, e nunca foi con-
denado, por crimes cuja pena vede e acesso a cargos ou funções mercantis e comerciais e que aceite o cargo e as atribuições 
que lhe são inerentes.
                                                                      Fiel depositário
Alcemir Jose Sardagna

REGULAMENTO INTERNO

Armazém Geral A sociedade empresária TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI, registrada na Junta Comercial do Estado de 
Santa Catarina sob NIRE nº 42.900.489.051, inscrita no CNPJ nº 79.942.140/0009-96, localizada no endereço Rodovia Jorge 
Lacerda, nº 961, Bloca A, Galpão 03, Bairro: Espinheiros, CEP 88317-100, Itajaí, SC, estabelece as normas que regerão sua 
atividade de Armazenamento de Mercadorias da seguinte forma:

Artigo 1º. Serão recebidas em depósito mercadorias diversas que não possuem natureza agropecuária. Parágrafo Único. Servi-
ços acessórios serão executados desde que possíveis e desde que não sejam contrários às disposições legais.

Artigo 2º. A juízo da direção, as mercadorias poderão ser recusadas nos seguintes casos: I - quando não houver espaço sufi-
ciente para seu armazenamento. e II - se, em virtude das condições em que elas se acharem, puderem danificar as mercadorias 
já depositadas.

Artigo 3º. A responsabilidade pelas mercadorias em depósito cessará nos casos de alterações de qualidade provenientes da 
natureza ou do acondicionamento daquelas, bem como por força maior.

Artigo 4º. Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos por ordem do depositante, do seu procurador ou do seu preposto e 
será dirigida à empresa, que emitirá um documento especial (denominado Recebido de Depósito), contendo quantidade, especi-
ficação, classificação, marca, peso e acondicionamento das mercadorias.

Artigo 5º. As indenizações prescreverão em três meses, contados da data em que as mercadorias foram ou deveriam ter sido 
entregues, e serão calculadas pelo preço das mercadorias em bom estado.

Artigo 6º. O inadimplemento de pagamento de armazenagem acarretará vencimento antecipado do prazo de depósito, com a 
adoção do procedimento previsto no artigo 10 e parágrafos do Decreto nº 1.102/1903.
Condições Gerais: Os seguros e as emissões da warrants serão regidos pelas disposições do Decreto nº. 1.102/1903. O pessoal 
auxiliar e suas obrigações, bem como o horário de funcionamento dos armazéns e também os casos omissos serão regidos pelos 
usos e costumes da praxe comercial, desde que não contrários à legislação vigente.

         Guarulhos (SP), 07 de agosto de 2018.
_______________________________________________

TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI
Alcemir Jose Sardagna - Titular/Administrador

Rodovia Jorge Lacerda, nº 961, Bloca A, Galpão 03,
CEP: 88317-100, Bairro: Espinheiros, Itajaí, SC.

TARIFAS PARA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS DIVERSOS E SERVIÇOS.

1 – ARMAZENAMENTO

Mercadoria a granel                                                                                               R$ 50,00 / ton. / dia
Mercadoria em sacaria solta                                                                                  R$ 60,00 / ton. / dia
Mercadoria paletizada                                                                                            R$ 45,00 / ton. / dia

2 – CONSOLIDAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CARGA

Mercadoria em sacaria solta                                                                                   R$ 800,00 / container
Mercadoria paletiza                                                                                                 R$ 980,00 / container
Mercadoria em tambores/tonéis                                                                              R$ 1.100,00 / container

3 – SEPARAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CARGA

Mercadoria em sacaria solta                                                                                    R$ 30,00 / ton.
Mercadoria paletizada                                                                                              R$ 25,00 / ton.
Mercadoria em tambores/tonéis                                                                               R$ 32,00 / ton.

4- SEGURO

Seguro “AD VALOREM”                                                                         R$ 0,30% sobre o valor da nota fiscal

Guarulhos, (SP) 07 de agosto de 2018.

__________________________________
ALCEMIR JOSE SARDAGNA
TITULAR / ADMINISTRADOR

TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI
CNPJ/MF: 79.942.140/0009-96 e NIRE: 42.900.489.051

Rodovia Jorge Lacerda, n. 961, Bloco A, Galpão 03, CEP: 88317-100,
 Bairro Espinheiro, Itajaí - SC

Horário de funcionamento: Seg. à sexta das 8h às 18h
   Sábado das 8h às 17h

Av. Pedro de Souza Lopes, 255
Vila Galvão - Guarulhos

Fones: 2304-1383 | 99632-0282

Pneus aro 13
165/70/13
175/70/13

A base de troca.

À vista ou débito* À vista ou débito*

À vista ou débito* À vista ou débito*

A partir 

R$ 89,99

Pneus aro 14
175/65/14
175/70/14
185/65/14

A base de troca.
A partir 

R$ 99,99

Pneus aro 15
195/55/15
195/60/15

A base de troca.
A partir 

R$ 109,99

Pneus aro 16
235/60/16

A base de troca.
A partir 

R$ 129,99

VALORES VALIDOS SOMENTE PARA AQUISIÇÃO DO COMBO DE INSTALAÇÃO NA LOJA. 
MONTAGEM , BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E TROCA DE BICO DE AR
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de linhaClassifi cadosPARA ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

Para anunciar 
nos classifi cados 

ligue: 

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

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

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
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005777-
63.2017.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Guaru-
lhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Porto Mendes, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a JAQUELINE AGUIAR DE AMORIM, RG 48.530.289-5, CPF 397.050.908-
40, uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de CONDO-
MÍNIO EDIFÍCIO PARQUE SANTA CLARA, visando o recebimento da quantia de 
R$7.069,26 (Sete mil, sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) - Atualizada 
até Setembro/2018, representada pela cota condominial, antena coletiva e consu-
mo de gás vencidos entre 09/2016 a 09/2018 referentes à unidade 308 Bloco 18. 
Encontrando-se o Executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância recla-
mada. Prazo para Embargos: 15 (quinze) dias úteis. Neste prazo, reconhecendo 
o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 
inclusive custas e honorários, os Executados poderão requerer o pagamento do 
saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de 1% ao mês. Não sendo localizados os Executados e decorrido o prazo deste, 
lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, 
aos 31 de janeiro de 2019.

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!

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 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 APTO STUDIO 
 Mob, pronto p morar, ideal p estu-
dante/ aeromoça 2440-9505 

 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 

 SERVIÇOS 

 MONTADOR DE MÓVEIS LUCAS 
 Fazemos montagens de móveis. 
Whats 95830-7607   
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1. Tiggo 5X 1.5T T (NAC), 0 km, ano/modelo 2018/2019: R$ 86.990,00 à vista. 2. Tiggo 5X 1.5T TXS (NAC), 0 km, ano/modelo 2018/2019: R$ 96.990,00 à vista. 3. Campanha Tabela Fipe válida para o modelo Tiggo 5X 1.5T. Serão aceitos na troca, no valor da Tabela Fipe, os veículos que estiverem com o seu Documento Único de Transferência – DUT – no 
nome do comprador do veículo 0 km ou em nome de parentes de 1º grau (pais, filhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação oficial. Consulte a lista de veículos elegíveis para a Campanha Tabela Fipe para o seu veículo usado nas concessionárias D21 Motors, os quais devem obrigatoriamente também reunir as 
seguintes condições cumulativas: 1ª – Garantia de fábrica ativa. 2ª – Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela montadora e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano sem registro de sinistro, queixa de roubo e furto e/ou avarias de grande monta. 3ª – Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria 
cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, em empresa de vistoria indicada pela concessionária D21 Motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certificado de garantia com as revisões realizadas dentro do prazo determinado pela montadora nos termos do manual do proprietário. 5ª – O veículo 
deve estar em perfeitas condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos, como pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, substituição de pneus, etc., a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21 Motors. Os carros elegíveis nessa 
campanha devem ter ar-condicionado, vidros e travas elétricos e direção hidráulica/elétrica. 4. Taxa de 0,85% válida para os modelos Tiggo 5X 1.5T TXS e Tiggo 5X 1.5T T (NAC), 0 km, ano/modelo 2018/2019, válido para cores sólidas. Valores válidos para o modelo Tiggo 5X 1.5 T, R$ 86.990,00 à vista, entrada mínima de 50% (R$ 43.495,00) e saldo em 
24 parcelas mensais de R$ 2.187,00, com simulação de taxa de 0,85% a.m. e 10,40,% a.a. Tarifa de Cadastro de R$ 2.300,00 (inclusa na parcela), valor total financiado de R$ 95.983,00. Consulte condições para os demais veículos e as versões nas concessionárias D21 Motors. 5. Recompra garantida: condição válida para os modelos Tiggo 5X 1.5T TXS e 
Tiggo 5X 1.5T T vendidos exclusivamente por uma revenda D21 Motors, pelo valor correspondente a 90% do valor da Tabela Fipe vigente no momento da recompra. A recompra somente será válida para veículos vendidos entre o período de 01/01/2019 a 30/06/2019, após 12 meses de aquisição, a contar data da emissão da nota fiscal, admitindo-se a 
tolerância de 30 dias antes e 30 dias após esse período. Para que o veículo seja elegível a essa campanha, deve seguir as seguintes condições: 1ª – Garantia de fábrica ativa. 2ª – Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela D21 Motors e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano, sem registro de sinistro, queixa de roubo e 
furto e/ou avarias de grande monta. 3ª – Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, a ser realizado por empresa de vistoria indicada pela concessionária D21 Motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certificado de garantia 
com as revisões realizadas dentro do prazo determinado pela D21 Motors nos termos do manual do proprietário. 5ª – O veículo deve estar em perfeitas condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos, como pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, substituição de pneus, etc., 
a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21 Motors. 6ª – Serão aceitos na troca, no valor da promoção, os que estiverem com o seu Documento Único de Transferência – DUT – no nome do comprador do veículo 0 km ou em nome de parentes de 1º grau (pais, filhos e cônjuges), desde que comprovado 
o parentesco por meio de documentação oficial. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si e com nenhuma outra promoção que venha a ser veiculada no mesmo período. Consulte outras versões, outras cores e outros itens nas concessionárias autorizadas da marca Caoa Chery-D21 Motors. As promoções constantes deste 
anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que venha a ser veiculada no mesmo período. Condições válidas até 15/06/2019 ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações, acesse www.d21motors.com.br.

DIRECIONE A CÂMERA DO SEU
CELULAR E SAIBA MAIS

SOBRE O TIGGO 5X

VENCEDOR

CONQUISTA PONTUAÇÃO MÁXIMA EM ESTRELAS.

FONTE: REVISTA QUATRO RODAS - EDIÇÃO 721 - MAIO 2019 - PÁGINAS 26 A 35

SUPERANDO 
HONDA HR-V,  HYUNDAI CRETA, JEEP RENEGADE E OS OUTROS.

AVALIAÇÃO DE 12 MODELOS DE SUVs ATÉ R$ 95.000

FONTE: JORNAL DO CARRO - O ESTADO DE S. PAULO - 8 DE MAIO DE 2019 - ANO 37 - Nº 1864

NOTA 86,0 NOTA 80,5

COMPARATIVO CONFIRMA:
AUDI Q3SUPERA

A chegada do Tiggo 5X é um marco.

R$86.990
C O N S U LT E  V E R S Õ E S

A PARTIR DE

O SUV DOS SUVs
ORGULHO DA CAOA CHERY. CAOA CHERY ASSISTANCE – 1 ANO GRÁTIS

ASSISTÊNCIA
24 HORAS

EM TODO O
TERRITÓRIO
NACIONAL

LIGUE
0800-770 9069

7 DIAS
POR SEMANA

0800-772 4379
WWW.D21MOTORS.COM.BR

PÓS-VENDA 
NOTA 10

A CAOA CHERY NÃO PARA DE CRESCER.
NOVO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS 

PARA TODO O BRASIL, COM 14.000 m2 E CAPACIDADE  
DE ESTOCAGEM DE 1 MILHÃO DE PEÇAS.

AV. LINO ANTONIO NOGUEIRA, 10 – JD. STA. FRANCISCA – TEL. 2461-8008
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