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Guarulhenses divergem do
cadastro contra as ligações
indesejadas de telemarketing
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APLICATIVO: A atriz Bruna Marquezine usou os stories de seu Instagram para negar os
boatos de que estivesse usando um “aplicativo de relacionamento para ricaços” GH Pág. 10

Bolsonaro vai liberar o saque
de até 35% do saldo do FGTS
Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (17), na Argentina, que o governo deverá anunciar ainda nesta
GH Pág. 9
semana detalhes sobre a proposta de liberação de saques de contas ativas do FGTS e do PIS-Pasep

TRANSPORTE ESCOLAR

Bancada Ativista do PSOL entra com
ação contra a decisão de Doria que
prejudicou estudantes em Guarulhos

Divulgação
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O presidente Jair Bolsonaro está na
Argentina participando de encontro

Representando o prefeito,
secretário William Paneque
se reúne com empresários
da região de Cumbica

Setor industrial
perde quase três
mil postos de
trabalho na cidade
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Idoso morre em
incêndio dentro
de casa na região
do Cocaia
GH Pág. 2
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Idoso morre carbonizado durante
incêndio em residência no Cocaia
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Ulisses Carvalho

Um incêndio em uma residência na rua Estelina Mendes Amorim, n° 193, região
do Cocaia, provocou a morte
de Luiz Carlos Barbosa, 66,
encontrado carbonizado
pelo Corpo de Bombeiros.
O boletim de ocorrência
foi registrado no 1° Distrito
Policial, como morte suspeita,
porém, a investigação ficará
com o 6° DP.
O caso ocorreu às 16h de
terça-feira (16). Foi realizada
perícia no local para identificar a possível causa do
incêndio. O corpo da vítima
foi encaminhado ao Instituto
Médico Legal (IML). O HOJE
esteve no local do incêndio
e observou que a cozinha e
o quarto foram as dependências mais destruídas pelo
fogo.
Na casa, além de Barbosa,
morava também a pensionista Márcia Cristina dos Santos,
53, que informou a reportagem que era amiga da
vítima; eles moravam juntos
há quatro anos. “O Luiz foi
alcoólatra e parou de beber

em função de uma queda de
escada, quando ficou com
uma perna atrofiada, e desde
então, utilizava andador ou
cadeira de rodas”, afirmou.
Márcia revelou que havia
saído de casa para comprar ir
à padaria, e quando chegou
já teria encontrado a casa
em chamas. “Ainda entrei e
fui até a metade, mas não
conseguia mais respirar. Os
bombeiros foram chamados
e o corpo dele todo carbonizado no quarto depois de
uma hora”, revelou.
A mulher diz acreditar que
um isqueiro pode ter provocado o fogo. “Acredito que a
causa é um isqueiro, porque
no momento que eu saí de
casa, ele estava com um do
lado e não deixei nenhuma
panela ligada no fogão. Perdi
tudo, TV, armário, som e até
a compra que eu havia feito”,
lamentou.
Com parte da residência
toda queimada, Márcia afirmou que deve procurar outra
casa ou voltar a morar no Rio
de Janeiro, onde informou ter
família.

UBS Nova Bonsucesso leva
assistência para população
Desde o início do mês, a
Unidade Básica de Saúde
(UBS) Nova Bonsucesso
está deslocando médico,
cirurgião dentista, equipe
de enfermagem e demais
profissionais para levar
assistência em saúde
mais perto da população,
ampliando o acesso especialmente dos moradores
das regiões mais distantes.
Nesta quarta-feira (17) o
atendimento foi realizado
na Paróquia Nossa Senhora
de Fátima (Jardim Fátima),
localizada a 4,2 km da UBS.

Mais de cem pessoas foram beneficiadas com esta
ação, que foi promovida
das 8h às 16h com o apoio
da Pastoral da Criança
local. Ao todo, foram
realizadas 43 consultas médicas, 26 de enfermagem,
efetuados 27 exames para
o diagnóstico de diabetes
e 37 avaliações odontológicas, aplicadas 36 vacinas
contra o sarampo, além
de outros procedimentos
como aferição de pressão
e avaliação antropométrica
de crianças.
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Figueira sob risco
Vista de obra no entorno da árvore mais antiga da capital paulista, Figueira das
Lágrimas, no bairro do Sacomã. A árvore corre sérios riscos devido à falta de
zeladoria especializada. É possível perceber cortes nas raízes

[ carta do leitor ]
Dorival Lima
Uma vergonha a atitude
do nosso Supremo Tribunal 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 desempregados. Estamos iguais
a caranguejos, 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 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 poluição ambiental?

Odinei Fote Bezerra
Considero
esdrúxula
esse projeto que a Prefeitura de Guarulhos está
preparando para enviar à
Câmara e que obriga os
passageiros que embarcarem no Aeroporto Internacional, 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, 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 Guarulhos conta com 660 alunos nascidos em outros

países, imagino que esses jovens devem sentir
saudade do ensino oferecido 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 região metropolitana de
São Paulo, está crescendo a cada mês que passa. O governo de Jair
Bolsonaro,
presidente
que depositei meu voto,
ainda não conseguiu estancar a sangria da falta
de vagas no país e, apesar do pouco tempo de
governo, estou perdendo as esperanças de que
isso vá acontecer a curto
e médio prazos. Não sei
o que será de nós.

Envie seus comentários para o e-mail: redacao@guarulhoshoje.com.br
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Deu sorte hoje?
Mega Sena
Concurso n° 2170
17/07/2019
10 - 21 - 24 - 36 - 38 - 51
Lotofácil
Concurso n° 1841
17/07/2019
01 - 02 - 03 - 04 - 06
07 - 08 - 11 - 12 - 13
17 - 18 - 21 - 22 - 25
Lotomania
Concurso n° 1987
16/07/2019
00 - 03 - 11 - 13 - 18
19 - 21 - 31 - 37 - 42
43 - 44 - 50 - 53 - 57
68 - 69 - 78 - 92 - 98
Dupla Sena
Concurso n° 1961
16/07/2019
Primeiro sorteio
16 - 17 - 26 - 27 - 28 - 33
Segundo sorteio
01 - 04 - 06 - 10 - 11 - 12
Federal
Extração n° 05406
17/07/2019
Prêmios Principais
Prêmio Bilhete Valor (R$)
1º 93446
500.000,00
2º 74821
27.000,00
3º 10062
24.000,00
4º 48120
19.000,00
5º 55837
18.329,00
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Bancada Ativista do PSOL entra com ação para
evitar cortes no transporte escolar de Guarulhos

Ulisses Carvalho

tiveram a prorrogação do
contrato somente até 31 de
julho”, destacou Siqueira.
Ele lembrou que nesta
mesma data é quando
ocorre à volta as aulas,
podendo diversos alunos
ficar sem o transporte.

Para o estudante requerer
esse benefício, é necessário ter menos de 12 anos ou
morar a mais de 2 km da
escola onde estuda. Dos
3.400 alunos atendidos
pelo programa em Guarulhos, apenas 424 tiveram o

transporte fretado mantido,
enquanto outros 1.234 passaram a receber o bilhete
escolar para utilizar no
transporte público.
“A gestão Doria está
fazendo um pente fino
para saber se os alunos

Divulgação/Alesp

A bancada ativista de
mandato coletivo formada
por nove integrantes do
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), entrou com uma
ação popular na 11° Vara da
Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, solicitando
a reintegração dos alunos
guarulhenses da rede estadual excluídos do fretamento
de transporte escolar.
A ação, assinada pela
deputada estadual Mônica
Cristina Seixas Bonfim (Mônica da Bancada Ativista) foto, é um pedido de liminar
com urgência para que o
governo não corte o transporte escolar dos alunos
nas 598 cidades – incluindo
Guarulhos - que dependem
do serviço no estado, de
acordo com o advogado da
bancada, Flávio Siqueira, 34.
A bancada realizou um
mapeamento com 22
cidades onde o serviço do
transporte escolar pode
ser afetado. “Começamos a
pesquisar no Diário Oficial
e vimos que 22 cidades

Divulgação

criam laços de amizade”,
afirmou Lameh.
Maria José Mendes Rodrigues, frequentadora das
aulas, afirmou que sua coordenação motora melhorou e
tem mais disposição. “Depois
que iniciei no programa fico
bem durante todo o dia.
No início o corpo sofre um
pouco, mas é só se adaptar”,

comentou.
O programa Academia na
Praça 60+ acontece atualmente nos bairros Inocoop/
Bonsucesso, Vila Carmela,
Pimentas, Parque Residencial
Bambi, Jardim Fortaleza,
Cabuçu, Jardim Palmira, Parque Continental, Vila Rio de
Janeiro e Cidade Soberana,
com aulas três vezes por

semana em cada bairro a
partir das 7h.
As pessoas interessadas
devem comparecer ao local
escolhido, apresentar documento com foto, comprovante de endereço e atestado
médico com autorização para
atividades físicas. Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone 2085-5632.

que esses alunos não tem
dificuldade no caminho
para seguir a escola. Essa
medida está sendo tomada de forma injustificada”,
afirmou o advogado.

Seduc lamenta ação deputados
e confirma que fará licitação
Em nota, a Secretaria
de Educação do Estado
de São Paulo (Seduc),
lamentou a ação popular
da bancada ativista e
reafirmou que irá fazer a
licitação para o transporte
escolar na cidade, que
continua sendo prorrogado emergencialmente.
“Infelizmente, um grupo
de parlamentares entra
com ação para que a
Seduc-SP descumpra uma
legislação, o que surpreende por vir de quem justamente deveria prezar pelo
cumprimento das normais
legais. A Seduc-SP reforça
que não deixará de fazer
licitação para contratos de

Programa Academia na Praça 60+
chega ao bairro do Jardim Palmira
A Prefeitura de Guarulhos
inaugurou nesta quarta-feira
(17) o programa Academia
na Praça 60+ na Praça Ponte
Gestal, na Rua Augusta
dos Santos Augusto, s/nº,
Jardim Palmira. O projeto faz
parte do Plano Municipal de
Envelhecimento Ativo e é coordenado pela Secretaria de
Direitos Humanos, por meio
da Subsecretaria de Políticas
para o Idoso.
Representando o prefeito
Guti, o secretário de Direitos
Humanos, Lameh Smeili,
informou que o programa é
voltado para todas as idades
e seu objetivo é possibilitar
às pessoas atividades físicas
para melhorar sua qualidade
de vida. “Quem faz exercícios
tem mais saúde. Além disso,
a Academia na Praça 60+
aproxima as pessoas, que

têm direito ao transporte,
porém, isso está sendo
realizado sem nenhum
critério, já que o governo
não está conseguindo demonstrar individualmente

transporte e nem deixará
de cumprir o que diz a
Resolução SE Nº 27, de
9/5/2011 e a norma legal
(Leis Federais 8.069/1990
e 9.394/1996), que determinam que o serviço seja
oferecido para crianças
que morem a mais de 2
km da escola”, afirmou a
secretaria.
A secretaria ainda informou que para os estudantes
maiores de 12 anos e que
moram próximos a pontos
de transporte público é
disponibilizado o passe
escolar. “Há exceções em
que barreiras físicas ou de
transporte podem levar à
reconsideração dos casos”.

Contribuições online para o Plano
Municipal de Cultura vão até dia 31
Interessados em colaborar
com a construção do Plano
Municipal de Cultura (PMC)
têm até o dia 31 de julho
para acessar a plataforma
online, disponível em https://
www.planodeculturaguarulhos.com/, e deixar suas
contribuições sobre asmetas
e ações do documento. Durante o fórum que aconteceu
na manhã desta quarta-feira (17) com servidores que
atuam nos equipamentos
públicos da cidade, Vitor
Souza, secretário de Cultura,
enfatizou a importância do
PMC para nortear da política
cultural do município nos
próximos dez anos.
De acordo com o secretário, ao trazer aspectos dos
eixos de ação do plano para
debate, o fórum ampliou o
entendimento dos servidores acerca de sua atuação.
“Temas como gestão e
política cultural, infraestrutura, formação e valorização

da diversidade e patrimônio
cultural são demandas
levantadas pela sociedade
civil e que estão plenamente
ligadas aos desafios da Secretaria de Cultura. Por isso
é importante que cada servidor se aproprie do conteúdo
do plano, uma vez que nele
se encontram as diretrizes
do cotidiano de seu próprio
trabalho”, enfatizou Souza.
Depois de 31 de julho,
prazo final das colaborações online, a minuta do
Plano Municipal de Cultura
passará por adequações e
será submetida ao Conselho
Municipal de Política Cultural
para aprovação. Por fim, antes de seguir para apreciação
da Câmara Municipal, o documento será compartilhado e
avaliado pelo poder público e
pela sociedade civil durante
a Conferência Municipal de
Cultura, que acontecerá nos
dias 20 e 21 de setembro no
Adamastor Centro.
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Antônio Boaventura

O HOJE foi às ruas nesta
quarta-feira (17) saber a
opinião sobre a medida
adotada pela Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel) em
conjunto com as operadoras de telecomunicação
para conter os excessos
de envio de mensagens
promocionais e constatou
a existência de divergência entre os guarulhenses
em relação ao tema. Até
o meio-dia desta quarta-feira (17) haviam 960 mil
usuários cadastrados no
site www.naomepertube.
com.br.
Aquele que não desejar
receber chamadas de telemarketing das prestadoras
de serviços de telecomunicações (telefone móvel,
telefone fixo, TV e Internet)
poderá realizar o bloqueio
e a prestadora para a
qual não deseja receber
chamadas. O bloqueio
ocorrerá em até 30 dias

Ivanildo Porto

Guarulhenses divergem cadastro para as
mensagens indesejadas de telemarketing

corridos a partir da data de
solicitação.
“Costumo receber muitas
ligações e não aguento
mais. Estou de acordo
plenamente com a medida
adotada pela Anatel. Eles
ficam importunando na
verdade e não importa
se é o celular ou telefone
residencial. E por mais que
você peça para excluir

da lista, o número não é
retirado”, disse o professor
Cláudio Ribeiro, 42 anos.
Ela disse já ter uma extensa lista de números para
cadastrar.
Já operadora de caixa
Ivonete Barbosa entende
que a medida não pode
ser tão radical e classifica
os informativos enviados
por mensagem de SMS ou

ligações pode se tornar
essencial em determinados momentos. Contudo,
ela acredita que deve haver disciplina nesta prestação de serviço. “Eu recebo
mensagens e ligações e
isso também às vezes incomodaMas, entendo que
não precisa ser tão radical
por que pode ser necessário”, observou.
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Guarulhos perde quase três mil postos de
trabalho no setor industrial em 12 meses
Relatório da Federação
e do Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp/Ciesp) aponta que Guarulhos perdeu
quase 3 mil postos de
trabalho nos últimos
12 meses. Expectativa,
segundo as entidades, é
de que o saldo na criação
de vagas de emprego na
indústria neste ano seja
negativo, que aposta na
aprovação das reformas
fiscal e da previdência
para melhora da atividade econômica.
“A geração de emprego
foi fraca no 1º semestre,
ficando abaixo das nossas
expectativas. Esse resultado sinaliza que a indústria
paulista deve ter fechamento líquido de vagas no
ano de 2019”, observou o
2º vice-presidente da entidade, José Ricardo Roriz.
O nível de emprego
industrial em Guarulhos
apresentou resultado praticamente estável no mês
passado. A variação ficou
em 0,06%, o que significou um pequeno aumento

de aproximadamente 50
postos de trabalho. Nos
primeiros seis meses, o
acumulado foi de 0,81%,
índice que representa a
ocupação de 750 vagas.
Nos últimos 12 meses, o
acumulado é de -2,94%,
representando uma queda de aproximadamente
2.850 postos de trabalho.
Já no estado de São Paulo a indústria perdeu 13
mil espaços profissionais
em relação a maio deste
ano. Mas, foram abertas
outras 2.500 vagas.
O resultado no mês
anterior foi influenciado
pelas variações positivas
de produtos de borracha
e de material plástico
(1,23%), além de veículos
automotores e autopeças (0,40%), que foram
os setores que mais
influenciaram o cálculo do indicador desta
área. Contudo, o setor
apresentou resultado
negativo na produção de
máquinas e equipamentos (-7,72%) e metalurgia
(-2,47%). (A.B.)
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Reticências...

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

Acredite se quiser!
Há rumor que outro grupo hospitalar - além do São Luiz, que já
iniciou obra atrás do McDonald’s
na avenida Tiradentes - estaria interessado na antiga Liquigás. Devo
reconhecer que o local, numa entrada da cidade e à beira da Dutra,
é estratégica…

Fogueira das
vaidades
O PED (Processo de
Eleições Diretas) está virando espécie de prévia
no PT guaru. Contra o
maior cacique do partido, o deputado federal Alencar, os
vereadores Brinquinho e Seminaldo (outrora alencaristas) somaram
forças com o grupo do ex-prefeito
Elói Pietá. Tipo assim: o adversário
do meu adversário é meu aliado...

Sem noção

Faz sentido?

Em alguns restaurantes elegantes, é possível ver comissionados
bebendo doses generosas de
cerveja ou vinho no horário do
almoço. Pelo menos escondam os
crachás. Espero ter ajudado…

Os petistas escrevem a palavra
Todos assim: “Todxs”. Sim, com xis.
Indaguei e me disseram: “Significa
todos e todas”. Ah, tá. Eu, na minha
ignorância, imaginava que todos
englobasse todos…

Vai saber
Interlocutores que têm acesso
ao ex-ministro Gilberto Kassab,
cacique dos Partido Social Democrático, dizem que o prefeito Guti
estaria mais propenso a migrar do
sinistro PSB para o destro PSD.
Será por causa da fonética?...

Sutil diferença
Os assessores do vereador Edmilson Souza (PT) não querem que
ele seja candidato à reeleição. E
sim que indique sucessor. Os assessores do vereador Zé Luiz (PT)
querem que ele seja candidato à
reeleição. Ele quer indicar sucessor…

Emoção!
Dizem que ao saber da demissão do secretário Rodrigo Barros
(Desenvolvimento), o presidente da
Agende, Aarão Rubens, teria ficado
tão sentido que mandou estragar o
melhor champanhe de sua adega…

Tempos modernos
O Instagram parou de demonstrar quantas pessoas curtiram as
publicações. Será o fim de “likes”
comprados. Tomara que chegue no
Facebook, onde alguns pretensos
influenciadores digitais se valem
do “E$quema”...

A Associação dos
Empresários de Cumbica
(Asec) fez reunião aberta
aos associados nesta
quarta-feira, 17, na sede da
entidade. O encontro serve
para discutir as demandas
dos empresários da região
e encaminhar as possíveis
soluções. O presidente
Júnior Araújo comandou
a reunião, ao lado dos ex-presidente Aarão Ruben
e Roberto Marchiori e do
diretor Wagner Prado.
Compôs a mesa, representando o prefeito Guti
(que não pode comparecer por compromissos de
sua agenda), o secretário
William Paneque, recém
empossado na Secretaria de
Desenvolvimento Científico,
Econômico, Tecnológico e
de Inovação (SDCETI). “O
prefeito Guti se comprometeu a visitar as entidades da

Divulgação

Paneque representa prefeito Guti em
reunião com empresários de Cumbica

cidade periodicamente desde o início de seu mandato.
Hoje eu pude representa-lo
nessa agenda e aproveitei
para me apresentar formalmente como novo secretário
aos colegas empresários
da Asec”, afirmou Paneque,
que afirmou ser a SDCETI a

pasta que tem essa função
de ser o interlocutor entre
os representantes da classe
produtiva e outras secretarias municipais.
Segundo o secretário,
Cumbica é uma região
importante para a economia da cidade, tanto que

a força tarefa de zeladoria
que a Prefeitura realiza
começou por lá. Além de
Paneque, estiveram presentes, pela administração,
Eduardo Rodrigues e Bruno Gersosimo, para prestar
contas sobre o trabalho de
tapa buracos na região.

Semana do Conhecimento de Guarulhos
terá 3ª Mostra de Economia Criativa
Incentivar as relações
entre o setor acadêmico
e o produtivo, de modo a
promover o empreendedorismo tecnológico e o
desenvolvimento econômico sustentável. Com
este objetivo, a Semana
do Conhecimento 2019
mantém em sua programação a Mostra de Economia
Criativa, contemplando
os empreendedores de
Guarulhos e região em sua
terceira edição.
Os interessados podem
inscrever seus projetos até 2
de setembro pelo endereço
eletrônico semanadoconhecimento.guarulhos.sp.gov.
br/. Com o tema “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza
para o Desenvolvimento
Sustentável”, a Semana do
Conhecimento acontece
de 21 e 25 de outubro, no
Adamastor Centro.
O evento é realizado pela
Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico,

Tecnológico e de Inovação
(SDCETI).
A Mostra de Economia
Criativa assegura a inserção
dos empreendedores na
Semana do Conhecimento,
ação que tem se consolidado como o maior evento de
fomento a ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo em Guarulhos,
mobilizando, em 2018, cerca
de 10 mil pessoas.
De acordo como Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura,
a mostra valoriza os empreendedores e estimula o
desenvolvimento de novos
negócios. O evento conta
ainda com a Feira de Ciências e Engenharia de Guarulhos (Feceg), direcionada
aos estudantes do ensino
médio e técnico, a Semana
de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Desenvolvimento de Guarulhos (Semcitec),
voltada aos universitários, e
a Expo Criatividade, para o
público infantil.
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25,00

C
abai rianças
xo de
1 ano

Água
aquecida

a 36 graus**

*

FREE

Personagen
s*
no parque

até 28/07

*Ingresso de criança até 06 anos válido para compras na Bilheteria, Televendas e Wet Shop - obrigatório apresentação de documento de identidade com foto. Retirada de ingresso “free” para criança abaixo de
1 ano - obrigatório apresentação de RG com foto. Promoção não acumulativa com outras promoções. Os personagens da Turma da Mônica estarão na parque no mês de julho/2019. Veja programação no site.
**ATENÇÃO: Parque todo com água aquecida até agosto. Temperatura da água entre 26 e 28°C. Ilha Misteriosa do Cascão aquecida até 36 graus. O parque não garante o aquecimento da água das piscinas
nas hipóteses de falta de energia elétrica e de eventuais problemas técnicos no sistema de aquecimento de água. O parque reportará qualquer instabilidade por meio de sua página na internet, suas bilheterias
e seus funcionários. Pedimos que, no dia de sua visita, entre em contato antes com o parque para obter informações atualizadas e esclarecimentos por meio do telefone (11) 4496.8000 ou acessando o site
www.wetnwild.com.br.
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[ bloco de notas ]

Prefeitura realiza recapeamento
da avenida Dona Carmela Dutra
Divulgação

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

quinta-feira, 18 de julho de 2019

[ bloco de notas ]

Reaproveite as Férias tem programação
recheada de atividades para as crianças

Divulgação

INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A
IQUEGO
Fornecimento de tiras reagentes
VALOR: R$ 1.365.000,00

A Prefeitura de Guarulhos
atendeu a reivindicação dos
moradores do Jardim Presidente Dutra e entregou a
avenida Dona Carmela Dutra
totalmente revitalizada no
último mês. Com supervisão
da Secretaria de Obras, a
intervenção realizou a troca
completa de 600 m² do pavimento, reposição de guias
e recuperação de sarjetas
e calçadas danificadas ao
longo da via, além de toda a
sinalização de solo e aérea.
A avenida tem um papel
importante na região por

ser margeada por inúmeras empresas e por uma
unidade do Senai, além de
fazer a ligação do bairro à
rodovia Presidente Dutra
no sentido Rio-São Paulo.
Considerando as duas mãos
de direção, a via possui
837 metros de extensão e
2.200 m² de área no total.
A intervenção na avenida
Dona Carmela Dutra integra
o programa de melhoria de
infraestrutura de Guarulhos,
realizado permanentemente
pela Prefeitura em todos os
bairros da cidade.

Sexta-feira é o Dia D no mês de
combate às hepatites virais
Doenças silenciosas, que
muitas vezes não apresentam
sintomas, as hepatites virais
estão norteando todas as
ações de promoção à saúde
na rede pública de Guarulhos
neste mês dedicado à sua prevenção. Por meio do Programa
Movimenta Saúde, o município
promove nesta sexta-feira (19)
o Dia D do Julho Amarelo,
com a intensificação da programação alusiva ao tema em
todos os serviços municipais.
Por isso, nesta data, nos serviços de saúde de Guarulhos
a população será estimulada

a fazer o teste rápido para a
detecção da doença, bem
como a se vacinar contra a
hepatite B. Além disso, encontrarão nas unidades diversas
atividades, como palestras,
rodas de conversa, apresentação de vídeos, entre outras
ações voltadas também para
a prevenção da hepatite A.
Haverá ainda ações direcionadas aos profissionais das
áreas de saúde e estética,
que receberão orientações
sobre os cuidados com os
materiais perfuro-cortantes e
sua esterilização.

Ubatuba recebe representantes da
Controladoria Geral de Guarulhos
A Controladoria Geral
do Município de Ubatuba
recebeu, na tarde da última
quinta-feira, 11, uma equipe
da Controladoria Geral do
Município de Guarulhos para
uma visita técnica. Na oportunidade, os representantes
buscaram trocar informações
sobre os procedimentos para
monitoramento e controle de
prazos nos atendimentos ao
Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo utilizados pela
Prefeitura de Ubatuba, que

é referência na região desde
a implantação do sistema
eletrônico E-CGM.
“É importante esse
intercâmbio, uma vez que
ele valoriza os trabalhos do
Controle Interno do município
ao mesmo tempo que serve
como parâmetro da qualidade
do que vem sendo desenvolvido por nossa equipe, como
é o caso do sistema”, destacou a controladora Geral de
Ubatuba, Lucia Helena dos
Santos Souza

JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Contratação de empresa para execução da obra do
CEU Bonsucesso – 30ª medição, com fornecimento de
material e equipamento.
VALOR: R$ 872.988,69
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 164.236,57
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Serviços de manutenção preventiva semestral e corretiva ilimitada em equipamentos da marca zoll com
fornecimento de peças.
VALOR: R$ 96.324,00
CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA
EDUCACIONAL EIRELI
Aquisição de kits escolares.
VALOR: R$ 60.115,68
GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A
Fornecimento de Acetilcisteína.
VALOR: R$ 55.625,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Fornecimento de medicamento.
VALOR: R$ 45.000,00
GOLD CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS
E HOSPITALARES LTDA
Fornecimento de equipos para nutrição enteral.
VALOR: R$ 39.832,50
COMÉRCIO AGRICOLA MANJABOSCO LTDA EPP
Aquisição de material.
VALOR: R$ 31.102,00

Para movimentar a garotada nas férias, a Prefeitura de Guarulhos realizará
nos dias 18, 19, 25 e 26 de
julho o programa Reaproveite as Férias, que visa
amostrar aos jovens a
importância da educação
ambiental utilizando diversas atividades lúdicas,
recreativas e pedagógicas,
com temas relacionados
ao conceito do lixo zero.
A participação é livre e
gratuita e as inscrições poderão ser feitas por WhatsApp: (11) 93223-3681.
Entre as atividades estão

uma visita monitorada à
Cooperativa de Catadores
Luta e Vida, na Central de
Triagem do Jardim Ponte
Alta, onde os visitantes
acompanharão de perto
o trabalho de separação
dos resíduos recicláveis e
o seu acondicionamento
para comercialização,
entre outras atividades.
Além das visitas monitoradas, a programação conta
com uma roda de conversa sobre coleta seletiva
com deficientes visuais do
projeto Práticas Educativas
para Inclusão Social (Peis).

Palestras sobre violência doméstica já
alcançaram 2 mil pessoas na cidade
O projeto “E eu com isso?”,
idealizado para dialogar com
a sociedade sobre violência
doméstica contra a mulher,
alcançou cerca de duas
mil pessoas por meio de
palestras no período de um
ano. Idealizado pela Prefeitura
de Guarulhos por meio da
Subsecretaria de Políticas para
Mulheres, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos, o
projeto propõe sensibilizar a
sociedade para refletir sobre
as causas da violência contra
a mulher, informar dados estatísticos e apresentar formas de
contribuição para denunciar e

inibir a incidência de casos.
Relatório elaborado pela
subsecretaria observou que
1.022 pessoas deram opiniões
após as palestras, que têm
como público-alvo adolescentes de escolas públicas,
frequentadores de Unidades
Básicas de Saúde (UBSs),
empresas, instituições de diversos segmentos, sindicatos,
Poupatempo e Casas Clara
Maria. Com isso, foi possível
observara importância dos
encontros, que esclarecem
dúvidas dos participantes, inclusive sobre legislação, como
a Lei Maria da Penha.

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO
PÚBLICO
Contratação de Pessoa Jurídica para ministrar cursos
de capacitação “In Company” aos servidores da Secretaria da Fazenda.
VALOR: R$ 27.600,00
GLOBALJET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Locação de impressoras (Outsourcing)
VALOR: R$ 21.890,36
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Fornecimento de medicamento.
VALOR: R$ 13.475,00
* Dados extraídos da edição do Diário Oficial do Município publicado no dia 12 de julho de 2019

Envie sugestões de pautas
para o nosso WhatsApp:
11

95995-8000
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Bolsonaro anuncia que vai liberar o saque
de até 35% do saldo do Fundo de Garantia
participou nesta quarta da
54ª cúpula de chefes de
Estado do Mercosul.
Na véspera, o ministro da
Economia, Paulo Guedes,
informou na Argentina, a liberação dos saques do FGTS
e do PIS-Pasep para tentar
reaquecer a economia com a
injeção de R$ 63 bilhões no
mercado. Na ocasião, Guedes disse que o objetivo do
governo federal é liberar R$
Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro
afirmou nesta quarta-feira (17),
na Argentina, que o governo
deve anunciar ainda nesta
semana detalhes sobre a
proposta de liberação de
saques de contas ativas do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) e do PIS-Pasep. Bolsonaro deu a declaração em uma entrevista
coletiva concedida na cidade
argentina de Santa Fé, onde

42 bilhões com os saques do
FGTS e outros R$ 21 bilhões
com os do PIS-Pasep.
O PIS é um abono pago
aos trabalhadores da iniciativa privada administrado pela
Caixa Econômica Federal. O
Pasep é pago a servidores
públicos por meio do Banco
do Brasil.
Questionado por repórteres nesta quarta-feira sobre
a expectativa de anúncio
dos saques do FGTS e do
PIS-Pasep, o presidente da
República afirmou que a
iniciativa tem como objetivo
dar uma “pequena injeção
na economia”.
Segundo fontes a par do
assunto, que participaram
na última terça-feira, 16, de
reunião no Ministério da
Economia, uma das ideias
é autorizar os saques na
seguinte proporção: quem
tem até R$ 5 mil no fundo

poderia sacar 35% do saldo
e trabalhadores com até R$
10 mil, 30% do saldo Ainda
se discutia qual parcela terá
direito quem tem entre R$
10 mil e R$ 50 mil no FGTS.
Acima de R$ 50 mil, o trabalhador só poderia sacar 10%
do saldo total.
Há quem defenda o

anúncio da medida para
comemorar os 200 dias
do governo Jair Bolsonaro,
na quinta-feira. Por isso, a
equipe econômica pediu agilidade à Caixa para viabilizar
a proposta. Outras fontes da
área econômica, porém, afirmam que o modelo não está
“maduro”, o que poderia

atrasar o anúncio.
O calendário de liberação
seguiria a data do aniversário, assim como foi feito nas
contas inativas (de contratos
já encerrados). Os trabalhadores que já fizeram aniversário este ano já teriam
direito ao benefício assim
que for autorizado.

Saque do FGTS cria insegurança sobre o
Minha Casa Minha Vida, diz Sinduscon-SP
A proposta do Ministério da
Economia de permitir que os
trabalhadores saquem até
35% dos recursos de suas
contas ativas do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) liga o sinal amarelo
para o setor de construção
civil, que depende de recursos do fundo para financiar
a construção e a compra de
imóveis no programa Minha
Casa Minha Vida (MCMV).

“Um saque na ordem de
R$ 42 bilhões, como foi
falado, vai mexer com a
liquidez do fundo. Todos os
empresários do setor estão
inseguros”, afirmou o vice-presidente de habitação
do Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Estado
de São Paulo (Sinduscon-SP), Ronaldo Cury.
Os recursos do FGTS servem como subsídio para o

MCMV, que oferece financiamento a taxas de juros mais
baixas do que o restante
do mercado para a compra
da casa própria. Segundo
Cury, a potencial queda na
liquidez desperta preocupação entre os empresários
sobre a capacidade do
fundo continuar financiando
projetos que estavam previstos para serem lançados nos
próximos meses.

rápidas
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Bruna Marquezine nega que esteja
em app de ‘pegação para ricaços’

mudaram, se precisa comprovar um milhão de reais,
dólares. Se você comprovou,
parabéns. Se cruzou comigo,
não sou eu, porque eu nem
tenho essa conta mais”,
alertou.

é convidado por um amigo e
eles analisam seu Instagram,
se eles gostarem, você pode
entrar.”
“Tive por muito pouco tempo esse aplicativo. Não sei se
agora as regras do aplicativo

clicassem nos links.
“Não cliquem nos links
que postaram no meu
Instagram!”, avisou Marina aos seus seguidores,
às 4h51 desta quarta-feira, logo após ter confirmado que havia sido
alvo de um hacker novamente. “Ativa a autenticação de dois fatores”,
sugeriu uma seguidora.
Marina respondeu: “Eu
refiz isso hoje... Não sei
o que aconteceu ..”
Às 11h21 da manhã desta quarta-feira, porém,
a atriz tranquilizou seus
seguidores e garantiu
que a situação voltou ao
normal: “Voltei lá no Instagram, ok? Tudo certo...
Agora vai.”

Reprodução

Atriz Marina Ruy Barbosa é hackeada
novamente: ‘Não sei o que aconteceu’
A atriz Marina Ruy
Barbosa foi novamente
hackeada na madrugada
desta quarta-feira, 17.
Em seu Twitter, ela avisou aos seguidores para
que não clicassem nos
links compartilhados em
seu perfil no Instagram,
seguido por mais de 33
milhões de pessoas. A
situação foi normalizada
horas depois.
Marina já havia passado pelo mesmo problema no dia anterior,
quando diversas postagens foram feitas no seu
feed e em seus stories,
prometendo aos fãs que
seriam ‘doados’ inúmeros aparelhos celulares
e tecnológicos caso
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Reprodução

A atriz Bruna Marquezine usou os stories de seu
Instagram para negar boatos
de que estivesse usando um
“aplicativo de relacionamento
para ricaços” nesta quarta-feira, 17, um dia após as
redes sociais terem se exaltado pelo fato de a brasileira
ter sido vista junto a Younes
Bendjima, ex-namorado de
Kourtney Kardashian.
“Acabei de ler que parece
que eu ‘estou num aplicativo
para ricaços’. Queria saber
quem é que escreve, que
tem essas ideias. Essa pessoa é criativa, deve ser divertidíssima”, ironizou Marquezine, desmentindo os rumores
veiculados na internet.
Porém, Bruna afirmou que
já teve contato com o app:
“Na matéria tá dizendo que
é um aplicativo de relacionamento para ricaços. Já ouvi
falar. Não só ouvi, já tive esse
aplicativo, muito tempo atrás,
pra ver qual era a desse
aplicativo. Nunca encontrei
ninguém nesse aplicativo.”
Ela ressaltou, porém, que
não havia necessidade de
comprovação de renda
quando fez parte de seu
quadro de usuários: “Não
tinha que comprovar essa
quantia, glória a Deus! Você

quinta-feira, 18 de julho de 2019

idade; 2.2 Pessoas que estejam em condição de inadimplência em processo de leilão público oficial, judicial
ou extrajudicial, mediante declaração de inadimplência do leiloeiro oficial; 2.3 O leiloeiro oficial e seus prepostos; 2.4 Funcionários da empresa Devedora, sejam registrados no regime CLT e/ou prestadores de
serviços; 3. Os lances serão apresentados um a um, de forma “on line” pela internet, mediante cadastramento prévio e sujeitos a livre aceitação por parte do leiloeiro oficial. Ficam os arrematantes cientes desde
já que o recebimento de lances via internet somente serão válidos após o interessado estar devidamente
habilitado a lançar, após o envio de toda a documentação obrigatória para a liberação de lances. 4. O bem
imóvel aqui anunciado é de propriedade consolidada do Credor Fiduciário, tudo em conformidade nos termos do artigo 26, parágrafo sétimo da Lei 9.514/97, e será vendido pelo intermédio do Leiloeiro Público
Oficial do Estado de São Paulo, em público leilão de acordo com o artigo 27, parágrafos primeiro e segundo da Lei 9.514/97, sendo no primeiro público leilão a quem maior lance oferecer, conforme indicado na
escritura (artigo 24, inciso VI e 27, parágrafo primeiro, primeira parte, ambos da Lei 9.514/97). 5. Se não
houver lance igual ou superior ao valor de primeiro leilão, consoante estabelecido na escritura, será realizado o segundo e último público leilão, tendo como lance mínimo o do valor da dívida, acrescido das despesas legais, custas de leilão e de cobrança nos termos da Lei (artigo 27, parágrafos 2º e 3º da Lei
9.514/97). 6. Não serão recebidos e/ou aceitos Lances Condicionados, em ambas as praças da hasta pública, devendo o valor da arrematação se dar nos valores e condições de pagamento previstas neste Edital.
DA COMISSÃO DO LEILOEIRO 6. Sobre o preço da arrematação incidirá, ao arrematante, o percentual de
5% (Cinco por cento), referente a comissão do leiloeiro, conforme decreto 21.981 de 19 de outubro de
1.932, com as alterações induzidas pelo decreto nº 22.427/33. 6.1 O não pagamento da comissão do leiloeiro implica no cancelamento imediato da arrematação e no direito ao leiloeiro de cobrar sua comissão judicial ou extrajudicialmente. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 7. O valor da arrematação e a comissão do
leiloeiro serão pagos à vista, no ato do leilão, através de cheques separados, ou transferências eletrônicas,
de emissão do arrematante, no prazo máximo de 24 (Vinte e Quatro) horas após o encerramento do leilão,
sob pena de incorrer o licitante/arrematante inadimplente em multa compensatória correspondente à 20%
(Vinte por Cento) do valor da arrematação, devendo também, pagar a comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor de dita arrematação, devendo ser cobrado por via executiva, como dívida líquida e
certa, nos termos dos artigos 784 e 786 do Código de Processo Civil, corrigida monetariamente até o efetivo pagamento, incorrendo, ainda, nas penalidades constante do artigo 335 do Código Penal. 7.1 Caso
haja arrematante a escritura de venda e compra será outorgada em até 60 (Sessenta) dias úteis, após a
quitação do preço do imóvel arrematado, consignando-se que as custas com escrituração, ITBI e Oficial de
Registro de Imóveis ficarão às expensas do arrematante. 8. Não será permitida a utilização do FGTS e
demais linhas de Financiamento Bancário para nenhuma das condições de pagamento. 9. No caso de
sustados os cheques dados em pagamento ou se forem estes devolvidos por insuficiência de fundos, além
de ficar desfeita a venda, pagará o arrematante 20% (Vinte por cento) sobre o valor final da arrematação,
o que será cobrado por via executiva, como dívida líquida e certa, nos termos dos artigos 784 e 786 do
Código de Processo Civil, corrigida monetariamente até o efetivo pagamento, incorrendo, ainda, nas penalidades constante do artigo 335 do Código Penal. 10. No caso de haver remissão nos processos extrajudiciais em que o imóvel está indo a praça, o leiloeiro fará jus ao recebimento de 5% (Cinco por cento) sobre
o valor constante na segunda praça, a serem pagos pela remitente/fiduciante. A venda será efetuada em
caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra, devendo o licitante/arrematante verificá-los “in locu” e sob sua responsabilidade. Observação: Imóvel Ocupado. Declara a arrematante dese
já, que o imóvel encontra-se ocupado, eventuais medidas judiciais necessárias para desocupação, serão
por esta suportadas, não cabendo nenhuma responsabilidade ao Leiloeiro nem a credora Fiduciária, devendo a desocupação se dar por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Atenção:
Existem débitos de IPTU que serão abatidos no valor da arrematação, conforme preconiza o parágrafo 2º
do artigo 27 da Lei nº 9.514/97, entretanto, os demais débitos de Luz, Água e etc, ficarão às expensas do
ARREMATANTE a liquidação de aludido passivo, devendo o mesmo diligenciar no sentido de apurá-los
junto as concessionárias de serviços públicos, exonerando o Leiloeiro Oficial de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com
as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de
Leiloeiro Oficial. Fica desde já notificado(a) o respectivo fiduciante e devedor, caso não seja localizado(a). Para mais informações – tel.: (11) 2408-7433 Lances Online no Site: www.glleiloes.com.br
MAURICIO GOMES LEITEIRO – Leiloeiro Oficial – JUCESP Nº 665
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IMÓVEIS À VENDA

2463-2000 | 3820 2999 | 94014-5004

CASA PQ. SANTOS DUMONT
CONTENTO 01 QUARTO, SALA, COZINHA E BANHEIRO,
MURADA, TOTALMENTE REFORMADA, TERRENO É PLANO
E MEDE 05X25, COM ESCRITURA REGISTRADA. RUA
FERNANDES, N° 196 AO LADO DO SUPERMERCADO. PREÇO
155.000,00. PARCELO COM 60% DE ENTRADA E SALDO EM
ATÉ 60X FIXAS.
APTO VL GALVÃO - COND. SPOT
02 QUARTOS, 01 VAGA, REFORMADO, PLANEJADO.
PREÇO 250.000,00. R$ 80.000,00 NO ATO E SALDO R$
170.000,00, JÁ FINANCIADO. VALOR DA PARCELA R$
2.080,00, PODE PAGAR NO NOME.

IMÓVEL AINDA É O
MELHOR INVESTIMENTO
Divulgue seu imóvel na cidade com o 4º PIB de SP

Anuncie:

2823-0841 • 2823-0848

Imóvel Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro

150m2, 2wc, 4vagas
rampa de acesso
Sobrado fundos: 4salas, 2wcs
R$ 7.000,00+IPTU (Est.
Proposta)
cod.1666
Conjunto Comercial
Cidade Jd. Cumbica
Excelente Conjunto comercial
composto por 3 salas e
3 banheiros dentro das salas
R$1.800.00(Estuda Proposta)
Cod.1608
Sobrado
Parque Santos Dumont
3 Dormitórios, sala, cozinha,
2 banheiros, 2 vagas
cobertas R$1.000,00
Cód.2139

Apartamento
Parque Uirapuru
Prox. Escola Amadeu Pereira
Lima, 2Dorm, sala, coz, 1wc,
piso frio, 1vg,lazer s/Piscina
R$1.000,00
Cod.2064
Apto Planejado
Cidade Jd. Cumbica
Prox. Av. Papa João Paulo I
58m2, 2 Dorm, Sala, Cozinha
1 Vg Coberta, Lazer
Completo.R$1.300,00 (IPTU
e Cond Incluso)
Cód.2174
Apartamento
Jd. Presidente Dutra

43m2, Prox. Ponto de
onibus, Comércios Posto de
Gasolina, Escola 2 Dorm,
sala, coz, 1vaga. Apto todo
Planejado R$950,00 (IPTU e
Cond Incluso)
Cód.2195

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.

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.

APARTAMENTO PLANALTO PAULISTA
APTO 90 M, 1° ANDAR, PLANALTO PAULISTA, REFORMADO
COM 02 DORMITÓRIOS, SALA COM 02 AMBIENTES, 01
VAGA DE GARAGEM, LOCAL: RUA CAMPINA DA TABORDA,
N° 703. PREÇO, R$ 490.000,00, ACEITO CARRO PARCELO
COM 50% DE ENTRADA. SALDO EM 60X XAS OU
FINANCIAMENTO BANCÁRIO.

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.

CASAS JD. CABUÇU – 03 CASAS
02 CÔMODOS 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.

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.

Sobrado Inocoop
RUA DAVID NASSER,400

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

Prox. comércios, ponto de
onibus, 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,
cozinha, 2wc, 2vgs
R$380.000,00 (financ,
permuta em apto
menor valor)
cod.2080

Casa Cond. Fechado
Pq. Uirapuru
64m2, Prox. Supermercado
Nagumo 2 Dorm (1 Suíte),
sala, cozinha, 1wc, 2vgs
R$1.000,00 +IPTU+Cond.
cód. 2172

Casa Térrea
Jd. Pres. Dutra
Terreno 10x25 plano, 82m2
construído, 2 Dorm, sala,
coz, wc, quintal amplo, 4vgs
R$270.000,00 (Est. Proposta)
Cód.2227

Casa
Jardim Presidente Dutra
Prox. Av. Papa João Paulo I
2 Dormitórios, coz americana
R$750,00(Fiador, Deposito)
cód.2135

Casa Térrea
Jd. Pres. Dutra
Terreno 250m2, edícula
com 1 Dorm, sala, coz
47m2 construído, Doc.100%
R$220.000,00
cód.2202

Sobrado
Jd. São Manoel
125m2,Prox. Dutra, 2Dorm,
sala, coz, 3wc, área de
serviço churrasqueira, 1vg.
R$350 Mil (Estuda Permuta
por terreno menor valor)
Cod.1912
Apartamento
J.d Ottawa
50 m2,Prox. Céu, 2Dorm,
sala, cozinha, 1 wc com
box, 1 vg descoberta, lazer
sem piscina R$170 MIL
(financiamento)
Cód.2132
Apartamento
Água Chata

Sobrado
Paes De Barros

2 Dorm (1 planejado), sala
ampla, coz planejada,
área de serviço, churrasq,
4vgs, 1wc. R$380 MIL
(Financiamento)
Cód.1949
Terreno
Bonsucesso
300m2, Prox. Trevo e Céu
de Bonsucesso,plano,
Documentação 100% ok.
R$350 Mil (Estuda Proposta)
Cod.168

Nova Carmela
Oportunidade!
43m2,Prox. Shopping
Excelentes Terrenos a partir
Bonsucesso, 2 Dorm, sala,
cozinha, área de serviço,
de 175m2, total infra estrutura
1 vaga coberta, todo apto com
Documentação 100% OK/!
moveis planejados. R$175 MIL
Consulte-nos!
(Financiamento).
Cód.2126
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REGISTRO CIVIL
2º SUBDISTRITO DE
GUARULHOS
Av. Cap. Walter Ribeiro, 391
Bairro: Cumbica

Flora Maria Borelli Gonçalves

Faço saber que pretendem
se casar e apresentaram
os documentos exigidos
pelo art. 1525 do Código
Civil Brasileiro:
Noivo: WALLACE JEFFERSON DE
LIMA SANTOS Proﬁssão: conferenre
de carga Estado Civil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 06/05/1993 Endereço:
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: OZORIO DOS SANTOS Mãe:
JOSINEIDE GOMES DE LIMA
Noiva: GABRIELE DE SENA FERREIRA Proﬁssão: esteticista Estado Civil:
solteira Naturalidade: GUARULHOS
UF: SP Data-Nascimento: 04/03/1998
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos,
SP Filiação - Pai: PAULO ROGÉRIO
FERREIRA Mãe: RAQUEL DE SENA
FERREIRA
Noivo: WELLINGTON SCARAMELLO
BONIFACIO Proﬁssão: vendedor Estado Civil: solteiro Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento:
06/04/1985 Endereço: neste subdistrito,
Guarulhos, SP Filiação - Pai: APARECIDO BONIFACIO Mãe: APARECIDA DE
FÁTIMA SCARAMELLO BONIFACIO
Noiva: TATIANA ALVES DE JESÚS
Proﬁssão: professora Estado Civil: solteira Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP
Data-Nascimento: 23/04/1986 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: EDMILSON BATISTA DE
JESÚS Mãe: FRANCISCA ALVES DE
JESÚS
Noivo: AGATÂNGELO HENRIQUE
LISNER LEAL Proﬁssão: autônomo
Estado Civil: solteiro Naturalidade:
ITAMBACURI UF: MG Data-Nascimento: 10/11/1962 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai:
JOSÉ PEREIRA LEAL Mãe: MARIA DE
LOURDES LISNER LEAL
Noiva: ANA PAULA CARVALHO DE
MORAIS Proﬁssão: enfermeira Estado
Civil: solteira Naturalidade: BELO HORIZONTE UF: MG Data-Nascimento:
22/01/1981 Endereço: Candelária,
Belo Horizonte, MG Filiação - Pai: GERALDO MAGELA DE MORAIS Mãe:
MARIA DE LOURDES CARVALHO DE
MORAIS
Noivo: FÁBIO PAIVA BERNARDO
Proﬁssão: mecânico Estado Civil: divorciado Naturalidade: GUARULHOS
UF: SP Data-Nascimento: 08/04/1985
Endereço: Jardim Santa Inês, Guarulhos, SP Filiação - Pai: SEVERINO
BERNARDO Mãe: ZÉLIA SOARES DE
PAIVA BERNARDO
Noiva: VANESSA RODRIGUES VIEIRA Proﬁssão: costureira Estado Civil:
solteira Naturalidade: GUARULHOS
UF: SP Data-Nascimento: 25/02/1982
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos,
SP Filiação - Pai: ANTONIO ELIAS
VIEIRA Mãe: MARGENI RODRIGUES
VIEIRA
Noivo: PABLO GALVÃO DE AVILA
Proﬁssão: assistente de trafego Estado Civil: solteiro Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento:
03/10/1986 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: ONIVALDO DANIEL DE AVILA Mãe: MARIA
CELIA DA SILVA GALVÃO
Noiva: THAIS WENE GULMINI Proﬁssão: veterinária Estado Civil: solteira
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP
Data-Nascimento: 10/09/1992 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos,
SP Filiação - Pai: EDSON CARLOS
GULMINI Mãe: MARIA LUCIENE DE
OLIVEIRA

Noivo: GERMINO DE JESUS Proﬁssão:
aposentado Estado Civil: viúvo Naturalidade: TUCANO UF: BA Data-Nascimento: 27/10/1948 Endereço: Parque Rodrigo Barreto, Arujá, SP Filiação - Pai: Mãe:
JOANA JACINTA DE JESUS
Noiva: MARIA APARECIDA URBANO
Proﬁssão: do lar Estado Civil: divorciada
Naturalidade: POÇOS DE CALDAS UF:
MG Data-Nascimento: 13/10/1954 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: GERALDO URBANO Mãe:
MARIA AMÉLIA URBANO
Noivo: FRANCISCO DAS CHAGAS
MESQUITA MACIEL Proﬁssão: metalurgíco Estado Civil: solteiro Naturalidade:
CANINDÉ UF: CE Data-Nascimento:
07/04/1989 Endereço: neste subdistrito,
Guarulhos, SP Filiação - Pai: GERARDO
DE LIMA MACIEL Mãe: FRANCISCA
MESQUITA MACIEL
Noiva: ANDRÉIA MAGALHÃES DOS
SANTOS Proﬁssão: auxiliar de enfermagem Estado Civil: solteira Naturalidade:
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento:
13/01/1982 Endereço: neste subdistrito,
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANDRÉ
PEREIRA DOS SANTOS Mãe: CREUZA
MAGALHÃES DOS SANTOS
Noivo: JOSÉ ANTONIO VINICIUS
BARBOSA DA SILVA Proﬁssão: auxiliar administrativo Estado Civil: solteiro Naturalidade: SUZANO UF: SP
Data-Nascimento: 16/06/1991 Endereço:
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: FRANCISCO XAVIER SILVA
Mãe: LUCIANE APARECIDA CANUTO
BARBOSA
Noiva: MARINA PAZ MOREIRA Proﬁssão: vendedora Estado Civil: solteira
Naturalidade: FORTALEZA UF: CE
Data-Nascimento: 31/08/1993 Endereço:
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação
- Pai: CRISTIANO DO NASCIMENTO
MOREIRA Mãe: CLEONILDE PAZ MOREIRA
Noivo: ANDRE LUIZ ALVES BARBOZA
Proﬁssão: mecânico Estado Civil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP
Data-Nascimento: 20/12/2000 Endereço:
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação
- Pai: RENATO ALVES BARBOZA Mãe:
MARIA DA CONSOLAÇÃO BARBOZA
Noiva: MARIA LAUDIVÂNIA CABRAL
DA SILVA Proﬁssão: jovem aprendiz
Estado Civil: solteira Naturalidade:
IPOJUCA UF: PE Data-Nascimento:
10/07/2001 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ
SEVERINO DA SILVA Mãe: IVONÉTE
CABRAL DA SILVA
Noivo: JHONY FERREIRA DA SILVA
Proﬁssão: atendente Estado Civil: solteiro Naturalidade: GUARULHOS UF: SP
Data-Nascimento: 06/01/1996 Endereço:
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação
- Pai: JOSÉ FERREIRA DA SILVA Mãe:
IRACY FERREIRA DA SILVA
Noiva: GABRIELA SANTANA BENEVIDES Proﬁssão: estudante Estado Civil:
solteira Naturalidade: GUARULHOS UF:
SP Data-Nascimento: 12/01/2003 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: ROGERIO BENEVIDES
Mãe: ADRIANA SANTANA COSTA
Noivo: JORDÃO SIMPLÍCIO TIMOTEO
Proﬁssão: auxiliar de serviços gerais
Estado Civil: solteiro Naturalidade: COITÉ DO NÓIA UF: AL Data-Nascimento:
13/02/1971 Endereço: neste subdistrito,
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ SIMPLICIO TIMÓTEO Mãe: MARIA SENHORINHA DA CONCEIÇÃO
Noiva: ROSA MARIA SILVA OLIVEIRA Proﬁssão: auxiliar de serviços gerais Estado Civil: solteira Naturalidade:
ARAPIRACA UF: AL Data-Nascimento:
14/11/1980 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOÃO
JOSÉ DE OLIVEIRA Mãe: QUITERIA
SILVA DE OLIVEIRA
Noivo: MILTON COSTA VIANA JÚNIOR
Proﬁssão: operador de estacionamento Estado Civil: solteiro Naturalidade:
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento:
31/05/1991 Endereço: neste subdistrito,
Guarulhos, SP Filiação - Pai: MILTON
COSTA VIANA Mãe: ELIZABETH MUNHOZ MAIA
Noiva: DAYANE DA SILVA ALBUQUERQUE Proﬁssão: balconista Estado
Civil: solteira Naturalidade: MACEIÓ UF:
AL Data-Nascimento: 05/12/1990 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: VANILSON FERREIRA DE
ALBUQUERQUE Mãe: MARIA GILDA
DA SILVA
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Noivo: DOUGLAS APARECIDO SIMÕES Proﬁssão: montador Estado Civil:
solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF:
SP Data-Nascimento: 05/06/1991 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: Mãe: ADRIANA SIMÕES
Noiva: MARIA SILVÂNIA FELIX DE
SOUZA Proﬁssão: auxiliar de produção
Estado Civil: solteira Naturalidade: TUPANATINGA UF: PE Data-Nascimento:
17/09/1996 Endereço: neste subdistrito,
Guarulhos, SP Filiação - Pai: FELIX DE
SOUZA Mãe: ODACY MARIA EDITE DE
SOUZA
Noivo: DAVID ALVARO CORRÊA Proﬁssão: meio oﬁcial de fresador Estado Civil: solteiro Naturalidade: ARUJÁ UF: SP
Data-Nascimento: 06/10/1995 Endereço:
Jardim Pinheiro, Arujá, SP Filiação - Pai:
JOSÉ APARECIDO CORRÊA Mãe: IVONETE DO ESPIRITO SANTO CORRÊA
Noiva: BEATRIZ RODRIGUES REIS
Proﬁssão: aprendiz administrativo Estado Civil: solteira Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento:
15/06/2000 Endereço: neste subdistrito,
Guarulhos, SP Filiação - Pai: NIVALDO
BARBOSA DOS REIS FILHO Mãe: NEIDE DE FÁTIMA RODRIGUES REIS
Noivo: RODNÉLIO BORGES MARCÍLIO REIS Proﬁssão: auxiliar de limpeza Estado Civil: solteiro Naturalidade:
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento:
20/03/1979 Endereço: neste subdistrito,
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOAQUIM
MARCÍLIO REIS Mãe: MARIANA BORGES DE JESUS REIS
Noiva: SELMA CARNEIRO Proﬁssão:
auxiliar de produção Estado Civil: solteira Naturalidade: GUARULHOS UF: SP
Data-Nascimento: 26/08/1976 Endereço:
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação
- Pai: ANTONIO UILSON CARNEIRO
Mãe: CLARICE FRANCISCO GASTÃO
CARNEIRO

Noivo: LUCIANO DELMIRA DA SILVA
Proﬁssão: professor Estado Civil: solteiro
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 07/01/1972 Endereço: Vila
Bremen, Guarulhos, SP Filiação - Pai:
ANTONIO DELMIRA DA SILVA Mãe: SEBASTIANA PORTES DA SILVA
Noiva: MEIRY RUTH JORDÂNIA RODRIGUES DA SILVA Proﬁssão: analista
ﬁscal Estado Civil: solteira Naturalidade: APODI UF: RN Data-Nascimento:
04/03/1986 Endereço: neste subdistrito,
Guarulhos, SP Filiação - Pai: GILSON
LEONARDO DA SILVA Mãe: ISABEL
RODRIGUES DA SILVA
Noivo: JOSUÉ XAVIER DE ALMEIDA Proﬁssão: auxiliar de expedição
Estado Civil: divorciado Naturalidade:
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento:
14/07/1980 Endereço: neste subdistrito,
Guarulhos, SP Filiação - Pai: IDALINO
MARTINS DE ALMEIDA Mãe: IRACÍ XAVIER DE ALMEIDA
Noiva: CLAUDIA DA SILVA PINTO
Proﬁssão: enfermeira Estado Civil: divorciada Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP
Data-Nascimento: 03/06/1981 Endereço:
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação
- Pai: OSMAR MARQUES PINTO Mãe:
ELIZABETH FOEGER DA SILVA PINTO
Noivo: DENER OLIVEIRA GOMES
Proﬁssão: auxiliar administrativo Estado
Civil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO
UF: SP Data-Nascimento: 28/07/1994
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos,
SP Filiação - Pai: ANTONIO GOMES
NETO Mãe: MARIA DO REMEDIO OLIVEIRA
Noiva: JULIA ALVES DA SILVA Proﬁssão: visagista capilar Estado Civil: solteira Naturalidade: GUARULHOS UF: SP
Data-Nascimento: 06/10/1997 Endereço:
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação
- Pai: SERGIO SILVANO DA SILVA Mãe:
VALQUENIA ROBERTA ALVES SILVA

Noivo: DANILO SOUZA SANTOS
Proﬁssão: marceneiro Estado Civil: solteiro Naturalidade: BOA NOVA UF: BA
Data-Nascimento: 16/05/1987 Endereço:
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação
- Pai: AGNALDO LIMA DOS SANTOS
Mãe: REGINA CELESTE BISPO DE
SOUZA
Noiva: FERNANDA DA SILVA Proﬁssão: cabeleireira Estado Civil: solteira
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP
Data-Nascimento: 12/05/1998 Endereço:
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação
- Pai: Mãe: MARIA VALDEILA DA SILVA
PEREIRA

Noivo: VICENTE DE PAULA HONÓRIO
JUNIOR Proﬁssão: assistente comercial Estado Civil: solteiro Naturalidade:
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento:
20/03/1975 Endereço: neste subdistrito,
Guarulhos, SP Filiação - Pai: VICENTE
DE PAULA HONÓRIO Mãe: SONIA MARIA DA SILVA HONÓRIO
Noiva: IONE DA SILVA BRAZ Proﬁssão:
ajudante geral Estado Civil: solteira Naturalidade: IGAPORÃ UF: BA Data-Nascimento: 22/07/1979 Endereço: neste
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai:
JOÃO DA SILVA BRAZ Mãe: ALMEZINDA ROSA DE JESUS

Noivo: ZAQUEU GOUVEIA DO NASCIMENTO Proﬁssão: bombeiro civil Estado
Civil: divorciado Naturalidade: INAJÁ UF:
PE Data-Nascimento: 02/07/1986 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: NARCISO GOUVEIA DA
SILVA Mãe: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO GOUVEIA
Noiva: LARISSA CRISTINA DOMINGUES GOMES Proﬁssão: do lar Estado Civil: solteira Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento:
21/08/1997 Endereço: neste subdistrito,
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ODAIR
JOSE GOMES Mãe: JOELMA CRISTINA
DOMINGUES

Noivo: DENIS FORTUNATO DA SILVA
Proﬁssão: operador de máquina Estado
Civil: solteiro Naturalidade: PEREIRO
UF: CE Data-Nascimento: 09/10/1998
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos,
SP Filiação - Pai: PEDRO FORTUNATO
DA SILVA Mãe: DAMIANA MOREIRA DA
SILVA
Noiva: ADRIELE DE JESUS ANGELO
Proﬁssão: vendedora Estado Civil: solteira Naturalidade: GUARULHOS UF: SP
Data-Nascimento: 06/04/2001 Endereço:
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação
- Pai: ERISVALDO DE JESUS SANTOS
Mãe: ERIALDA DOS SANTOS ANGELO

Noivo: RICARDO RIBEIRO DE NEGREIROS Proﬁssão: analista de logística
Estado Civil: solteiro Naturalidade: SÃO
RAIMUNDO NONATO UF: PI Data-Nascimento: 14/04/1979 Endereço: neste
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai:
CIPRIANO JOSÉ DE NEGREIROS Mãe:
FRANCISCA RIBEIRO DE NEGREIROS
Noiva: ADIMA PEREIRA DOS SANTOS
AGUIAR Proﬁssão: do lar Estado Civil:
divorciada Naturalidade: CARAVELAS
UF: BA Data-Nascimento: 17/10/1982
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos,
SP Filiação - Pai: PERMINIO PAIXÃO
DOS SANTOS Mãe: DEACY DIAS PEREIRA

Noivo: FELIPE DOS SANTOS BOLDO Proﬁssão: operador de empilhadeira Estado Civil: solteiro Naturalidade:
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento:
12/07/1987 Endereço: neste subdistrito,
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ARLINDO
BOLDO Mãe: MARIA DE LOURDES
DOS SANTOS NASCIMENTO
Noiva: PAULA CARDOSO TEIXEIRA Proﬁssão: assistente administrativo Estado Civil: solteira Naturalidade:
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento:
30/11/1990 Endereço: neste subdistrito,
Guarulhos, SP Filiação - Pai: PAULO
AUGUSTO PEREIRA TEIXEIRA Mãe:
GENIVALDA CARDOSO DA SILVA TEIXEIRA

Noivo: JÚLIO ALVES FERREIRA
Proﬁssão: vendedor Estado Civil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP
Data-Nascimento: 18/11/1986 Endereço:
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação
- Pai: JÚLIO FERREIRA NETO Mãe: MARIA DO CARMO ALVES FERREIRA
Noiva: MARIA PÂMELA FERNANDES
Proﬁssão: analista de contas a pagar
Estado Civil: solteira Naturalidade:
OSASCO UF: SP Data-Nascimento:
04/03/1991 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSE
ROBERTO FERNANDES Mãe: MARIA
NILMA FERNANDES

Noivo: IZAIAS SÁ DE DEUS Proﬁssão: ajudante geral Estado Civil: solteiro
Naturalidade: ITAPORANGA D’AJUDA
UF: SE Data-Nascimento: 30/01/1994
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos,
SP Filiação - Pai: JOÃO DE DEUS Mãe:
ELENICE MENESES SÁ
Noiva: EDJANE RODRIGUES SANTOS Proﬁssão: do lar Estado Civil:
solteira Naturalidade: ITAPORANGA
D’AJUDA UF: SE Data-Nascimento:
14/05/1979 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ
ERALDO DOS SANTOS Mãe: IVETE
RODRIGUES SANTOS

Noivo: SIDCLEY PEREIRA DA SILVA Proﬁssão: auxiliar de manutenção
Estado Civil: divorciado Naturalidade:
IBICARAÍ UF: BA Data-Nascimento:
05/12/1972 Endereço: neste subdistrito,
Guarulhos, SP Filiação - Pai: DOMINGOS PEREIRA DE MELO Mãe: VILMA
MONTEIRO DA SILVA
Noiva: LUCIANA ALVES DE SOUZA
Proﬁssão: cuidadora de idosos Estado
Civil: divorciada Naturalidade: SERROLÂNDIA UF: BA Data-Nascimento:
03/06/1971 Endereço: neste subdistrito,
Guarulhos, SP Filiação - Pai: PEDRO
DAMIÃO DE SOUZA Mãe: GENERINA
ALVES DE SOUZA
Noivo: RODOLFO RODRIGUES MARQUES Proﬁssão: professor Estado Civil:
solteiro Naturalidade: GUARULHOS UF:
SP Data-Nascimento: 08/01/1994 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: EDVALDO RODRIGUES
DA SILVA Mãe: MARIA CELIA MARQUES RODRIGUES
Noiva: KAREN DE ALMEIDA PINTO
Proﬁssão: representante de atendimento Estado Civil: solteira Naturalidade:
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 30/08/1996 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: VALFREDO BALICIO GONÇALVES PINTO
Mãe: ANA PAULA DE ALMEIDA
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Noivo: DIEGO ALVES CARVALHO
Proﬁssão: auxiliar de lavagem Estado Civil: solteiro Naturalidade: SÃO
PAULO UF: SP Data-Nascimento:
27/04/1993 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: MANOEL ALVES DA SILVA Mãe: ROSEMEIRE DA CONCEIÇÃO CARVALHO
SILVA
Noiva: LAIZA OLIVEIRA SANTOS
Proﬁssão: auxiliar de backoﬃce Estado
Civil: solteira Naturalidade: SEABRA
UF: BA Data-Nascimento: 05/05/1993
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ OLIVEIRA SANTOS Mãe: ANA NOEME OLIVEIRA SANTOS
Noivo: BRENDO KAIQUE DE OLIVEIRA SILVA Proﬁssão: auxiliar de
produção Estado Civil: divorciado Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 22/03/1997 Endereço:
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JILDO ALVES DA SILVA Mãe:
MARISETE DE OLIVEIRA SILVA
Noiva: ADRIANA BRITO DOS SANTOS Proﬁssão: do lar Estado Civil: solteira Naturalidade: DIADEMA UF: SP
Data-Nascimento: 16/05/1994 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: ROZENILDO DOS SANTOS Mãe: ROSIMEIRE NERES BRITO

Noivo: ALISSON FERNANDO DA SILVA Proﬁssão: vendedor Estado Civil:
solteiro Naturalidade: JUNDIAÍ UF: SP
Data-Nascimento: 06/11/1987 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: CARLOS PEREIRA DA
SILVA Mãe: NILCE HELENA TODINO
Noiva: JACQUELINE CARRILHO LOPES Proﬁssão: gerente Estado Civil:
solteira Naturalidade: SÃO PAULO UF:
SP Data-Nascimento: 05/07/1990 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: EDER TEIXEIRA LOPES
Mãe: DEBORA DE SOUZA CARRILHO
LOPES

Noivo: GILMAR DOS SANTOS Proﬁssão: ajudante Estado Civil: solteiro
Naturalidade: ENTRE RIOS UF: BA
Data-Nascimento: 02/06/1989 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: JOSÉ RAIMUNDO DOS
SANTOS Mãe: MARIA DOS PRAZERES ESPIRITO SANTO DOS SANTOS
Noiva: ROSILENE MARIA DA SILVA
Proﬁssão: do lar Estado Civil: solteira
Naturalidade: BONITO UF: PE Data-Nascimento: 23/06/1981 Endereço:
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: SEBASTIÃO JOÃO DA SILVA
Mãe: MARIA BERNADETE DA SILVA

Noivo: ROSALVO PINTO DE ARAUJO
Proﬁssão: agente comunitário Estado
Civil: divorciado Naturalidade: CALDEIRÃO GRANDE UF: BA Data-Nascimento: 14/12/1965 Endereço: neste
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai:
GUILHERMINO PINTO DE ARAUJO
Mãe: FLOSINA MARIA DE JESUS
Noiva: NÍVEA SOUZA SANTOS Proﬁssão: auxiliar de escritório Estado Civil:
solteira Naturalidade: GUARULHOS UF:
SP Data-Nascimento: 20/04/1985 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: MANOEL SOUZA SANTOS Mãe: MARIA HELENA SANTOS

Noivo:
ROBSON
CAVALCANTE
GONÇALVES Proﬁssão: ﬁscal de obra
Estado Civil: divorciado Naturalidade:
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 03/10/1984 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai:
JOSÉ ODIMAR GONÇALVES VIANA
Mãe: IVONE CAVALCANTE DE AMORIM GONÇALVES
Noiva: TAMIRIS GOMES DE ALMEIDA Proﬁssão: assistente ﬁnanceiro Estado Civil: solteira Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento:
26/04/1988 Endereço: Vila Progresso,
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSE CAVALCANTE DE ALMEIDA Mãe: MARIA
IRENICE GOMES DE ALMEIDA

Noivo: RICHARD PAVARIN DE ARAUJO Proﬁssão: metroviário Estado Civil:
divorciado Naturalidade: SÃO PAULO
UF: SP Data-Nascimento: 07/10/1989
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos,
SP Filiação - Pai: MOISES CORDEIRO
DE ARAUJO Mãe: MARIA DE LOURDES PAVARIN DE ARAUJO
Noiva: ALINE KARINE RIBEIRO DOS
SANTOS Proﬁssão: estagiária de nutrição Estado Civil: solteira Naturalidade:
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento:
06/03/1993 Endereço: neste subdistrito,
Guarulhos, SP Filiação - Pai: CARLOS
VALTER RIBEIRO DOS SANTOS Mãe:
LUCINETE BULHOES DOS SANTOS
Noivo: DIEGO DE SOUZA TELES
Proﬁssão: pedreiro Estado Civil: solteiro Naturalidade: GUARULHOS UF: SP
Data-Nascimento: 06/01/1990 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: JOEL FERREIRA TELES
Mãe: VALDECI DE SOUSA BRITO
Noiva: GLAYCE KAROLINE APARECIDA CORRÊA LIMA Proﬁssão: do
lar Estado Civil: solteira Naturalidade:
Guarulhos UF: SP Data-Nascimento:
11/01/1996 Endereço: neste subdistrito,
Guarulhos, SP Filiação - Pai: DIOMAR
APARECIDO CORREA Mãe: CINTIA DE
CASSIA FERREIRA DE LIMA
Noivo: JOHNY DA SILVA BEATRIZ
Proﬁssão: ajudante geral Estado Civil:
solteiro Naturalidade: ITAPIRA UF: SP
Data-Nascimento: 19/05/1988 Endereço: Vila Mariana, Aparecida, SP Filiação
- Pai: GLADSTONE BEATRIZ Mãe: LUZIA DA SILVA BEATRIZ
Noiva: LEILA CRISTINA COSTA Proﬁssão: vendedora Estado Civil: solteira
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP
Data-Nascimento: 02/10/1978 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: MOISES MONTEIRO
COSTA Mãe: MARIA TEREZA DE OLIVEIRA COSTA

Noivo: FELIPE SACHI DOS SANTOS Proﬁssão: motorista Estado Civil:
solteiro Naturalidade: GUARULHOS
UF: SP Data-Nascimento: 05/01/1998
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: NIVALDO DOS
SANTOS Mãe: FÁTIMA SACHI DOS
SANTOS
Noiva: NATHALIA DA SILVA Proﬁssão: recepcionista Estado Civil: solteira
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP
Data-Nascimento: 16/11/1995 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP
Filiação - Pai: Mãe: LEDIS MARIA DA
SILVA
Noivo: RICARDO BARBOSA DA
COSTA Proﬁssão: ajudante geral Estado Civil: solteiro Naturalidade: SÃO
PAULO UF: SP Data-Nascimento:
15/01/1984 Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: ROBERTO BENEDITO DA COSTA Mãe:
ISILDA JOSÉ BARBOSA
Noiva: SANDRA APARECIDA DA SILVA FARIAS Proﬁssão: do lar Estado Civil: solteira Naturalidade: ALAGOINHA
UF: PE Data-Nascimento: 08/10/1971
Endereço: Jardim Joandra, Itaquaquecetuba, SP Filiação - Pai: EDIVAL
CORDEIRO DE FARIAS Mãe: JUDITE
VENÂNCIO DA SILVA FARIAS

Se alguém souber de
algum impedimento,
oponha-o na forma
da Lei. Lavro o
presente para ser
aﬁxado no Serviço
de Registro Civil
e publicado na
imprensa local.

rápidas
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[ horóscopo ]

[ filmes ]

Eu, Eu Mesmo & Irene
Fotos: Divulgação

áries
Você estará pronto
para tomar algumas
decisões difíceis.
Não tem sentido
em adiar nada, vá
em frente. Você
vai achar mais fácil
eliminar um mau hábito - se concentre
nisso a longo prazo.

touro

Meu Passado Me Condena 2
SBT, 14h Brasil. Comédia. Direção
Julia Rezende. Com Miá Melo, Antonio
Pedro. A vida de casado dos apaixonados Fábio e Miá cai na rotina quando
as diferenças, que não são poucas,
precisam ser enfrentadas. Após Fábio
esquecer o terceiro aniversário de casamento, Miá decide pedir um tempo.
Quando o avô de Fábio, o comunica
que ficou viúvo, ele enxerga nesta viagem para o funeral uma oportunidade
de salvar seu casamento.

© Revistas COQUETEL

Abrandar
Modelo de Médico francês do séc. XVI
Divindade que não po- chuveiro que teria previsto o futuro nas
suas centúrias
de ser representada com controle automáObjetivo
nas artes plásticas tico de temperatura

Opção do Facebook
nos EUA que sinaliza Desejo
o apoio à causa LGBT intenso

Malhação Toda Forma de
Amar

Cumprimento
como o
"high five"

Marquinhos e
Rafael se revoltam
contra o vídeo de
Jaqueline. Lígia diz
a Joaquim que Nina
receberá alta do hospital. Karina pensa
em declarar Milena
como incapaz, na intenção de proteger a
filha. Um carro segue
Jaqueline. Filipe afirma que não desistirá
de Rita e a beija.

Combates
Rival do
CRB (fut.)

Barril
Top (?): os
dez mais
(ing.)

(?)
Diegues,
cineasta
brasileiro

Cidade
natal de
Abraão
(Bíblia)
Grande
peixe do
litoral
brasileiro

A cidade
do Palácio
dos Leões
Sucesso
da banda
estadunidense Foo
Fighters
Associação
ilegal de
empresas

Destruir
de modo
vagaroso
e contínuo

Animal de
"O Flautista
de Hamelin" (pl.)
Sofrida
(fig.)
Feito de
bronze

Acompanhamento
do prato
principal

Deutério
(símbolo)

Brincadeira infantil
de origem
francesa
Letra que
invertida
forma
um "W"

Produção
total de
um artista
Guerra do
(?): opôs a
Inglaterra
à China

Dispendioso
(?)
Fittipaldi,
piloto brasileiro que
esteve na
Fórmula 1
nos anos
1990

Sérios
A antiga
"CIA brasileira"

Ócio
(pop.)
4, em
romanos

Órfãos da Terra

Teste
Wagner
(?), compositor

O 1º filme
ganhador
do Oscar
(1927)
Unidade
que compõe o byte
(Inform.)
Ave
pernalta
Alumínio
(símbolo)

Mantra entoado em
rituais
budistas

Herson
Capri, ator
brasileiro

A substância com
pH baixo
(Quím.)

(?) e
salvos:
ilesos
Osso da articulação
do ombro (pl.)

3/doa — ten. 6/truste. 7/adoleta. 9/christian.
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BANCO

deixa de tomar
seus remédios. Os
problemas começam quando suas
duas faces se apaixonam pela mesma mulher e passam a lutar para
terem o domínio
do mesmo corpo.

[ novelas ]

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

Globo, 2h14 Me,
Myself & Irene.
EUA. Comédia. Direção Bobby Farrelly/ Peter Farrelly. Com Chris
Cooper, Jim Carrey. Um policial sofre de dupla personalidade quando

Fauze revela a Dalila que a viu na cena
do crime. Laila e
Camila levam Lurdes
até a Polícia. Zuleika
sofre ao ver a dedicatória que Péricles
escreveu no verso
da foto dada para Almeidinha. Elias pede
que Missade tente
falar com Salma.
Dalila manipula Fauze. Omar beija Eva.
Ester e Latifa fingem
passar mal para que
Abner faça os serviços domésticos.

Verão 90
Jerônimo conta a
Vanessa que deu
dinheiro para dona
Odélia desaparecer.
Vanessa explica
a Jerônimo que a
sentença de João

foi anulada. João
mostra para Janaína
a foto de Jerônimo
com Galdino como
prova de que os dois
se conheciam. Jerônimo e Vanessa se
abrigam no esconderijo de Galdino.
Lidiane prepara um
vídeo-surpresa em
homenagem a Manu
e João.

A Dona do Pedaço
Maria da Paz
afirma a Márcio que
comprará a mansão
para a filha. Chiclete
conta a Evelina que
deixará de ser matador de aluguel após
tirar a vida de Kim.
Agno apresenta a
nova sócia da construtora e Otávio se
irrita ao ver Fabiana.
Agno convence Otávio sobre a suposta
herança de Fabiana.

Jezabel
ezabel olha para
Tadeu que desvia
o olhar. Jezabel
agradece a todos
por comparecerem
ao palácio. E faz
um agradecimento
à família Nabote.
Jezabel anuncia a
vinda do segundo
filho e todos ficam
surpresos. Tadeu
com um semblante
preocupado.

As Aventuras
de Poliana
Devido a “brincadeira” que fizeram
com Bento, Eric e
Hugo são convidados a se retirar da
escola. Desconfiados de que Sophie
seja uma Androidiana, as crianças do
Clubinho começam
a investigar a
professora. Ruth
reconsidera a expulsão dos meninos,
porém o pai de Eric
está decidido a
retira-lo da escola.

Topíssima
Lara conta para
Sophia que ela tem
uma meia irmã que
se chama Andrea.
A megera diz que a
criança foi fruto de
uma traição e que
Andrea deve ter
uns quinze anos.
Lara revela que na
época fingiu depressão e foi morar
na Europa. Sophia
lembra do ocorrido e fica cada vez
mais surpresa.
O resumo dos
capítulos de todas
as novelas é de
responsabilidade das
emissoras.

Você vai se sentir
em perfeita harmonia com as pessoas
ao seu redor. Você
precisa relaxar e
aliviar o estresse.
Faça algo que você
gosta.

gêmeos
Seu relacionamento
com seus amigos vai
fazer você se sentir no
topo do mundo. Esqueça as preocupações
cotidianas! Você sente
que algo está faltando e
seu corpo está tentando
preencher a lacuna. Vá
devagar com os doces.

câncer
A sorte está do seu
lado para remover
uma preocupação
que você tem desde
o mês passado. O
ritmo atual o está levando a fazer coisas
demais. Você deve
pensar em relaxar
totalmente quando
finalmente tiver
chance.

leão
Você terá um longo
caminho a percorrer
para encontrar um ponto comum de acordo
com pessoas próximas
a você a respeito de
seus planos. Apesar de
sua tendência a pensar
muito, você vai manter
a sua compostura.

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

libra
Você está determinado a lutar
na direção certa.
Se conseguir tirar
as suas dúvidas,
você será capaz de
manter sua energia
mental em um nível
elevado.

escorpião
Você definitivamente
se sente mais à vontade com você mesmo
quando faz esse balanço! Você estará de
volta em forma e sua
energia irá permitir que
termine o que precisa
ser concluído.

sagitário
Você está ganhando
uma perspectiva mais
ampla do mundo e vai
achar difícil suportar
pessoas de mente
estreita. Você deveria
tirar um tempo para
respirar e resolver as
coisas - você está cansado, não negue!

capricórnio
Sua cabeça está
nas nuvens e sua
mente ausente o está
ajudando a fugir da
rotina. Ideias estão
surgindo e você será
tentado a agir muito
prematuramente e
sem medir as suas forças de antemão. Um
pouco de moderação
é necessária!

aquário
Chegou a hora de
tomar uma decisão
importante. Seu
senso de liberdade
interior o guiará
no caminho certo.
Você faria bem em
lutar contra o tédio.
Atualize suas ideias,
faça uma pausa.

peixes
Se você conseguir
superar a sua impetuosidade e controlar seus
impulsos frenéticos,
tudo vai correr bem.
Você está mais forte
do que pensa, mas as
dúvidas não deixam
você seguir adiante.
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Classificados
EMPREGOS
PRECISA-SE
MECÂNICO DE AUTOS
R. Francisco Zanzini, 192, Vila Endres. Próx. Shopp. Internacional
F: 2422-5899/96113-8508.

VENDEDOR INTERNO
Salário fixo, CLT, VT, VA +
comissões.F: 3428-4000/995193676. Email: guarulhos.centrocomercial@institutodaconstrução.
com.br

ESCRITÓRIO CONTRATA
Vagas p/ fiscal, lega, DP e Contábel. Sist Phoenix c/ exp. Cv p/ suporte@contoffice.com.br. INÍCIO
IMEDIATO!

IMÓVEIS
ALUGA-SE

de linha

SALA COMERCIAL
34m², 2 banheiros, copa, terraço,
vaga p/ 1 carro e estacionamento
rotativo, a 50 metros do Shopping e Metrô Santa Cruz. Whatsapp: 99933-8282
CASA NOVA BONSUCESSO
Próx. Mercado Nagumo. 3 cômodos, R$600,00 c/ garagem F:
2468-9271/ 99976-9738
CASA TÉRREA
3cmds próx ao centro. V Moreira.
Tr c/ prop. F:99649-0595
CASA JD ADRIANA
3 cmds, próx ao Sesi. Tr c/ prop.
F:99649-0595
QUARTOS
P/ temporada ou mensal. Pq Continental II - Guarulhos. Whats:
(11)98815-8214 Marly
SALA COMERCIAL
Em frente a faculdade de medicina, no centro de Guarulhos.
R$600,00 direto com o proprietário. F:(11)99901-6804.

EDITAL – CITAÇÃO – PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.

Processo nº 0029768-85.2017.8.26.0224
O (A) MM. JUIZ (a) de Direito da 04ª Vara da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr (a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a LINDALVA APARECIDA MIGUEL DA SILVA, brasileira, documento de identidade de registro geral sob o nº 14.731.447-1 SSP/SP, inscrito
no CPF/MF sob o nº 029.271.938-86, que lhe foi proposta ação de desconsideração da personalidade jurídica incidente processual à falência de Globo Borrachas Especiais Ltda. (processo nº 4030235-35.2013.8.26.0224). Deixou a requerida de apresentar contestação no prazo legal. Encontra-se a requerida em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 20 (vinte) dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel (artigo 344 do CPC), caso
em que será nomeado curador especial (artigo 72, inciso II do CPC). Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, SP, aos ___ de julho de 2019.

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. MICHAEL BARBOSA LIMA - CTPS 062281 - série 00419 - SP
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, convidamos o Sr. MICHAEL BARBOSA LIMA ,
portador da CTPS 062281 - série 00419 - SP, a comparecer ao seu local de trabalho, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 09/05/2019, dentro do prazo de 24hs a partir desta publicação, isso
não ocorrendo, estaremos considerando rescindido, automaticamente,
o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT. Informamos ainda que tentamos o envio de telegrama por três vezes sem sucesso.
F.M.S.Gestão e Trein. De Rec.Humanos e Transportes Ltda – CNPJ
27.268.954/0001-36
Rua Estrela D´Alva ,86 -Conj.03 Cidade Industrial Satelite – Guarulhos – SP

ONG Mi&Au realiza castração de animais
com preços reduzidos
A entidade Projeto Mi & Au realiza campanha de incentivo de
controle populacional de cães e gatos através de castração
com preços reduzidos para toda a população. A casa realiza
o serviço há oito anos e possui selo ambiental, aprovação da
prefeitura e reconhecimento internacional. Estima que mais
de 10 mil animais castrados pela entidade.
Os pets residentes em Guarulhos são buscados e levados de
volta pra casa em segurança. Quem tiver interesse no serviço
e morar fora da cidade, precisa realizar o transporte do animal
por conta própria.
Para participar do projeto basta se inscrever pelo site da ONG
www.projetomiau.org.br ou então entrar em contato pelo número (11) 2405-3877.

VENDE-SE
TERRENO PINDAMONHANGABA
200mts c/ escritura registrada
e planta aprovada. F:(11)955514029 Stefano. Apenas 90mil.
OPORTUNIDADE SOBRADO NOVO
2dorms c/ suíte, sala, lavabo, lavanderia, 3 vagas na garagem
e churrasqueira. Próx Av Amador Bueno da Veiga. Whatsapp:99933-8282
LOJA AUTO ELÉTRICO E ACESSÓRIOS
20 anos no mercado, ac. autos F:
11- 4386-4279
APTO VL AUGUSTA
2 dorms,1 suite, 1vaga 70mts valor R$250 mil, aceito financiamento e FGTSF.99850-8667

Para anunciar nos classificados ligue:
2823-0828 / 2823-0830
2823-0836 / 2823-0837
EDITAIS
LEGAIS E
PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

CASA TÉRREA 100m²

TEL. 2823-0800

F: 98148-0102 Robson

SITIOS E CHÁCARAS
REPRESA NAZARÉ PTA
Terreno 1000m² entr R$10mil +
50x de R$1.000,00 e terreno com
casa nova, preço a combinar.
F:2231-0777/99935-6619

NEGÓCIOS
OPORTUNIDADE
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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!

WM SOLAR ENERGIA SUSTENTÁVEL
Deixe o SOL pagar a sua conta
de ENERGIA através das placas
solares.
Comercial@wmsolar.
com.br ou (11) 98714-2771
ESPAÇO QI
Acupuntura. Vl Rosália. F:973195595 whats

ANUNCIE
SUAS
PUBLICAÇÕES
LEGAIS
ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Deﬁciência)

Vagas:
AUX. DE PÁTIO
SERVIÇOS GERAIS
Enviar currículo e laudo médico para:
vagas@viacaourbanaguarulhos.com.br

2468-7400

ANUNCIE

ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h
Sábado das 8h às 14h

R. Claudino Barbosa, 643 Macedo

2229-5021
96307-8833

www.guarulhoshoje.com.br
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VENCEDOR
COMPARATIVO CONFIRMA:
AVALIAÇÃO DE 12 MODELOS DE SUVs ATÉ R$ 95.000

CONQUISTA PONTUAÇÃO MÁXIMA EM ESTRELAS.

SUPERANDO

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

SUPERA AUDI Q3
NOTA

86,0

NOTA

80,5

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

A chegada do Tiggo 5X é um marco.

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

DIRECIONE A CÂMERA DO SEU
CELULAR E SAIBA MAIS
SOBRE O TIGGO 5X

86.990

A PARTIR DE

R$

O SUV DOS SUVs

ORGULHO DA CAOA CHERY.
SEGURO TOTAL
8x

CAOA CHERY ASSISTANCE – 1 ANO GRÁTIS

249

R$

,88

ASSISTÊNCIA
24 HORAS

1.999

R$

C O N S U LT E V E R S Õ E S

,00

7 DIAS
POR SEMANA

EM TODO O
TERRITÓRIO
NACIONAL

LIGUE
0800-772 4379

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

PÓS-VENDA
0800-772 4379
WWW.D21MOTORS.COM.BR

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.

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. 2.1. Garantia de 5 anos. Consulte condições em uma concessionária D21 Motors 3. 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. 4. 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 31/07/2019, 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. 5. CAOA CHERY ASSISTANCE – Assistência 24 Horas oferecida pela CAOA CHERY aos proprietários de veículo da marca, válido por 12 meses a partir da entrega da primeira venda do veículo assistido. Para acionamento do serviço de assistência e
para mais informações, entre em contato pelo telefone 0800-772-4379. Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Válido em todo o território nacional. Consulte condições no Manual do Proprietário. 6. Seguro completo CAOA CHERY, com vidros, assistência 24 horas e carro reserva. Valor total do Seguro: R$ 1.999,00, podendo ser pago em
até 8 parcelas, válido para modelo Tiggo 5X, automático, ou manual, todas as cores disponíveis, 0 km, ano/modelo 2018/2019/2020. O seguro será garantido pela Alfa Seguradora S.A. e todo o processo deverá ser realizado pelo corretor de seguros indicado pela concessionária. Após a emissão da apólice, ocorrerá a emissão de um endosso específico para a
cobrança do valor a cargo da concessionária. Será observada a classe de bônus a que o Segurado tem direito. Qualquer alteração desejada pelo segurado somente será processada após a emissão da apólice por meio de endosso, segundo as condições tarifárias vigentes na data do cálculo. As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto. As
coberturas dos produtos, serviços e exclusões estão especificadas nas respectivas cláusulas contratuais. Processo SUSEP 15414.100446/2004-81. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. O registro deste Plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O segurado está ciente, conforme Lei
12.741/2012, de que incidem sobre os prêmios de seguro o PIS/Pasep, com alíquota de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento), e a Cofins, com alíquota de 4% (quatro por cento). Consulte condições de cobertura na concessionária. 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 31/07/2019 ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações, acesse www.d21motors.com.br.

