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Pabllo Vittar e Charli 
XCX lançam Flash 
pose nesta 5ª feira, o 
3º álbum da artista
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Portal da Câmara de
Guarulhos retorna em 
novo endereço

Escolas da prefeitura 
retomam as aulas 
nesta quinta-feira
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Ministério da Saúde não 
enviará antirrábica para a 
campanha de agosto
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Anunciados pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (24), os “saques imediatos” de até R$ 500,00 das contas 
ativas e inativas terão início em setembro deste ano; o trabalhador ainda poderá optar pelo ‘saque aniversário’

Governo confi rma o saque de
até R$ 500 por conta do FGTS
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O presidente Jair Bolsonaro assinou 
decreto em cerimônia no Palácio
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MÚSICA: Parceria de Pabllo Vittar e Charli XCX, Flash pose será lançada nesta 5ª.
A canção é o primeiro single de 111, o terceiro álbum de estúdio da artista brasileira
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Ateliê de Gilmar Pinna recebe a visita do 
prefeito de São Sebastião e de vereador
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Ensino a Distância evita gastos desnecessários 
GH  Pág. 6

Ensino a Distância evita gastos desnecessários 

Principais vestibulares de SP têm datas e cronogramas defi nidos; veja a relação
GH  Pág. 4
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Feira de Ciências e Engenharia 
recebe inscrições

Curso no Comitê
Paralímpico reúne rede municipal

As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, primeiro e segundo domingo do mês, e o exame deste ano conta 

com 5.095.382 inscritos em todo o país; fora o estado paulista, Minas Gerais é o com mais participantes de candidatos

Enem 2019 terá a participação de quase 25 mil guarulhenses
GH  Pág. 2
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Especial Educação traz detalhes 
sobre as provas do Enem 2019
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Adeus ao amigo

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca compareceu ao velório do jornalista 
esportivo Juarez Soares no cemitério da Consolação, região central de São Paulo, 
nesta quarta-feira (24). Soares morreu aos 78 anos. Ele lutava contra um câncer
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Dorival Lima
Uma vergonha a atitude 
do nosso Supremo Tri-
bunal Federal (STF) ao 
fazer retornar a censura 
contra a imprensa. Para 
piorar, ainda temos um 
presidente que, até o 
momento, nada fez pelo 
nosso país: basta vermos 
o alto número de desem-
pregados. Estamos iguais 
a caranguejos, andando 
de ré.

Sinara A. Fialho
Quer dizer que agora os 
passageiros que forem 
embarcar no aeropor-
to de Guarulhos terão 
que pagar uma taxa de 
poluição ambiental? De 
que foi essa magnífica 
ideia? Além de pagarmos 
passagens caras, ainda 
temos que bancar por 
um problema que não é 
nosso. Por que o prefeito 
Guti não cobra isso das 
empresas aéreas que são 

responsáveis pela polui-
ção ambiental? 

Odinei Fote Bezerra
Considero esdrúxula 
esse projeto que a Pre-
feitura de Guarulhos está 
preparando para enviar à 
Câmara e que obriga os 
passageiros que embar-
carem no Aeroporto In-
ternacional, em Cumbica, 
a pagarem uma taxa de 
poluição ambiental. Isso 
é absurdo e vai encare-
cer mais as passagens. 
Não somos nós que polu-
ímos o ar, mas os aviões 
que são das empresas 
aéreas. Elas é que devem 
arcar com esse proble-
ma. Se o projeto for apro-
vado, usarei ao máximo o 
aeroporto de Congonhas, 
na zona sul de São Paulo.

Gilmar Dias da Rocha
Lendo a matéria que a 
rede estadual em Guaru-
lhos conta com 660 alu-
nos nascidos em outros 

países, imagino que es-
ses jovens devem sentir 
saudade do ensino ofe-
recido em suas escolas 
de origens. 

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

Deborah Sales
Lamentável observamos 
que o desemprego no 
país, em especial na re-
gião metropolitana de 
São Paulo, está crescen-
do a cada mês que pas-
sa. O governo de Jair 
Bolsonaro, presidente 
que depositei meu voto, 
ainda não conseguiu es-
tancar a sangria da falta 
de vagas no país e, ape-
sar do pouco tempo de 
governo, estou perden-
do as esperanças de que 
isso vá acontecer a curto 
e médio prazos. Não sei 
o que será de nós.

Mega Sena
Concurso n° 2172
24/07/2019
09 - 24 - 28 - 37 - 43 - 57

 
Lotofácil
Concurso n° 1844
24/07/2019 
01 - 03 - 05 - 06 - 07
08 - 11 - 12 - 14 - 15
16 - 17 - 21 - 23 - 25

Lotomania
Concurso n° 1989 
23/07/2019
02 - 11 - 17 - 20 - 21
27 - 31 - 34 - 37 - 38
41 - 44 - 45 - 48 - 51
53 - 64 - 79 - 88 - 96

Dupla Sena
Concurso n° 1964
23/07/2019
Primeiro sorteio 
02 - 03 - 19 - 39 - 46 - 50
Segundo sorteio
22 - 25 - 29 - 34 - 35 - 49

Federal
Extração n° 05408
24/07/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   28670          500.000,00
2º  91981               27.000,00 
3º  92080            24.000,00
4º  19294              19.000,00
5º  77821               18.329,00

Piauí registra primeira morte no 
Brasil por febre do Nilo ocidental

A Secretaria de Estado 
da Saúde do Piauí (Sesapi) 
confirmou nesta quarta-feira, 
24, que uma idosa moradora 
de Piripiri morreu ao contrair 
febre do Nilo Ocidental 
(FNO). O caso foi notificado 
em 2017, mas os laudos 
conclusivos foram liberados 
somente neste mês. Este foi 
o primeiro registro de morte 
pela doença no País.

No Piauí, outras duas 
pessoas foram infectadas 
pelo vírus e sobreviveram. 
A primeira ocorrência foi em 
2014, na cidade de Aroeiras 
do Itaim; e a segunda, em 
2017, no município de Picos.

A FNO é uma infecção 
viral causada pela transmis-

são de mosquitos comuns 
(Culex). Assim como a 
dengue, a zika e a chikun-
gunya, é uma arbovirose 
e só pode ser transmitida 
para os humanos através da 
picada de insetos infectados 
com o vírus. A doença não é 
transmitida de uma pessoa 
para outra. 

Os sintomas graves 
incluem febre alta, rigidez 
na nuca, desorientação, 
tremores, fraqueza muscular 
e paralisia. Os pacientes 
gravemente afetados po-
dem desenvolver encefalite 
(inflamação do cérebro) ou 
meningite (inflamação das 
membranas do cérebro ou 
da espinal medula).

Ronaldo Silva/AE

O Ministério Público 
de São Paulo (MP) abriu 
inquérito para apurar 
irregularidades no concurso 
para escrivão da Polícia Civi 
realizado em 2018. Segundo 
o promotor José Carlos Blat, 
denúncias anônimas mostra-
ram indícios de vazamento 
de informações e favoreci-
mento de candidatos.

Entre os problemas 
apontados está o possível va-
zamento da data da segunda 
fase dissertativa do concurso. 
De acordo com o pedido de 
abertura de investigação, 
antes que a data oficial da 
prova fosse divulgada, já 
havia sido organizada uma 
excursão para os candidatos 
participarem do processo 
seletivo. Mensagens em apli-
cativos de conversa indicam 
que um professor da acade-
mia de polícia, convocado 
para trabalhar na aplicação 
do exame, teria divulgado a 
data antecipadamente.

Na terceira fase, com 
arguição oral, há indícios de 
que as questões formuladas 

aos candidatos tinham níveis 
diferentes de dificuldade, se-
gundo o promotor. Também 
foi feita a denúncia de que os 
examinadores teriam ajuda-
do determinados candidatos, 
apresentando a possibilida-
de de elaborar melhor as 
respostas.

O MP questiona também 
a falta de possibilidade de 
apresentação de recurso 
para questionar as notas 
da fase oral da avaliação e 
a ausência de fiscalização 
independente das provas. 
Não houve ainda divulgação 
a divulgação das notas dos 
reprovados na terceira fase 
dos exames.

O promotor solicitou es-
clarecimentos da Academia 
de Polícia da Polícia Civil do 
Estado de São Paulo sobre 
os pontos levantados em 
até 30 dias. A Secretaria 
de Estado da Segurança 
Pública de São Paulo e a 
Polícia Civil informaram, por 
meio de nota, que ainda não 
foram notificadas sobre a 
investigação.

MP apura denúncia de fraudes em 
concurso da Polícia Civil do estado

Arquivo/EBC
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Portal da Câmara Municipal retoma 
as atividades com novo endereço
Antônio Boaventura

Agora com serviço de arma-
zenamento e processamento 
de dados gratuito, a Câmara 
Municipal retomou as ativida-
des de seu portal institucional, 
que estava inativo nos últimos 
15 dias. A plataforma utilizada 
é a mesma que o Senado 
Federal usa e permite a sua 
reprodução nas demais 
Casas de Leis do país. Com 
a iniciativa, o legislativo gua-
rulhense passa a economizar 
cerca de R$ 35 mil mensais. 

O novo endereço eletrôni-
co do portal institucional é - 
guarulhos.sp.leg.br. O site foi 
desenvolvido internamente 
pelas equipes da Diretoria 
de Tecnologia da Informação 
e Telecomunicações e da 
Diretoria de Comunicação, 
com base no Portal Modelo, 
ferramenta disponibilizada 
pelo Programa Interlegis. 

O programa do Senado 
Federal, em parceria com 
o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), tem 

como objetivo a moderniza-
ção e integração do Poder 
Legislativo nos seus níveis 
federal, estadual e municipal 
e a promoção da maior trans-
parência e interação com a 
sociedade. 

Para isso, oferece gra-
tuitamente ferramentas 
tecnológicas baseadas em 
software livre que possibili-

tam a criação de portais, o 
armazenamento de sistemas, 
o gerenciamento de e-mails 
e a automação de todo o 
processo legislativo, além 
de dar suporte no processo 
de implantação e realizar 
treinamentos e ofi cinas para 
auxiliar as casas a utilizarem 
esses produtos. 

“Nossos servidores estão 

trabalhando para oferecer 
ferramentas de tecnologia 
mais efi cientes com menos 
custos, de forma a melhorar 
os serviços prestados pelo 
Legislativo. As mudanças 
estão em curso e serão 
aprimoradas dia após dia”, 
observou o presidente da 
Câmara, vereador Professor 
Jesus (sem partido).

Presidente da Associa-
ção Comercial e Empre-
sarial (ACE) e secretário 
de Desenvolvimento 
Científi co, Econômico, 
Tecnológico e Inovação 
(SDCETI), William Pane-
que, defende a ocupação 
de cargos no Executivo 
por representantes de 
entidades de classe. 

“A gente já está ajudan-
do este governo desde 
o começo a se eleger 
e temos de contribuir 
da maneira que for. Eu 
estou aqui para servir a 
minha cidade. Esse é um 
espaço representativo 
da nossa categoria. A 
gente tem que ocupar 
os espaços e conseguir 
levar a voz do nosso seg-
mento e a política pública 
que impacte realmente”, 
disse Paneque.

O secretário entende 
que o desempenho à 

frente de projetos como 
o Recicla Cidadão e a 
gestão da Associação 
Comercial e Empresa-
rial de Guarulhos foram 
aspectos que o creden-
ciaram a ocupar a função 
de secretária na gestão 
do prefeito Guti (PSB). 

Ele também ressaltou a 
sua familiaridade com as 
tarefas daquela pasta.

“Na verdade fui vali-
dado não só pelo meu 
histórico na Associação 
Comercial e o traba-
lho que nós estamos 
fazendo pela aderência 
do segmento, mas como 
gestor e diante deste 
desafi o não poderia se 
furtar de enfrentar. Não 
é uma coisa muito difícil 
por que a gente já tem 
aderência ao segmento e 
entendemos os anseios 
da classe”, afi rmou Pane-
que. (A.B.)

Paneque defende ocupação 
de cargos no Executivo por 
representantes de entidades
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Saque de até R$ 500 por conta ativa e 
inativa do FGTS começa em setembro

Os “saques imediatos” 
de até R$ 500 das contas 
ativas e inativas do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) terão início 
em setembro deste ano. De 
acordo com o Ministério da 
Economia, o limite de R$ 
500 valerá para cada conta 
do fundo. Ou seja, os tra-
balhadores que possuírem 
mais de uma conta poderão 
sacar valores maiores que 
R$ 500.

Se o trabalhador tiver con-
ta poupança na Caixa Eco-
nômica Federal, o depósito 
dos valores será automá-
tico. Se o trabalhador não 
quiser sacar os recursos, ele 
precisará comunicar ao ban-
co essa decisão. A Caixa 
ainda divulgará um crono-
grama para os saques pelos 

trabalhadores que não são 
correntistas do banco. Os 
saques inferiores a R$ 100 
poderão ser realizados em 
casas lotéricas.

A liberação de parte dos 
recursos do FGTS, do Pro-
grama de Integração Social 
(PIS) e do Programa de 
Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pa-
sep) permitirão à economia 
crescer 0,35 ponto percen-
tual adicional nos próximos 
12 meses, disse o secretá-
rio de Política Econômica 
do Ministério da Economia, 
Adolfo Sachsida. Segun-
do ele, 2,9 milhões de 
empregos formais deverão 
ser criados nos próximos 
dez anos com as medidas 
anunciadas nesta quarta-
-feira (24).

O anúncio foi feito em 
cerimônia no Palácio do Pla-
nalto, da qual participaram 
o presidente Jair Bolsonaro 
e o ministro da Economia, 
Paulo Guedes. No ato, Bol-
sonaro assinou uma medida 
provisória (MP) para permitir 
os saques.

Na solenidade das novas 
regras para saque do FGTS, 
do PIS e do Pasep, Sachsida 
confi rmou que apenas a 
liberação do dinheiro, limita-
da a R$ 500 por conta, em 
2019, injetará R$ 30 bilhões 
na economia neste ano – 
R$ 28 bilhões do FGTS e R$ 
2 bilhões do PIS/Pasep – e 
R$ 12 bilhões em 2020.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, explicou que 
a medida não é apenas de 
curto prazo, porque o saque 

na conta do trabalhador 
ocorrerá todos os anos. Se-
gundo ele, as novas regras 
reduzem a rotatividade e 

aumentam a produtividade, 
porque o trabalhador que 
precisa de algum dinheiro 
em momento de desespero 

deixará de pedir para ser 
demitido e para receber o 
FGTS, permanecendo na 
empresa e se aprimorando.

Ao todo, o governo anun-
ciou quatro ações para fl e-
xibilizar o saque das contas 
do FGTS, do PIS e do Pasep. 

A primeira, que se aplica às contas ativas 
e inativas do FGTS, será a liberação de 

um saque imediato de até R$ 500 por 
conta vinculada. As retiradas começarão 
em setembro e irão até dezembro. Se-
gundo Sachsida, 81% das contas do FGTS 
têm saldo de até R$ 500, o que reforça o 
caráter social da medida.

O governo também au-
mentou a distribuição dos 
lucros do FGTS. Atualmen-
te, o cotista recebe 50% 

dos ganhos do fundo. As novas regras 

aumentam para 100% o repasse dos 
resultados, permitindo que o trabalhador 
receba todo o lucro obtido pelo fundo 
um ano. A rentabilidade continua em 3% 
ao ano mais a taxa referencial (TR).

O trabalhador que migrar para o 
saque-aniversário poderá 
usar os recursos retirados 
anualmente do FGTS como 
garantia para empréstimo 

pessoal. O modelo é similar à antecipa-
ção da restituição do Imposto de Renda 

(IR). As parcelas do empréstimo serão 
descontadas diretamente da conta do 
trabalhador no fundo, na hora em que 
for feito o saque. Segundo Sachsida, o 
modelo funciona como um empréstimo 
consignado, que permite ao trabalhador 
conseguir empréstimos a juros baixos.

O governo reabriu os saques os recursos 
do fundo PIS/Pasep. Diferente-
mente das retiradas anteriores, 
não há prazo determinado para 
a retirada do dinheiro. Os cotis-

tas com recursos referentes ao PIS poderão 
sacar na Caixa; e os do Pasep, no Banco do 

Brasil. O saque para herdeiros será facilitado. 
O dependente terá apenas de apresentar a 
certidão de dependente do Instituto Nacional 
de Seguro Social (INSS). Os herdeiros terão 
de apresentar uma declaração de consenso 
entre as partes e também declarar que não 
há outros herdeiros conhecidos.

A segunda ação é a au-
torização para o saque no 
mês de aniversário de cada 
trabalhador, o que permiti-

rá uma renda extra e a possibilidade de 
aplicar o dinheiro em investimentos que 
rendam mais que o FGTS (3% ao ano mais 
a taxa referencial). Segundo o governo, a 
mudança será opcional. Os interessados 
em migrar para esta modalidade terão que 
comunicar à Caixa Econômica Federal, a 
partir de outubro de 2019. O trabalhador 
poderá voltar para a modalidade tradicio-
nal de saque, mas só depois de dois anos 
a partir da data do pedido de migração.

A multa de 40% em caso de demissão 
sem justa causa para quem migrar para o 
saque-aniversário será mantida, inde-
pendentemente da opção de saque do 
trabalhador. No entanto, quem optar pelo 
saque-aniversário não poderá mais retirar 
o saldo em caso de rescisão de contrato 
de trabalho. A Caixa divulgará um calendá-
rio especial do saque-aniversário de 2020. 
A partir de 2021, a liberação ocorrerá no 
primeiro dia do mês de aniversário do 
cotista até o último dia útil nos dois meses 

subsequentes. 
Caso o trabalhador não retire o recurso, 

ele volta automaticamente para a conta 
no FGTS. Ao todo, haverá sete faixas de 
saques: começando em 50% do saldo 
para quem ganha até R$ 500 e terminan-
do em 5% para contas acima de R$ 20 mil. 
Contas acima de R$ 500 poderão também 
retirar um valor fi xo, que começa em R$ 
50 (para saldos entre R$ 500,01 e R$ 1 mil) 
e termina em R$ 2,9 mil (para contas com 
saldo a partir de R$ 20.000,01).

Saque imediato de R$ 500 Divisão de lucros

Garantia de empréstimo

Saque do PIS/Pasep

Aniversário
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Desvendando o passado
O médico Ademil Góes confirmou 

que apresentou , em 2016, Guti 
ao então vice-governador Márcio 
França. Para obter o controle do 
PSB guaru. Ademil tem ligação via 
maçonaria com MF. O secretário 
Airton Trevisan (Justiça) participou 
do processo…

Desvendando 
o passado II

Ademil Góes surpreen-
deu, entretanto, ao afi rmar 
que o prefeito Guti (PSB) te-
ria assumido compromisso 
de aceitá-lo como seu vice. 
Se diz decepcionado…

Olhando para o futuro
Ademil Góes agora se diz apoiador do 

prefeiturável Wagner Freitas (PTB). E que 
será seu candidato a vice. Só falta o WF 
cumprir...

Plano B
Engana-se quem pensa que o secretário 

Peterson Ruan (Governo) pensa em ser 

vice do Guti (PSB) em 2020. Peterson 
almeja ser candidato a deputado estadual 
em 2022…

Pedra no sapato
Quando falam que ele poderá ser o 

vice do prefeito Guti (PSB), os olhos do 
secretário Airton Trevisan (Justiça) brilham. 
Embora tenha vários adeptos, não conta 
com o apoio do secretário Peterson Ruan 
(Governo)...

Oremos!
Cotada com possível vice do prefeito 

Guti (PSB), Cláudia Papotto, secretária 
adjunta de Assistência Social, está fi liada 
ao PSC, que controla a pasta. Coinciden-

temente, Guti anda orando bastante com 
a ala evangélica do partido…

Mão do gato
Quando sente que precisa dar uma 

chacoalhada no 1º escalão do Governo, o 
prefeito Guti escala alguém. Antigamente 
era o secretário Rodrigo Barros. Atualmen-
te é o secretário Americano . Piada pronta: 
a pasta dele é a de Serviços Públicos…

Seu passado te condena
O presidente dos Metalúrgicos, José 

Pereira (PPL?), desistiu de ser candidato a 
vereador. Sonha em ser vice da prefeitu-
rável Fran Corrêa (PSDB). Se depender de 
2016 como vice do Eli Corrêa, as chances 
são mínimas…

Reticências...

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

[ bloco de notas ]

Cidade tem presidente da Associação 
de Zoológicos e Aquários do Brasil

A médica veterinária 
Claudia Almeida Igayara 
de Souza, do Zoológico 
Municipal de Guarulhos, foi 
eleita durante o Congresso 
de Zoológicos e Aquários 
do Brasil, realizado em maio 
em Belo Horizonte (MG), 
presidente da Associação 
de Zoológicos e Aquários do 
Brasil (Azab) para o biênio 
2019-2020. O biólogo Cláu-
dio Hermes Maas e diretor 
do CRBio-04,Gladstone 
Araújo, também compõem a 
chapa eleita como vice-pre-
sidente e diretor fi nanceiro, 

respectivamente.
De acordo com Cláudia, 

será dado prosseguimento 
ao trabalho que já vem sendo 
realizado, com foco nos 
planos de manejo ex-situ (fora 
do lugar de origem) de 25 es-
pécies ameaçadas, atenden-
do ao acordo fi rmado com 
o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversida-
de (ICMBio) e às novas etapas 
do Programa de Certifi cação 
em Bem-Estar Animal, com 
certifi cação de mais 20 zoo-
lógicos e aquários em todo o 
país nos próximos dois anos.

[ bloco de notas ]

Funcionários do Departa-
mento de Acompanhamen-
to e Controle de Ocupa-
ções Irregulares (Dacoi) 
removeram cinco barracos 
ainda sem moradores que 
fi cavam na calçada da 
avenida Guinle, na Cidade 
Satélite de Cumbica. A 
ação aconteceu na tarde 
desta terça-feira (23), após 
denúncia e foi realizada em 
conjunto com a Secretaria 
de Habitação e a Regional 
Cumbica da Proguaru.

O Dacoi é vinculado à 

Secretaria de Justiça de 
Guarulhos e responsável 
pela fi scalização preven-
tiva a fi m de coibir novas 
ocupações irregulares em 
áreas públicas, de risco 
e de proteção ambiental. 
Essas ocupações, muitas 
vezes, trazem perigo às 
famílias, uma vez que elas 
se mudam para áreas inun-
dáveis, sem infraestrutura 
de água, energia elétrica, 
pavimentação, coleta de 
lixo, transporte, drenagem 
e saneamento básico.

Prefeitura retira barracos 
de avenida em Cumbica 

Inscrições para 3º Desfile Inclusivo 
se encerram nesta sexta-feira

As inscrições para o 3º 
Desfi le Inclusivo de Guaru-
lhos terminam nesta sexta-
-feira (26). Os documentos 
necessários deverão ser 
entregues na Subsecretaria 
de Acessibilidade e Inclu-
são, que fi ca na rua Alberto 
Hinoto Bento, 49, Macedo, 
em horário comercial. 

Os selecionados serão 
comunicados por telefone 
entre 1º e 5 de agosto. O 
evento será realizado dia 
28 de setembro, às 14h, no 
Internacional Shopping.

O desfi le inclusivo é ide-
alizado e promovido pela 
Prefeitura de Guarulhos por 
meio da Subsecretaria de 
Acessibilidade e Inclusão, 
vinculada à Secretaria de 
Direitos Humanos, com 
participação limitada a 25 
pessoas com defi ciência 
que residam em Guaru-
lhos, sendo 16 vagas para 
representantes de institui-
ções do segmento (públicas 
e privadas) e nove para 
pessoas com defi ciência da 
sociedade civil.

Divulgação

Profi ssionais que atuam 
nas cozinhas das Escolas 
da Prefeitura de Guarulhos 
(EPGs) e entidades parceiras 
participaram na manhã desta 
terça-feira (23) da Formação 
Técnica Anual para Cozinhei-
ros da Alimentação Escolar, 
oferecida pela administra-
ção municipal no Teatro do 
Adamastor Centro. Iniciativa 
da Secretaria de Educação, o 
encontro contou com as pre-
senças do secretário de Edu-
cação, Paulo Cesar Matheus 
da Silva, do diretor do De-
partamento de Alimentação 

e Suprimentos da Educação 
(Dase), Luís Fernando Ribeiro 
de Castro,e da nutricionista 
Gisela Mayumi Kodama.

Oferecida pela equipe 
técnica de nutricionistas do 
Dase,a formação teve como 
objetivo fornecer subsídios 
para as boas práticas de 
manipulação de alimentos, 
além de despertar a atenção 
dos profi ssionais para alunos 
com necessidades alimen-
tares especiais, bem como 
padronizar todos os serviços 
relacionados à alimentação 
no âmbito escolar.

A prefeitura promove até o 
dia 3 de agosto, a “Semana 
Nacional de Mobilização para 
o Enfrentamento ao Tráfi co 
de Pessoas”, que contará com 
programação diversifi cada, 
incluindo rodas de conversa, 
palestras e mobilizações com 
distribuição de panfl etos, 
adesivos e informativos em 
frente à Igreja Matriz.

A iniciativa é realizada em 
vários países para prevenção 
e combate ao tráfi co de seres 
humanos e é conhecida 
como “Coração Azul”. 

A ONU instituiu o dia 30 
de julho como Dia Mundial 
de Enfrentamento ao Tráfi co 
de Pessoas e na semana 
que compreende esse dia 
diversas ações são realiza-
das no mundo. A campanha 
“Coração Azul”, à qual o 
Brasil aderiu em 2013, visa 
a despertar a solidariedade 
com as vítimas e encorajar 
a sociedade a participar do 
enfrentamento ao tráfi co de 
pessoas. Denúncias podem 
ser realizadas por meio do 
disque 100 ou ligue 180.

Profissionais da alimentação 
escolar recebem capacitação

Enfrentamento ao tráfico de pessoas 
ganha destaque na próxima semana

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

[ transparência ]

O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, os maiores 

pagamentos efetuados pela Secretaria de Finanças a empre-

sas fornecedoras e prestadores de serviços à Prefeitura de 

Guarulhos.

HOLD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS RIBEIRÃO PRETO LTDA 

EPP

Prestação de serviços de publicidade.

VALOR: R$ 443.975,40

G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA

Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de integrados de impressão, reprografi a corporativa e 

gerenciamento eletrônico de documentos, por meio de disponi-

bilidade de equipamentos com a devida manutenção preventi-

va, corretiva, softwares e suprimentos.

VALOR: R$ 310.574,51

CM HOSPITALAR S.A

Fornecimento de medicamentos.

VALOR: R$ 178.786,22

MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI-

ÇOS PARA SAÚDE EIRELI EPP

Fornecimento de alimento nutricional completo.

VALOR: R$ 71.171,40

LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI – ME EPP

Fornecimento de nutrição oral ou enteral e fi bra solúvel.

VALOR: R$ 54.148,76

ITAU UNIBANCO S/A

Execução de serviços visando o recolhimento de preços públi-

cos, tributos e demais receitas municipais.

VALOR: R$ 43.677,33

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.

Fornecimento de gás liquefeito.

VALOR: R$ 26.292,07

MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME

Fornecimento de cateter

VALOR: R$ 25.840,96

MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP

Serviços de manutenção preventiva e corretiva especializada 

em equipamentos da marca CMOS DRAKE com fornecimento 

de acessórios.

VALOR: R$ 23.215,29

INSTITUTO DE FORMAÇÃO E AÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS 

PARA A CIDADANIA – INFAP

Prestação de serviços técnico pedagógicos em atividades e 

cursos de qualifi cação social e profi ssional, necessários à exe-

cução, no âmbito do programa Bolsa Trabalho.

VALOR: R$ 13.777,50

GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP

Fornecimento de material de construção.

VALOR: R$ 13.604,55

L & S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME

Fornecimento de glicose.

VALOR: R$ 12.816,00

* Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do Município 

publicado no dia 19 de julho de 2019
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Ensino a Distância evita gastos desnecessários 
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Ensino a Distância evita gastos desnecessários 

Principais vestibulares de SP têm datas 
e cronogramas defi nidos; veja a relação
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Feira de Ciências 
e Engenharia 
recebe inscrições

Curso no Comitê
Paralímpico reúne 
rede municipal

As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, primeiro e segundo domingo do mês, e o exame deste ano conta 
com 5.095.382 inscritos em todo o país; fora o estado paulista, Minas Gerais é o com mais participantes de candidatos

Enem 2019 terá a participação 
de quase 25 mil guarulhenses

GH  Pág. 2
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Curso preparatório para o 
Enem é disponibilizado em 
todo o país gratuitamente

Enem: quase 25 mil guarulhenses irão 
fazer provas; SP tem 216 mil inscritos

O Enem 2019 já tem 
datas marcadas: acon-
tece nos dias 3 e 10 de 
novembro. Para quem 
quer se preparar, mas não 
tem tempo e nem dinheiro 
para investir em aulas ex-
tras e cursos particulares, 
há a opção do Pré-Enem a 
Distância Uninter. Trata-se 
de um curso preparatório 
completo e gratuito dispo-
nível para estudantes de 
todo o Brasil.

“O aluno pode estudar 
no ritmo que quiser e 
onde estiver as disciplinas 
contempladas na prova, 
bem como conteúdos co-

brados nas edições ante-
riores, além de contar com 
aulões de reforço, tutoria 
on-line e até simulados 
comentados”, explica o 
coordenador e idealizador 
do curso, Marlus Gero-
nasso. 

O projeto, que é uma 
parceria do Centro Univer-
sitário Internacional Unin-
ter com o Eureka, chega 
ao sexto ano com material 
atualizado, cerca de 350 
videoaulas e aulões de 
redação presenciais e 
on-line.  

No dia 3 de novembro 
serão aplicadas no Enem 

as provas de “Lingua-
gens, Códigos e suas 
Tecnologias”, “Redação” e 
“Ciências Humanas e suas 
Tecnologias”; e, no dia 
10, “Ciências da Nature-
za e suas Tecnologias” 
e “Matemática e suas 
Tecnologias”. De acordo 
com o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), mais de cinco 
milhões de pessoas vão 
participar do exame.

Mais informações e 
inscrições estão disponí-
veis no site https://www.
uninter.com/enem/.

O Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) que em 
Guarulhos, 24.699 mil 
pessoas da cidade se 
inscreveram para partici-
par da prova do Exame 
Nacional do Ensino 
Médio (Enem), neste ano. 
No estado, a cidade só 
perde para São Paulo, 
com 216.012 mil inscritos. 

As provas serão realiza-
das nos dias 3 e 10 de 
novembro, primeiro e 
segundo domingo do 
mês. A edição deste ano 
tem 5.095.382 inscritos 
em todo o país. 

Desses, 816.014 são do 
estado de São Paulo. No 
estado de São Paulo, de 
acordo com o Inep, o nú-
mero maior de inscrições 
é do sexo feminino, com 
481.610, contra 334.404 
do sexo masculino. 

O número de inscri-
ções caiu em relação ao 
ano passado, quando o 

exame teve 5,5 milhões 
de inscritos confirmados 
e é o menor número 
desde 2012, quando 4,3 
milhões confirmaram a 
inscrição.

Essa não foi, no en-
tanto, a primeira queda. 
Desde 2017, o número 
de inscrições no Enem 
cai. 

Em 2016, foram 8,6 
milhões de confirmados. 
Naquele ano, o exame 
deixou de certificar o 
ensino médio. Até então, 
os participantes podiam 
fazer a prova e, median-
te uma nota mínima, 
obter o diploma da etapa 
de ensino. 

Em 2017, o número de 
confirmados caiu para 
6,7 milhões.

O exame deste ano 
também apresentou 
o menor número de 
isenções pelo menos 
desde 2014, 2.980.502, 
que representam 58,5% 
dos inscritos; e o maior 

número de pagantes, 
2.114.806, o equivalente 
a 41,50%.

As mulheres, repre-
sentando 59,5% dos 
confirmados, e os negros 

(46,4% se autodecla-
raram pardos e 12,7%, 
pretos) são maioria entre 
os candidatos que farão 
o exame este ano. Em 
relação à faixa etária, 

26,7% tem de 21 a 30 
anos, 17,8% tem 17 anos; 
15,9% tem 18 anos.

Os egressos, aqueles 
que já se formaram em 
anos anteriores, re-

presentam 58,7%. E os 
treineiros, participantes 
que não vão concluir a 
educação básica este 
ano, são 12,1% dos ins-
critos.

A
rq

u
iv

o
/E

B
C



3Quinta-feira, 25 de julho de 2019 www.guarulhoshoje.com.br educação

V E S T I B U L A R  •  I N S C R E VA - S E

claretiano.edu.br

Con�ra também, os cursos de 2ª Graduação e Pós-graduação.

Claretiano
mais

por você.A faculdade
que é

GUARULHOS
POLO

N O  C O L É G I O  V I R G O  P O T E N S
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(11) 3820 0084 • (11) 94523 2111 Atendimento
via WhatsApp

PROGRAMA
DE BOLSAS

CLARETIANO

Conheça alguns cursos:
• Administração • Análise de Dados (NOVO) • Artes • Biologia
• Ciências Contábeis • Computação • Pedagogia • Educação Física
• Música • Gerontologia • Marketing Digital (NOVO) • Museologia (NOVO)
• Recursos Humanos • Serviço Social (NOVO) • Serviços Jurídicos e Notariais

São mais de 30 opções, escolha a sua.

CONFIRA

DESCONTOS
ESPECIAIS NA SUA 

MENSALIDADE*

NO ENADE **

CONSECUTIVOS6ANOSM
EL

HOR  FACULDADE  EAD

Com valor de 1.000 pontos, redação
precisa ser praticada pelo estudante

A redação é um dos itens 
mais temidos pelos candida-
tos do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). E isso 
se deve ao fato de o texto 
valer mil pontos e à exigên-
cia de atender às cinco 
competências defi nidas pelo 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep): 
demonstrar domínio da 
norma culta da língua escrita; 
compreender a proposta de 
redação e aplicar conceitos 
das várias áreas do conhe-
cimento para desenvolver 
o tema, dentro dos limites 
estruturais do texto dissertati-
vo-argumentativo; selecionar, 
relacionar, organizar e inter-
pretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos em 
defesa de um ponto de vista; 
demonstrar conhecimento 
dos mecanismos necessá-

rios para a construção da 
argumentação e elaborar 
proposta de solução para o 
problema abordado, mos-
trando respeito aos valores 
humanos e considerando a 
diversidade sociocultural. 

Fernanda Santos, ex-aluna 
do colégio Bernoulli de Belo 
Horizonte, tirou nota mil na 
redação do Enem de 2018. 
Para ela, o mais importante 
para fazer uma boa redação 
é praticar muito. “Uma boa 
meta é fazer dois textos por 
semana”, afi rma a atual aluna 
do curso de Medicina da Uni-
versidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).  

Para a professora de Reda-
ção do Colégio Bernoulli – 
instituição que está entre os 
primeiros lugares do Brasil no 
Enem há 13 anos consecuti-
vos, sendo cinco sucessivos 
só no 1º lugar –, Allana Mátar, 

é importante que o candidato 
não somente produza textos 
inéditos para treinar a escrita, 
mas também reescreva 
aqueles em que o desempe-
nho não foi satisfatório. 

“Sempre recomendo que 
o estudante reescreva os 
textos e corrija os erros. É 
muito bom ele arquivar as 
redações feitas ao longo do 
ano e acompanhar os erros 
trabalhados no período. 
Para aumentar ainda mais o 
desempenho, ele pode im-
primir e analisar as redações 
que receberam nota mil nas 
edições anteriores do Enem 
para se inspirar nas constru-
ções textuais, nos repertórios 
e nos argumentos utilizados”, 
sugere a educadora.  

O diretor de Ensino, Rom-
mel Domingos, lembra que, 
na hora de fazer a redação, 
o aluno deve primeiro plane-

jar o texto que vai escrever. 
“É importante estruturar as 
ideias para depois começar 
a escrever. Isso faz com que 
o candidato ganhe tempo 
e não se perca ao longo da 

escrita. Ficar 
atento aos noticiários e ter 
uma leitura frequente e de 
qualidade fazem com que o 
aluno enriqueça seu reper-
tório sociocultural. Não vale 

fi car lendo apenas os títulos 
e as chamadas das notícias. 
O candidato precisa saber 
relacionar o tema com o que 
aprendeu em sala de aula”, 
afi rma Domingos.
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Univesp divulgará o resultado oficial 
do Vestibular 2019 nesta sexta-feira

A Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo 
(Univesp) anuncia na pró-
xima sexta-feira (26) o re-
sultado oficial do Vestibu-
lar 2019 para o segundo 
semestre e a lista da 1ª 
chamada de aprovados. A 
divulgação será feita no 
site vestibular.univesp.br, 
até as 10h.

O processo seletivo re-
cebeu 84.090 inscrições, 
sendo 41.479 efetivadas, 

totalizando uma média de 
8 candidatos por vaga. 
São ofertadas 5.150 va-
gas para as Licenciaturas 
em Letras (novo curso), 
Matemática e Pedago-
gia, em 184 polos de 156 
municípios do Estado 
(capital, litoral e interior). 
É o maior vestibular da 
instituição em extensão 
territorial.

De acordo com o pre-
sidente da Univesp, pro-

fessor Rodolfo Azevedo, 
os números do processo 
seletivo de 2019 refletem 
o direcionamento correto 
tomado pela atual gestão. 
“O primeiro vestibular 
com o novo modelo pe-
dagógico e redimensio-
namento por municípios 
atraiu um grande público. 
A iniciativa nos mostra 
que estamos no caminho 
certo para ampliar vagas 
e criar outros cursos”, 

disse.
As matrículas para a 

primeira chamada serão 
realizadas entre segunda-
-feira (29) e quarta-feira 
(31), nos respectivos po-
los. A segunda chamada 
será em 5 de agosto, com 
matrículas nos dias 6 e 
7. Já a terceira chama-
da será feita dia 9, com 
matrículas nos dias 12 e 
13. O período letivo terá 
início em 12 de agosto.
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Os principais vestibulares do Es-
tado de São Paulo já divulgaram as 
datas de inscrição. Os candidatos à 
Universidade de São Paulo (USP), 
por exemplo, devem estar atentos 
ao site da instituição já a partir do 
dia 12 de agosto. Quem vai tentar 
uma vaga no Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica (ITA), por sua vez, 
pode realizar a inscrição no dia 1º 
de agosto.

A primeira fase do vestibular da 
Fuvest – que seleciona alunos 
para parte das vagas nos cursos 
de graduação da USP e possui 90 
questões de múltipla escolha – está 
marcado para o dia 24 de novembro. 

Os aprovados seguem para a 
segunda fase, que possui questões 
de português e redação no primei-
ro dia e dissertativas específi cas a 
cada área escolhida no segundo, 

nos dias 5 e 6 de janeiro do próxi-
mo ano. A primeira chamada será 
divulgada no dia 24 de janeiro. A 
taxa de inscrição é de R$ 182 e fi ca 
aberta entre os dias 12 de agosto e 
20 de setembro. 

Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp)
As inscrições para o vestibular da 

Unicamp serão abertas no dia 1º de 
agosto e podem ser realizadas até 
o dia 6 de setembro. os candidatos 
deverão efetuar o pagamento da 
Taxa de Inscrição (R$ 170,00) até o 
dia 9 de setembro.

A primeira fase, que conta com 90 
questões de múltipla escolha, está 
marcada para o dia 17 de novembro 
e a segunda, que tem três dias de 
duração e questões dissertativas 
e redação, para os dias 12 e 13 de 
janeiro de 2020. Unicamp aprova 

mudanças no vestibular 2020 e 
terá 2ª fase com dois dias de prova; 
veja como fi ca

As provas específi cas para os 
cursos de Arquitetura e Urbanismo, 
Artes Cênicas, Artes Visuais e Dan-
ça ocorrerão de 20 a 24 de janeiro. 
O curso de Música, por sua vez, 
terá sua prova específi ca realizada 
em duas etapas: a primeira entre os 
dias 9 e 16 de setembro, e a segun-
da nos dias 13 e 14 de outubro.

Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (Unesp)
O vestibular da Unesp receberá 

inscrições entre os dias 9 de setem-
bro e 7 outubro. Ainda não foram 
divulgadas as datas de pedido 
de isenção ou o valor da taxa de 
inscrição. A prova da primeira fase 
acontece no dia 15 de novembro 
e as da segunda estão marcadas 

para os dias 15 e 16 de dezembro. A 
lista dos aprovados será divulgada 
no dia 3 de fevereiro de 2020.

Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA)
Serão abertas no dia 1º de agosto 

as inscrições para o vestibular do 
ITA. Os candidatos podem subme-
ter a sua inscrição até o dia 15 de 
agosto no site do instituto - a taxa 
de submissão de candidatura não 
foi divulgada. 

A prova acontece em duas fases: 
a primeira, no dia 1º de dezembro, 
com questões objetivas de Física, 
Inglês, Matemática, Português e 
Química; e, a segunda, marcada 
para os dias 12 e 13 de dezembro, 
com questões discursivas de Mate-
mática, Física, Química e Redação. 
Ainda não foi anunciada a data de 
divulgação dos resultados.

Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp)
Apesar de adotar a nota do Exa-

me Nacional do Ensino Médio para 
ingresso na maior parte dos cursos 
da Unifesp, o vestibular tradicional 
da faculdade ainda é exigido para 
os cursos de Ciências Biológicas 
(integral), Engenharia Química (inte-
gral/noturno), e Medicina (integral), 
que adotam um sistema de notas 
mista com o resultado do Enem.

A prova tem uma única fase que 
ocorre nos dias 12 e 13 de dezem-
bro. As inscrições serão abertas 
entre o período de 23 de setembro 
e 25 de outubro. Apesar de ainda 
não ter divulgado o valor da sua 
taxa de inscrição, os contemplados 
com a sua isenção podem pedi-la 
entre os dias 19 de agosto e 6 de 
setembro.

Principais vestibulares de São Paulo
têm datas e cronogramas definidos 
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6ª edição da Feira de Ciências e Engenharia 
de Guarulhos recebe inscrições de projetos 

A 6ª Feira de Ciências e 
Engenharia de Guarulhos 
(Feceg), uma das principais 
atividades da Semana do 
Conhecimento, evento 
direcionado aos alunos e 
instituições de ensino médio 
e técnico, segue recebendo 
inscrições de trabalhos. Os 
projetos podem ser submeti-
dos até 2 de setembro pelo 
site semanadoconhecimen-

to.guarulhos.sp.gov.br.
A Feceg assegura a 

inserção de jovens e ado-
lescentes 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.

Com o tema “Bioecono-
mia: Diversidade e Riqueza 
para o Desenvolvimento 
Sustentável”, a Semana do 
Conhecimento 2019 acon-
tece entre os dias 21 e 25 
de outubro no Adamastor 
Centro. O evento é realizado 
pela Prefeitura, por meio 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Científi co, 
Econômico, Tecnológico 

e de Inovação (SDCETI), e 
conta com o apoio de diver-
sas instituições de ensino, 
públicas e particulares.

A Feceg reúne projetos 
elaborados por estudantes 
do ensino fundamental II, 
médio e técnico. Também 
podem participar discentes 
matriculados no programa 
de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). Além de esti-
mular vocações em ciência e 
tecnologia, a feira valoriza e 
dá visibilidade a projetos de-
senvolvidos pelos estudan-
tes, suas respectivas escolas 
e professores.

O projeto vencedor da 
Feceg se classifi ca automa-
ticamente para ser exposto 
durante a Feira Brasileira 
de Ciências e Engenharia 
(Febrace), que reúne os 300 
trabalhos de pesquisa, com 
maior destaque, desenvol-
vidos em todo o território 
nacional durante o ano.

Professores da rede municipal participam 
de curso no Comitê Paralímpico Brasileiro

Cerca de 200 professores 
das secretarias de Educa-
ção e Esporte de Guarulhos 
participarão entre quinta e 
sexta-feira (dias 25 e 26) 
da terceira etapa do curso 
“Esporte Paralímpico nas 
Escolas”, ação que integra 
o Programa de Formação 
Permanente, destinado a pro-
fessores de educação física. 
O encontro será na sede do 
Comitê Paralímpico Brasileiro 
(CPB), na Vila Guarani, em 
São Paulo, a partir das 9h.

Oferecido pela Prefeitura 
de Guarulhos em parceria 
com o Comitê Paralímpico 
Brasileiro, o curso tem por 
objetivo aproximar, capacitar 

e potencializar os professores 
de educação física para atuar 
com crianças com defi ciência 
em diferentes modalidades 
esportivas.

O tema desta terceira 
etapa do curso, que prevê 
a entrega de um certifi cado 
aos participantes, é Teoria e 
Vivências. Transporte, lanche 
e almoço estão inclusos. 
Além disso, há a intenção de 
que Guarulhos seja uma das 
sedes do Festival Paralímpico, 
em setembro, que promove 
a experimentação esportiva 
para crianças com e sem 
defi ciência. No ano passado, 
o evento foi realizado em 48 
cidades, simultaneamente.
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Escolher o Ensino a Distância evita gastos 
desnecessários e traz economia de tempo

Antes de escolher a sua 
opção pelo curso pre-
sencial, semi-presencial 
ou a distância dedique 
um tempo para analisar 
as vantagens e desvan-
tagens no seu caso em 
especial. Há pessoas que 
não dispensam o contato 
pessoal e a possibilidade 
de fazer amigos, o que é 
a principal característica 
dos cursos presenciais. 

No entanto, se você tem 
horários muito flexíveis 
no trabalho e nunca sabe 
quando vai entrar ou sair 
de lá, o ideal é mesmo 
optar por um a distância.

O ensino a distância 
evita gastos desneces-
sários com alimentação, 
transporte e cópias. 
Geralmente o valor da 
mensalidade é menor e 

o tempo de curso tam-
bém; é a opção mais 
usada pelas empresas ao 
investir na capacitação de 

seus funcionários. Outro 
fator importante é que 
os diplomas oferecidos 
pelos cursos não podem 

constar referências sobre 
ser a distância ou não, 
tudo para que não haja 
discriminação.

Considere estes pontos
- Verifi que a idoneida-

de da instituição junto à 
Secretaria de Estado da 
Educação;

- Converse com alunos 
e ex-alunos do curso que 
pretende fazer, eles são a 
melhor fonte de informa-
ção possível. Caso não 
encontre ninguém, peça 
à administração do curso 
para lhe enviar o contato 
de alguém;

- Verifi que o método de 
suporte ao aluno. Pres-
te atenção no tipo de 
atendimento que receberá 
quando solicitar informa-
ções sobre o curso;

- Verifi que se você 
atende aos pré-requisitos 
exigidos pelo curso;

- Avalie os investimentos 
diretos e indiretos como 
o custo do curso, da in-
ternet, das impressões, e 
todos os outros que giram 
em torno deste tipo de 
educação;

- Verifi que se o curso é 
100% não-presencial ou 
semi-presencial. Alguns 
ensinam a distância, mas 
exigem que as provas se-
jam feitas na instituição;

- Para cursos que confe-
rem títulos, solicite cópia 
do MEC ou Conselho 
Estadual de Educação que 
regulariza a situação dos 
mesmos fornecidos pela 
instituição e

- Peça por uma aula-
-teste.
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Construa seu futuro,

hoje.

Engenharia Civil
Engenharia de Produção  
Engenharia Mecatrônica 
Engenharia Elétrica 
Arquitetura e Urbanismo
Engenharia da Computação 
Administração
Ciências Contábeis 
Enfermagem 
Fisioterapia
Psicologia 
Educação Física 
Sistemas da Informação 
Direito  

Licenciatura em Pedagogia
Construção de Edifícios
Gestão da Produção Industrial 
Gestão da Qualidade
Mecatrônica Industrial
Design de Interiores 
Segurança do Trabalho
Processos Gerenciais 
Gestão Financeira 
Logística 
Marketing 
Gestão de Recursos Humanos   
Gestão da Tecnologia da Informação 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Cursos de Graduação
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Prefeito de São Sebastião visita ateliê 
do escultor Gilmar Pinna em Guarulhos

O prefeito de São Sebastião, 
Felipe Augusto (PSDB), visitou 
o ateliê do escultor, embaixa-
dor cultural e professor hono-
ris causa FIG-Unimesp Gilmar 
Pinna, de 61 anos, na região 
central da cidade, tendo sido 
recebido pelo vereador Romil-
do Santos (DEM) que apro-
veitou para convidá-lo para a 
inauguração da obra de Santa 
Luzia, que será instalada no 
Parque Mikail, no próximo dia 
13 de dezembro. 

O prefeito tucano fi cou im-
pressionado com as obras no 
ateliê, uma delas o monumen-
to Padre Léo, com 22 metros 
de altura encomendada pelo 
governo do Estado de São 
Paulo, que fi cou pronta e 
estava sendo transportada 
para a cidade de Cachoeira 
Paulista, cujo previsão de 
inauguração é para o dia 3 de 
novembro deste ano. 

Augusto demostrou inte-
resse em realizar um antigo 
sonho em sua cidade, de 
colocar uma escultura em 

homenagem ao padroeiro 
da cidade, São Sebastião. O 
artista fi cou lisonjeado com a 
visita do amigo, que também 
é caiçara. “Vamos ver se a 
gente consegue viabilizar 
esse sonho”, concluiu. 

Pinna também recebeu os 
padres Lúcio Tardivo e Vicen-
te de Paula Neto da comu-
nidade Bethânia, que deram 
sua benção ao monumento 
do Padre Léo. A escultura 
do sacerdote levou cinco 
meses. Além deste trabalho, 

Pinna também destacou o 
compromisso com a cidade 
de Guarulhos, principalmente 
com a doação de esculturas. 

“Muitas pessoas pensam 
que eu vendi essas esculturas 
que estão espalhadas pela 
cidade, porém, todas são 
parte do meu acervo, e não 
tem nenhum custo para a ad-
ministração municipal, já que 
sou eu que realizo a manuten-
ção”, afi rmou o artista. Ele tem 
aproximadamente 100 escul-
turas espalhadas pela cidade 

desde o Terminal Pimentas 
até a Praça IV Centenário, na 
região central.

Pinna também destacou 
que o seu trabalho também 
é realizado para as pessoas 
que não tem condição de 
pagar para ver uma obra de 
arte. “A exposição de minhas 
esculturas pela cidade tam-
bém tem o objetivo de espa-
lhar a cultura para as pessoas 
que não tem oportunidade 
de ir a uma galeria de arte”, 
destacou. 

A Secretaria de Saúde de 
Guarulhos foi comunicada 
por meio da Nota Informa-
tiva nº 51/2019 do Minis-
tério da Saúde, e também 
pelo Ofício Circular IP DG 
04/2019 do governo do 
Estado, que não receberá 
as doses da vacina antirrá-
bica para a realização da 
campanha de vacinação 
animal em agosto, como 
estava previsto. Por isso, 
a imunização de cães e 
gatos nos bairros não será 
efetuada neste ano.

Segundo a nota do minis-
tério, a entrega da próxima 
remessa das doses pelo 
laboratório fabricante está 
prevista para ocorrer a par-
tir de novembro de 2019. 
Com isso, o governo fede-
ral informou que as doses 
disponíveis atualmente 
serão utilizadas para a vaci-
nação animal em áreas de 
risco do país, sendo que o 

estado de São Paulo não 
está incluído nessa relação 
de regiões prioritárias.

A nota informa que na 
intercorrência por ajustes 
no novo cronograma de 
entrega da vacina serão 
mantidos os estoques 
estratégicos do imunobio-
lógico para bloqueio de 
foco dos casos de raiva em 
cães e gatos. 

Enquanto isso, a Secreta-
ria de Saúde de Guarulhos 
informa que o Centro de 
Controle de Zoonoses 
(CCZ) seguirá com a 
vacinação animal de rotina, 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h e das 13h às 
16h30, de acordo com a 
liberação das doses pelo 
ministério. O CCZ funcio-
na na rua Santa Cruz do 
Descalvado, 420, Jardim 
Triunfo (região de Bonsu-
cesso). Mais informações 
pelo telefone 2436-3666.

Ministério da Saúde não 
enviará vacina antirrábica 
para a campanha de agosto
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LEILÃO DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
“ON LINE” 

MAURICIO GOMES LEITEIRO, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n°665, com escritório à Rua Armando 
Arruda Pereira, nº 253 – Sala 22, Centro, Guarulhos, SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário, 
FOUR FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA., com sede na Rua Josephina Mandotti, 344, 6º an-
dar, Jardim Maia, Guarulhos/SP, 07.115-080, inscrita no CNPJ/MF 01.951.865/0001-04, nos termos da 
Escritura de Confissão de Dívida com Cláusula de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, outorgada 
em 28/07/2017 no qual figura como  Fiduciante: SILVANA PALERMO, brasileira, divorciada, aposentada, 
RG 4.713.175-5 SSP/SP, CPF/MF 012.584.528-63; e Devedora: RANDRA ARTEFATOS DE ARAME E 
AÇO LTDA, com sede na Rua Parambu, 102, Jd Nova Cumbica, Guarulhos/SP, 07231-310, inscrita no 
CNPJ/MF 51.008.092/0001-97, leva pelo presente EDITAL a PÚBLICO LEILÃO de venda e arrematação 
o bem imóvel infra descrito,  nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, com 1ª Praça no dia 01 
de Agosto de 2019 às 10:00 horas (AM), e com término no mesmo dia às 11:00 horas (AM), entregan-
do-o a quem mais der valor igual ou superior a R$  1.224.252,27 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Quatro 
Mil, Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos), compondo aludido valor o constante 
na Escritura de Confissão de Dívida com Cláusula de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, devidamente 
atualizado, incluso o passivo de IPTU e demais despesas do Fiduciário, ficando desde já designado para a 
2ª Praça com início no dia 01 de Agosto de 2019 às 11:01 horas (AM), e com término para o dia 22 de 
Agosto de 2.019 às 10:00 horas (AM), caso não haja licitantes na 1ª praça, ocasião em que o bem imóvel 
será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a R$ 600.990,77  (Seiscentos Mil, Nove-
centos e Noventa Reais, Setenta e Sete Centavos), compondo aludido valor o passivo existente com o 
Fiduciário, devidamente atualizado, incluso o passivo de IPTU, e demais despesas do mesmo (Fiduciário) 
conforme preconiza o parágrafo 2º do artigo 27 da Lei nº 9.514/97, estando a propriedade consolidada em 
nome de dito credor Fiduciário, constituído por Um Prédio Comercial, contendo 748,50 m2 de área 
edificada, erigido sob UM lote de terreno sob nº 23, da quadra K, da Vila Nova Cumbica, perímetro 
urbano, medindo 10,00 m de frente para a Rua Vital Brasil; por 43,00 m da frente aos fundos de 
ambos os lados, e 10,00 m nos fundos, encerrando a área de 430,00 m2, confrontando do lado direi-
to com o lote 22, do lado esquerdo com o lote 24, e nos fundos com o lote 18, todos da mesma 
quadra K. Imóvel objeto da matrícula nº 42.635 do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Guarulhos-SP. Inscrito na Municipalidade de Guarulhos sob nº 093.53.21.0336.01.001 e 
093.53.21.0336.01.002. Observação I: Imóvel com passivo de IPTU, água e luz. Observação II: Imóvel 
integrante de edificação erigida em área maior, portanto, construção sob condomínio, cabendo ao 
interessado certificar-se quanto a admissibilidade técnico jurídico de desdobro da edificação da 
área maior. Imóvel ocupado por terceiros. Descritivo do imóvel: Trata-se de um prédio comercial, 
situado à Rua Vital Brasil nºs 1.613 e 1.615 – Vila Nova Cumbica – Guarulhos – SP, contendo 430,00 
m2 de área de terreno e 748,50 m2 de área construída. Imóvel com construção erigida em condomí-
nio com o restante dos imóveis de titularidade do FIDUCIANTE. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICI-
PAÇÃO E ARREMATAÇÃO 1. Poderá participar do leilão que se realizará somente na modalidade “on 
line”, através do sítio www.glleiloes.com.br, qualquer pessoa física/natural ou jurídica que não esteja impe-
dida por Lei ou em condição de inadimplência com a Credora ou com o Leiloeiro Oficial, encaminhando via 
“website” do leiloeiro os documentos nele solicitados. 2. Não poderão participar de leilão: 2.1 Menor de 
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 pre-
postos; 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 cadastra-
mento 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 ter-
mos 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 segun-
do 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 reali-
zado o segundo e último público leilão, tendo como lance mínimo o do valor da dívida, acrescido das des-
pesas 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 pú-
blica, 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 leilo-
eiro implica no cancelamento imediato da arrematação e no direito ao leiloeiro de cobrar sua comissão ju-
dicial 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 corresponden-
te 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 efe-
tivo 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 pena-
lidades constante do artigo 335 do Código Penal. 10. No caso de haver remissão nos processos extrajudi-
ciais 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 veri-
ficá-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, de-
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MAURICIO GOMES LEITEIRO – Leiloeiro Oficial – JUCESP Nº 665
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 Processo Físico nº: 0030880-85.2000.8.26.0224 - Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel. Exequente: FLORINDA 
BRANQUI SANTOS. Executado: MUHIEDDINI JAMIL CHOKR e outro. EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE 
EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU MUHIEDDINI JAMIL CHOKR, RNE Nº W 240.482-W, CIC 648.433.608-30 E LÚCIA 
APARECIDA MONTEIRO MAGALHÃES, RG nº 17.853.556, CPF 071.201.168-43, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial 
- Locação de Imóvel movida por FLORINDA BRANQUI SANTOS em face de MUHIEDDINI JAMIL CHOKR E OUTRO, PROCESSO Nº 0030880-
85.2000.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Porto Mendes, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os 
autos da ação Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel movida por FLORINDA BRANQUI SANTOS contra MUHIEDDINI JAMIL 
CHOKR e outro Processo nº 0030880-85.2000.8.26.0224- Ordem nº 1904/00, sendo designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as 
regras expostas a seguir: DATA DAS PRAÇAS: A 1ª praça terá início no dia 19 de novembro de 2018 às 10:00 horas. Não havendo lance igual ou superior 
à importância da avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª praça; a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se no dia 22 de 
novembro de 2018, às 10:00 horas e se encerrará no dia 12 de dezembro de 2018, às 10:00 horas. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá 
a 60% do valor última da avaliação. DO IMÓVEL: 01(Um prédio Comercial/ Residencial) e seu respectivo Terreno consistente no lote nº 11 B, quadra 07, 
do loteamento denominado “Jardim Inamar”, contendo área total de terreno, aproximadamente 344,00 m², localizado à Rua Antonio Sylvio Cunha Bueno, 
nº 652 Jardim Inamar- Diadema/SP, com as seguintes características e confrontações: medindo 7,00 metros de frente para a rua Antônio Sylvio Cunha 
Bueno ; por 9,00 metros na linha dos fundos, onde confronta com o loteamento Eldorado de Sapopemba; da frente aos fundos, de ambos os lados, mede 
43,00 metros, encerrando a área de 344,00 metros quadrados; confrontando com o lado direito, de quem da rua olha para o imóvel, com o lote 10-A; do 
lado esquerdo com o lote 11-A todos de mesma quadra, localizado a 14,00 metros do cruzamento do alinhamento lateral da rua Antonio Sylvio Cunha 
Bueno com a viela 4, do lado direito, de quem da viela 4 se dirige para o imóvel. Imóvel matriculado sob nº 22.226 perante o Ofi cial de registro de Imóveis 
da Comarca de Diadema/SP. Inscrição Municipal: 5002906901 e 5002906902 (antigo 35.044.049). Há débitos de IPTU que serão sub-rogados nos termos 
do artigo 130 “caput” e parágrafo único, do CTN. DEPOSITÁRIO FIEL: Muhieddini Jamil Chokr, CPF nº 648.433.608-30. DO ONÛS: Consta em Av.3 
Penhora exequenda, e Av.4 penhora expedida em novembro/2012, pelo 1º Cível da Comarca de Diadema-SP, extraída dos autos 430/2003 da ação de 
execução civil movida por Marta Regina Dias de Souza, em face de Rosangela Donizete da Rocha, informações constantes na matricula até 05/09/2018. 
BENFEITORIAS: Segundo laudo de avaliação do imóvel, existem edifi cadas na frente – 01(um) salão comercial, área construída de 25,53 m² e nos fundos 
01(uma) sala, 02(dois) dormitórios, (01) suíte, 02(dois) banheiros, cozinha e quintal, com área construída de 66,47 m², perfazendo a área total construída 
de 92,00 m², pairando por regularização perante a municipalidade e Ofi cial de Registro de Imóveis. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO 502480 - Edital 
- Leilão Eletrônico - NOVO CPC BEM - Na primeira fase, o valor mínimo para a venda do bem apregoado será o valor da avaliação judicial que 
corresponde a R$ 180.272,00 (Cento e oitenta mil e duzentos e setenta e dois reais) com data base 26/05/2011, que deverá ser atualizado à época da 
alienação. Na segunda fase, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% do valor atualizado da avaliação judicial ou 80% do valor de 
avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. GESTORA: A praça será conduzida pela GLLEILOES, leiloeiro Maurício Gomes Leiteiro Jucesp 
nº 665, e-mail:contato@glleiloes.com.br .O arrematante deverá pagar à Gestora a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre 
o preço de arrematação do imóvel. Tal valor será devido à Gestora pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será 
devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento 
do leilão. O procedimento do leilão deve observar o disposto nos artigos 886 a 903 do NCPC, assim como Provimento CSM nº 1625/2009 e artigo 250 e 
seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Caberá o leiloeiro efetuar a publicação do edital, que deverá conter, que deverá 
conter todos os requisitos estabelecidos no artigo 887 do NCPC. O leilão será presidido pelo leiloeiro ofi cial, em portal virtual que atenda à regulação 
específi ca, no qual serão captados lances, observados os patamares mínimos acima estabelecidos. Os interessados deverão cadastrar-se previamente 
no portal para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos 
diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Somente será 
realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o período previsto. PAGAMENTO: O pagamento 
deverá ser feito de uma única vez, em até 24 horas após ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro. OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: Eventuais ônus 
sobre o imóvel e todas as providências e despesas relativas à transferência do bem, tais como desocupação, ITBI, certidões, registro e outras despesas 
pertinentes, correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos, conforme o art. 130, “caput” e parágrafo 
único do CTN, bem como os débitos de condomínio (que possuem natureza “propter rem”), os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do 
interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. O arrematante arcará com os débitos 
pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional, observando, ainda, que, em caso de débitos condominiais (que possuem natureza propter rem), estes fi cam sub rogados no preço da 
arrematação. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não 
inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor 
de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos 
respectivos patronos. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. Pessoalmente junto ao Ofício Cível onde tramita a ação ou 
no escritório do gestor, localizado na Rua Armando Arruda, nº 253, 2º andar sala 22, Guarulhos/SP, pelo telefone (11) 2408-7433.Ficam os EXECUTADOS 
e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, através da publicação deste EDITAL, nos termos do Art. 274 parágrafo único, Art. 887 §2º, 
§3º e §5º e Art. 889 parágrafo único, todos do NCPC, caso não sejam localizados para intimação pessoal. Não consta nos autos haver recurso ou causa 
pendente de julgamento. Será o edital, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 25 de outubro 
de 2018.
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Ação ambiental recolhe 
mais de mil bitucas de 
cigarro no Bosque Maia

Durante algumas horas 
caminhando pelo Bosque 
Maia com olhos atentos 
a todos os cantinhos do 
parque, voluntários da 
organização Mundo sem 
Bitucas, em parceria com 
a equipe do programa 
Lixo Zero da Prefeitura 
de Guarulhos, formaram 
a “montanha da vergo-
nha” com a coleta de 
1.118 bitucas de cigarro 
descartadas irregular-
mente no local.

Bitucas podem pare-
cer inofensivas, mas na 

verdade trazem diversos 
prejuízos à saúde e ao meio 
ambiente, como explica Celi 
Pereira, chefe de divisão 
técnica de Educação 
Ambiental da Secretaria 
de Serviços Públicos (SSP). 
“Jogadas por toda parte, as 
bitucas causam vários im-
pactos socioambientais em 
nosso planeta, contribuindo 
com enchentes, entupimen-
to de bueiros, queimadas, 
morte de animais e com a 
contaminação do solo e da 
água. Cada bituca demora 
em média cinco anos para 

se decompor”, afi rma.
Uma nova edição de 

caça às bitucas será rea-
lizada na última semana 
de agosto e a programa-
ção será divulgada em 
breve. Em Guarulhos, a 
ação é organizada pela 
Secretaria de Serviços 
Públicos.

Realizada simultanea-
mente em 20 cidades do 
país, a ação resultou em 
mais de 39 mil bitucas 
coletadas de forma cola-
borativa com o apoio de 
146 voluntários.

Divulgação

A Sabesp informa que 
nesta quinta-feira (25), 
realizará uma manutenção 
no sistema de abasteci-
mento em Guarulhos que 
afetará o fornecimento de 
água no Parque Cecap.

O abastecimento deve 
ser interrompido das 
23h às 05h e a norma-

lização deve ocorrer de 
forma gradual durante 
a manhã de sexta-feira 
(26), lembrando que os 
imóveis que possuem 
caixa d’água com reserva 
mínima para 24h, como 
prevê a norma da ABNT, 
não sentirão o período de 
intermitência.

A Sabesp pede que os 
moradores mantenham 
o uso racional da água 
no período e informa 
que está à disposição 
para esclarecimentos e 
atendimentos emergen-
ciais através dos serviços 
de ligação gratuita 195 e 
0800-011-9911.

Manutenção da Sabesp em sistema de abastecimento 
deixará o Parque Cecap sem água nesta quinta-feira 
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Governo municipal amplia 
investimento em saneamento 
básico no Anita Garibaldi

O prefeito Guti anunciou 
nesta quarta-feira (24), em 
reunião com moradores do 
Anita Garibaldi, a expansão 
do perímetro de obras que 
visam a garantir a coleta de 
esgoto na região. De acordo 
com ele, o planejamento 
anterior dispunha de uma 
delimitação que impedia a 
atuação no local.

“Nesta semana, em 
reunião entre a Sabesp e a 
Secretaria de Habitação, foi 
defi nido um perímetro de 
atendimento muito maior, ou 
seja, conseguiremos fazer as 
ligações do esgoto para que 
a coleta contemple ainda 
mais pessoas”, garantiu 
Guti. Na oportunidade, o 
prefeito também ressaltou 
que saneamento básico é 
uma questão prioritária para 

a gestão.
“O que pudermos fazer em 

prol desta causa, faremos. 
Não viemos aqui para 
vender sonho para ninguém, 
mas para falar a realida-
de. Respeito muito essa 
relação entre o governo e a 
população e prezo demais 
pela transparência. Assumi-
mos uma cidade devastada 
economicamente, com R$ 
7,4 bilhões em dívidas, e já 
conseguimos sanar mais 
da metade desse défi cit. 
Dentro de nossas limitações 
orçamentárias, temos em-
penhado todos os esforços 
possíveis para a promoção 
da qualidade de vida em 
Guarulhos”, salientou Guti.

Sobre o abastecimento de 
água no bairro, o gerente do 
Polo de Manutenção Pimen-

tas da Sabesp, Juan Carlos, 
explicou que a empresa vai 
solucionar a situação dos 
munícipes que não estão 
regularizados. “Providencia-
remos o cavalete e a ligação 
correta para o imóvel. Para 
isso, os cidadãos devem 
procurar as equipes que 
farão vistorias pelo bairro e 
solicitar o serviço”, afi rmou.

Agora, cabe ao morador 
interessado procurar a 
Sabesp, munido de docu-
mentos, para a realização do 
cadastro. Após a regulariza-
ção, será cobrada uma tarifa 
social para água e esgoto. O 
munícipe poderá ainda fazer 
o cadastro em qualquer 
unidade da Rede Fácil de 
Atendimento ao Cidadão e 
pelos telefones 195 e 0800-
011-9911.

Fabio Nunes teixeira/PMG

Cerca de 116 mil alunos da 
rede municipal de ensino 
retornam às aulas nesta 
quinta-feira (25). O recesso 
escolar, que aconteceu 
entre os dias 8 e 22 de 
julho, envolveu as esco-
las de educação infantil 
(creches, pré-escolas e 
entidades parceiras), ensino 
fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA).

Com o objetivo de prepa-
rar as unidades escolares 
para a continuidade do 
ano letivo, a Prefeitura de 
Guarulhos ofereceu no mês 
de julho formação inicial 
para professores ingres-
santes na rede municipal. O 
Departamento de Alimen-
tação e Suprimentos da 
Educação(Dase) também 
ofereceu formação para 

cerca de 900 cozinheiros 
das escolas e entidades 
parceiras.

Durante o período de re-
cesso escolar, a Secretaria 
de Educação, com o apoio 
da Escola 360, promoveu 
o Projeto “AconteCEU 
nas Férias”, com diversas 
atividades esportivas, edu-
cativas e culturais nos nove 
CEUs da cidade.

Rede Municipal de Ensino volta 
às aulas nesta quinta-feira

Av. Avelino Alves machado,219 – Jd. Pinhal – F: 2408.0231

Presidente: Gessi Aparecida da Silva

Parabéns a todos os motoristas que 
exercem seu ofício com responsabilidade, 

consciência, disciplina e respeito. 

25 de julho
HOJE É SEU DIA!
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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

Imóvel Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro

Apartamento
Jardim Cumbica

Casa Térrea
Jd. Pres. Dutra

Terreno
Bonsucesso

Sobrado Inocoop
RUA DAVID NASSER,400

Apartamento
Vila Galvão

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

Sobrado
Jardim Triunfo

130m2, Prox. Av. Paschoal 
Thomeu, 3Dorm(1Suíte), 

Sala estar, jantar, coz, 
2wcs,,2vagas cobertas.

R$1.700,00 (Fiador)
Cod.2106

Salão comercial
Jardim Ottawa

Ideal P/ mini mercado, 
cabelereiro, 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 e

3 banheiros dentro das salas
R$1.800.00(Estuda Proposta)

Cod.1608

Apartamento
Bonsucesso

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

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

Cod.1975

Casa Térrea
Jd. Pres. Dutra

Terreno 250m2, edícula
com 1 Dorm, sala, coz

47m2 construído, Doc.100%
R$220.000,00

cód.2202

Sobrado
presidente Dutra

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

Apartamento
Água Chata

46m2, Prox. Shopping 
Bonsucesso, 2Dorm, sala, 
coz, 1 wc, piso frio, 1 vg 

coberta, portaria 24 Horas.
R$180MIl(Aceita 
Financiamento)

Cod.2052

Apartamento
Parque Uirapuru

43m2, Prox. Mercado 
Nagumo 2 Dorm, sala, coz, 
1wc, 1 vaga coberta, lazer 

completo s/piscina
R$ 155 Mil (Financiamento)

Cód.1188

Apartamento
Vila Alzira

41m2, Prox. Escola Chico 
Mendes, 2Dorm, coz 

planejada, sala, 1 vg. R$75 
Mil de entrada + transferência 

de divida(Financ.)
Cod.2023

Nova Carmela
Oportunidade!

Excelentes Terrenos a partir
de 175m2, total infra estrutura

Documentação 100% OK/!
Consulte-nos!

150m2, 2wc, 4vagas
rampa de acesso

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

Proposta)
cod.1666

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

banheiro, 1 vaga coberta.
R$1.100,00+IPTU

Cód.458

60m2, Prox. ao Esporte Club
Vila Galvão, 2dorm, sala
cozinha, 1vaga coberta

R$1.500,00 (Incluso: IPTU e 
COND).

cod.1654

58m2, Prox. a Base Aérea,
2dorm, sala 2ambi , coz,

1vaga coberta, todo 
planejado R$ 230.000,00 

(Financiamento)
Cod.2090

Terreno 10x25 plano, 82m2
construído, 2 Dorm, sala,

coz, wc, quintal amplo, 4vgs
R$270.000,00 (Est. Proposta)

Cód.2227

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

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

Cod.168

Apartamento
Picanço

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

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

cod.1525

IMÓVEIS À VENDA
2463-2000 | 3820 2999 | 94014-5004C

re
ci

: 5
74

09

CASA PQ. SANTOS DUMONT
CONTENTO 01 QUARTO, SALA, COZINHA E BANHEIRO, 

MURADA, TOTALMENTE REFORMADA, TERRENO É PLANO E 
MEDE 05X25, COM ESCRITURA  REGISTRADA. RUA RAFAEL 
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.
 

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 EM MOEMA-SP

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.

 
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.

 
TERRENO JARDIM PORTUGAL

5X25 PLANO, ASFALTADO, MURADO COM EXCELENTE 
LOCALIZÇÃO. DOC OK. PREÇO R$90.000,00, COM 
R$50.000,00 DE ENTRADA SALDO EM 60X FIXAS.

 
TERRENO JARDIM PORTUGAL

10X25, PLANO, ASFALTAFO, MURADO COM EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO. DOC OK. PREÇO R$180.000,00, COM 
R$90.000,00 DE ENTRADA E SALDO ATÉ 60X FIXAS.

 

CIDADE SOBERANA
04 CASAS DE 03 DORMITORIOS SENDO 01 SUITE E 03 

CASAS DE 02 DORMITORIOS COM SUITE, SALA COZINHA 
E BANHEIROS TODOS OS COMODOS DE 5X4 COM FINO 

ACABAMENTO + UM SALÃO NA FRENTE DE 50M². TERRENO 
PLANO E MEDE 10X40 COM ESCRITURA REGISTRADA. 

PREÇO R$ 460.000,00 PARCELO EM ATÉ 60X FIXAS COM 
50% DE ENTRADA. (OBS: TODAS AS CASAS POSSUEM 

VAGAS).
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[ horóscopo ]

Madagascar 2

O Beco Sangrento

Globo, 13h58 Mada-
gascar: Escape 2 Afri-
ca. EUA, 2008. Infantil/ 
Animação. Direção: Eric 
Darnell/Tom McGrath. 
Com Os animais do zoo-
lógico de Nova York têm 
de aprender a lidar com 
espécies semelhantes a 
eles, só que selvagens, 
depois de deixar a ilha 
de Madagascar.

Band, 22h Blood 
Alley. EUA, 2012. 
Policial. Direção: 
Keoni Waxman. 
Com Steven Se-
agal, Sarah Lind. 
Kane está em uma 
nova missão para 
o governo em tro-

ca de informações. 
Juntamente com 
seu time, ele per-
segue um trafican-
te de pessoas e 
acaba descobrindo 
uma conspiração 
envolvendo tráfico 
de órgãos.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 38

ML
ADIVINHA

BARRILETE
LARGAMR
IIAALO

AMASSARP
ELORICO
NARABAR
TRINCAT

NADOGROU
ÇEBRNA

LÃMEÃOR
TONALSUI

OUTRORA

Principal
causa de
obesidade

Precede o
nome da
médica
(abrev.)

Irrelevan-
te; sem 

importân-
cia 

Estrutura
de susten-
tação da
casa (pl.)

Antigo
tecido de

lã

Linguagem
de progra-
mação na

web

Relativa
ao local
de pouso
de aviões

Brincadei-
ra como

"O que é, o
que é?"

Instrumen-
to usado
pelo car-
pinteiro

Compôs
"Aquarela
do Brasil"

Atitude
típica do
fanfarrão

Saudação
que inicia
o diálogo
telefônico

(?) entre
nós: em
segredo

Cada anel
de uma
cadeia

Novo-(?):
o emer-
gente

(?) Leão,
cantora
da MPB

Local de 
despedi-
das de
solteiro

Conjunto
de três

coisas se-
melhantes

(?)-line:
conectado
à internet

Ave
pernalta
(Zool.)

Ácido que
sintetiza
proteínas
(abrev.)

Nem
grande,

nem
pequeno

Cidade
natal de
Abraão
(Bíblia)

(?)
generis:
peculiar

Relativo à
altura de
um som

O tempo
evocado
pelo sau-
dosista

Cinto, em
inglês

Que não é
bom

(?) livre: o
"crawl"

Tecido do
suéter

Oposto de
"estreita"
Amarrotar
(a roupa) 

2/on. 3/sui. 4/belt — lila — meão. 6/trinca.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Lara mente para Lí-
gia. Neide pede per-
missão a Carla para 
se envolver com 
Marco. Cabo Góis é 
preso. Camelo avisa 
que Raíssa precisa 
da autorização da 
mãe para cantar no 
show. Marco gosta 
de saber que Carla 
sentiu ciúmes dele.

Órfãos da Terra
Dalila ameaça 

Raduan e obriga 
Jamil a se casar 
com ela. Almeidinha 
procura Jamil e Laila. 
Santinha se apavora 
com Fauze. Bruno 
liga para Abner, mas 
acaba desmaiando. 
Almeidinha encontra 
Jamil, que nega 
qualquer acusação 
contra Dalila.

A Dona do Pedaço 
Cássia chora com a 

revelação sobre Agno. 
Chiclete explica sobre 
a arma para Vivi. Linda 
sugere que Beatriz 
converse com Jô 
sobre Chiclete. Jô se 
revolta ao saber que 
a mansão não pode 
ser colocada em seu 
nome e convence 
Maria da Paz a pagar 
a casa com dinheiro 
de investimentos.

A Dona
Gabriela che-

ga e furiosa, diz 
a Horácio que é 
claro que ele voltou 
com Ivana, Horácio 
tenta se justificar e 
diz a Gabriela que 
Ivana só foi até ele 
para pedir que fale 
com José Miguel. 
Gabriela chorando 
diz a Valentina que 
encontrou Horácio 
com Ivana, e que ela 
foi pedir a Horácio 
que falasse com 
José Miguel, pois 
Ivana estaria grávida 
dele. Valentina fica 
decepcionada, pois 
José havia assegu-
rado que entre ele 
e Ivana jamais havia 
acontecido nada.

Jezabel
Naamã e Hazael 

sequestram Samira, 
que cai em uma 
emboscada. Miguel 
pergunta por Samira 
à Joana que está 
na taberna. Joana 
desconfia de Phineas 
e pergunta onde está 
sua irmã. Phineas 
ameaça Joana que 
caso ela o denuncie, 
ele vai dizer que ela 
vendeu a própria 
irmã para um cliente 
estrangeiro. Joana se 
descontrola e quebra 
tudo que alcançar. 
Miguel pergunta à 

Joana por Samira e 
ela nega ter visto. 

As Aventuras 
de Poliana

Lindomar fica famo-
so na comunidade 
após sua aparição 
no Programa do 
Ratinho. Filipa pre-
para uma festa para 
comemorar seus 
200mil seguidores. 
Salvador faz os 
preparativos para 
sua exposição na ga-
leria de Glória. Filipa 
convida João para 
sua festa de 200mil 
seguidores, mas o 
menino diz que só 
vai se Poliana e Kes-
sya forem também.

Topíssima
Pedro se aproxima 

de Edison e pergunta 
porque o rapaz resol-
veu se entregar. Lara 
conta para Angélica 
sobre a filha que teve 
fora do casamento e 
pede ajuda para fa-
zer Sophia desistir de 
procura-la. Angélica 
procura Sophia e a 
questiona sobre este 
segredo. 

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

virgem

Nada vai estragar 
o seu humor ma-
ravilhoso hoje. Os 
céus estão sorrindo 
e isso será refletido 
em você. Suas dú-
vidas e as relações 
com os outros não 
lhe incomodarão.

Você está encon-
trando dificuldades 
para acompanhar o 
ritmo. Permita-se mais 
liberdade. Os praze-
res da vida recarre-
gam suas baterias 
emocionais e tudo 
sairá bem, desde que 
você não se deixe 
esgotar fisicamente.

Passe tempo com 
seus amigos de verda-
de. A solidão não vai 
ser boa para seu estado 
de ânimo hoje. Você 
precisa de um pouco 
de ar fresco e trabalhar 
em direção a uma vida 
mais equilibrada para 
recuperar sua energia 
perdida.

Você será livre para 
agir como quiser hoje. 
Atividades financeiras 
são muito favorá-
veis. Sua mente está 
borbulhando e você vai 
encontrar todos os tipos 
de coisas para fazer. 
Seja sensato.

Você precisa en-
contrar um equilíbrio 
entre o físico e o 
bem-estar mental, o 
repouso e a ativida-
de para fazer justiça 
às necessidades do 
seu corpo.

Você estará cercado 
por tensão, mas não 
se deixe contaminar e 
não tenha vergonha 
de dar a sua opinião! 
Você deve aumentar 
o consumo de vitami-
nas e minerais; você 
não está consumindo 
o suficiente. Cuide de 
si mesmo.

Novas atividades 
de lazer vão lhe dar a 
oportunidade de flo-
rescer. Suas amizades 
vão estar pesentes 
hoje. Seria bom fazer 
uma pausa na sua 
vida diáia - de prefe-
rência, tire um dia de 
folga para respirar.

áries libra

escorpião

aquário

peixes

gêmeos

leão

Você será mais 
intrigante do que o de 
habitual e as pessoas 
confiarão em você. Não 
abuse de sua confian-
ça! Você também se 
sentirá mais nervoso, 
há um desejo de maior 
liberdade. Certifique-se 
de ter algum tempo 
para si mesmo.

Você vai ser direta-
mente afetado por um 
evento oficial. Suas 
esperanças aumen-
tam e você estava 
certo ao esperar pa-
cientemente. Sua mo-
ral está melhorando e 
você está dominando 
as suas preocupa-
ções. Relaxe.

sagitário

Você vai decidida-
mente banir as suas 
preocupações para tirar 
o máximo da vida, tanto 
quanto possível. Deixe 
que outras pessoas 
entrem na sua vida! 
Você involuntariamente 
pressiona demais. 

capricórnio

Você vai se sentir 
mais confiante e 
decidido a tornar 
os seus sonhos 
realidade. Você está 
em grande forma e 
gera energias sem 
chamar a atenção de 
ninguém.

câncer

Boas notícias estão 
no ar e uma atmosfe-
ra do presente cons-
trói a sua confiança. 
Aproveite ao máximo 
a paz e a tranquili-
dade do dia para dar 
atenção ao que pode 
estar faltando em 
sua dieta.

touro
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de linhaClassificados

Para anunciar nos classificados ligue:

2823-0828 / 2823-0830

2823-0836 / 2823-0837

Ligue e 
anuncie

nos
classificados

LEITOR DO HOJE 
PAGA R$35

*Promoção válida para até 2 ingressos. Não disponínel para meia entrada, ingressos promocionais e não 
acumulativos. Válido somente com apresentação deste recorte

R. Claudino Barbosa, 643 Macedo

2229-5021 
96307-8833

ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h

Sábado das 8h às 14h

A Empresa XR COMERCIAL 
LTDA, situada na ROD HE-
LIO SMIDT S/N TERMINAL 
DE PASSAGEIROS 1 ASA A 
ME, S/N, SETOR: T2 MEZA-
NINO E0024Q, AEROPORTO, 
GUARULHOS, SP, CNPJ Nº, 
02.455.648/0001-88, e Inscrição 
Estadual Nº 36.827.307.110, 
vem comunicar o extravio da 
Leitura X, Redução Z, Memória 
Fiscal, Atestado de Interven-
ção, Nota Fiscal e Impresso-
ra Fiscal  Bematech, Modelo 
MP-2100 TH FI, Nº Fabricação 
BE050869200100021835.

EDITAL

EMPREGOS
PRECISA-SE

VENDEDOR INTERNO
Salário fixo, CLT, VT, VA + 
comissões.F: 3428-4000/99519-
3676. Email: guarulhos.centroco-
mercial@institutodaconstrução.
com.br

ESCRITÓRIO CONTRATA
Vagas p/ fiscal, lega, DP e Contá-
bel. Sist Phoenix c/ exp. Cv p/ su-
porte@contoffice.com.br. INÍCIO 
IMEDIATO!

MECÂNICO DE AUTOS
C/ experiência em injeção 
eletrônica.F:2412-1481 c/ Marcio

IMÓVEIS
ALUGA-SE

SALA COMERCIAL ALUGO OU 
VENDO
34m², 2 banheiros, copa, terraço, 
vaga p/ 1 carro e estacionamento 
rotativo, a 50 metros do Shop-
ping e Metrô Santa Cruz. Whatsa-
pp: 99933-8282

SALA COMERCIAL
Em frente a faculdade de me-
dicina, no centro de Guarulhos.
R$600,00 direto com o proprie-
tário. F:(11)99901-6804.

SALÃO 1° ANDAR
Av. Emilio Ribas, n°2598. 120m², 
2wc. R$780,00. F:2422-4005

JARDIM NOVO PORTUGAL
Proximo ao terminal de onibus, 
2cmd, c/s garagem F:2468-9271 
/ 99976-9738

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

2 CÔMODOS
No centro c/ qrt, coz, wc e lav. 
R$600,00. F:94881-6090

VENDE-SE

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

VENDO SOBRADO NOVO
2dorms c/ suíte, sala, lavabo, la-
vanderia, 3 vagas na garagem 
e churrasqueira. Vila Esperança 
a 500m do metrô Vila Matilde.
Whatsapp:99933-8282

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

TERRENO PQ.CONTINENTAL I
Esquina da R Zélia E Alvarenga 
doc ok c/ prop F:99976-2880

NEGÓCIOS
OPORTUNIDADE

ESPAÇO QI
Acupuntura. Vl Rosália. F:97319-
5595 whats

LANÇAMENTO GUARULHOS
Aptos 41m e 43m, 2 dorms. 
Próx Shopping Internacional 
Whats:98554-3972

APTO CECAP
Vendo/Alugo. Repleto de armá-
rios F: 94013-7411/ 99506-9537
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Irresistível!

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.

200g de suculento
blend de carnes,
pão australiano,

cebola caramelizada
com nosso especial

molho de cheddar
cremoso

CHEDDAR
FIRE

Pão artesanal
com 200g

do nosso burger
de linguiça de pernil,

com aioli, chimichurri,
mussarela gratinada

e vinagrete

SAUSAGE
FIRE

2 carnes
com pão artesanal,
creme de queijo,
queijo cheddar,
bacon,
cebola caramelizada,
alface americano
e tomate

DOUBLE
BURGER

Pão artesenal
com 200g
do nosso
blend da casa,
pepperoni,
provolone,
rúcula e
tomate seco

PEPPERONI
FIRE
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