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Propostas das empresas interessadas na gestão das 2.994 vagas deverão ser abertas no próximo dia 28 
de março; estimativa da administração municipal é que o serviço entre em funcionamento 60 dias depois
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Saúde economiza R$ 4,2 milhões na compra de medicamentos
Remédios foram adquiridos junto a Furp com custo de R$ 683,4 mil sendo o valor mais que sete vezes a menos que o preço médio para aquisição dos mesmos itens
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HISTÓRIA - Crânio de rinoceronte-negro na exposição Museu Nacional Vive - Arqueologia do Resgate
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Foi um sucesso a saída do 
bloco Banda Bicha de Guaru-
lhos. Os organizadores falam 
em 30 mil pessoas no Bosque 
Maia e ao longo da Paulo Fac-
cini. As Bichas completaram 43 
anos.

O bloco nasceu por acaso 
numa brincadeira que come-
çou no clube de campo dos 
Bancários na Vila Rio de Ja-
neiro, zona rural na época. Lá 
tinha um campo de futebol 
onde acontecia os rachas de 
sábado. E foi acabar no Ponto 
Chic, o bar de encontro da mo-
çada que ficava numa esquina 
da D. Pedro, em frente às lojas 
Ducal, onde se vendia ternos 
com duas calças.

A beberagem acontecia 
depois do futebol. E naquele 
sábado de chuva, uma sema-
na antes do carnaval, o pessoal 
não deu mole. Se animou tanto 
a ponto de sair pelas ruas com 
roupa de mulher, batucando 
panelas e frigideiras.

Foi a primeira saída da bi-
charada.

O bloco nunca deixou o car-
naval em branco nesses anos 
todos. Até então, lembremos, 
carnaval só existia mesmo na 
sede do Recreativo, dos Ban-
cários e do Guarulhos E.C., o 
Guarulhão.

 
Compromissos
Dois altos funcionários mu-

nicipais almoçaram ontem a 
feijoada do velho Guaru-Cen-
ter, logo na entrada da cidade. 
Muito se comentou sobre as 
nomeações dos ocupantes de 
cargos de confiança na nova 
presidência da Câmara. Ouviu-

COLUNA LIVRE
HERMANO HENNING
Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

-se ali uma inconfidência: o 
presidente Jesus conseguiu 
nomear, de sua própria lavra, 
dois dos 25 cargos do organo-
grama da Casa. A notícia teria 
sido dada pelo próprio vere-
ador Jesus para mostrar sua 
capacidade de ouvir os pares e 
acomodar as reivindicações na 
composição de sua assessoria. 
Acho a contagem exagerada.

 
Constrangimento
Foi realmente desconfor-

tável o episódio que transferiu 
cinco funcionários da paralisa-
da TV Câmara para a Secretaria 
de Cultura. Eram dois jornalis-
tas apresentadores de rádio e 
TV, um assistente de produção 
e dois fotógrafos. Eles se apre-
sentaram para o trabalho no 
teatro Adamastor, sede da Se-
cretaria, na segunda-feira e lá 
ficaram apenas algumas horas. 
Nenhum deles havia sido con-
sultado para a transferência. 
Isso foi levado em conta pelo 
secretário da área, Vitor Souza, 
para mandá-los de volta. Mas 
houve também “problemas ju-
rídicos”, segundo o secretário.

 
Fake News
O prefeito Guti reclama, e 

com razão.
Inventaram que a Prefei-

tura teria pago 37,95 reais por 
cada comprimido de Dipirona 
para seu serviço de saúde. Na 
realidade, a publicação no Di-
ário Oficial se referia à compra 
de unidades com quinhentos 
comprimidos do remédio. Pre-
ço de cada um: R$ 0,07!

Na farmácia, cada compri-
mido custa R$ 0,34.

ra. A pergunta é: quem vai requerer 
aumento de parlamentares?...

Já vi esse filme
Eu só quero ver quem, no frigir 

dos ovos em 2020, irá decidir o rumo 
do partido NOVO. Corre risco de vi-
rar balaio de gatos como o PSDB 
guaru…

Tensão
No afã de oferecer de bandeja o 

MDB para o prefeito Guti sair do PSB, 
o secretário (e presidente dos eme-
debistas) Lameh Smaili está fazendo 
pressão para que a vereadora Carol 
Ribeiro saia do partido. O tiro pode 
sair pela culatra…

Melhor assim
A tropa da GCM finalmente parou 

de negociar via grupinhos internos 
e chamou o sindicato dos Servido-
res para conduzir a ascensão da 
carreira…

E não?
Em várias cidades, as Câmaras 

Municipais estão questionando as 
empresas de energia. E estão obten-
do respostas e resultados. Falta a de 
Guarulhos pressionar a EDP (Eletrici-
dade de Portugal). Sim, parece piada 
pronta…

Poli-valente
Quem levou representantes do 

Hospital São Luiz - que pretendem 
construir unidade entre as avenidas 
Paulo Faccini com Tiradentes, atrás 
do McDonald’s - para conversar com 
o prefeito Guti (PSB) foi o influente 
empresário Evaristo Arruda…

A conferir
Eu não apostaria que haverá ses-

são hoje à tarde na Câmara Munici-
pal. Sabe como é: quase véspera de 
Carnaval…

“Terribile”
Perceptível: alguns gutistas que 

eram de carteirinha estão se rebe-
lando (ou revelando?) nas redes so-
ciais. O sarcasmo, por enquanto, está 
caindo sobre alguns secretários…

Luta inglória
Guarulhos tem 34 vereadores. 

Pelo tamanho estimado da popula-
ção, comporta 37 cadeiras na Câma-

REMINISCÊNCIAS

PEDRO NOTARO 
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900
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Prefeito Guti faz balanço de governo durante 
reunião de diretoria na ACE-Guarulhos
DA REDAÇÃO - A ACE-Guaru-
lhos retomou as reuniões de 
diretoria executiva na noite 
desta terça-feira, dia 26, na 
sede da entidade, no Bom 
Clima. E no primeiro encon-
tro do ano, o prefeito Guti 
foi convidado pela ACE para 
fazer uma análise de sua ges-
tão, o que incluiu falar sobre 
as ações que a Prefeitura 
vem realizando quanto ao 
compromisso firmado com 
a classe empresarial à época 
da campanha, em 2016.

Nos cerca de 30 minutos 
em que falou ao público de 
empresários associados à 
ACE, representantes OAB 
e do Sebrae, que encheu o 
auditório da entidade, Guti 
ressaltou, especialmente, a 
amortização da dívida da ci-
dade de Guarulhos, que esta-
va na casa dos R$ 7 bilhões e 

caiu para R$ 3,5 bilhões. “É 
um trabalho lento, mas que 
está sendo feito com serie-
dade. Vejam, em dois anos, 
a dívida da cidade caiu pela 
metade. Mas ainda há muito 
por fazer”, relatou o prefeito.

Sobre o termo de com-
promisso firmado na cam-
panha, em 2016, Guti dis-
se que muita coisa andou, 
como o Via Rápida, a mi-
nuta do PL da Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa 
e o canal permanente de 
diálogo com as entidades 
representativas. “Presiden-
te (William Paneque, da 
ACE-Guarulhos), como você 
pode ver, dos cinco eixos do 
compromisso que fiz com a 
classe empresarial em 2016, 
muita coisa já saiu ou está 
tramitando internamente”, 
continuou Guti.

Além do prefeito, estive-
ram na reunião os secretá-
rios Jorge Taiar (SDU), que 
é ex-presidente da ACE e 
Rodrigo Barros (SDCETI). 
“Nosso trabalho é de longo 
prazo. Temos um time for-
mado por profissionais de 
carreira da Prefeitura que 
pensam a Guarulhos que 

queremos para o futuro. 
São os melhores quadros 
de cada pasta que reunimos 
para desenvolver um traba-
lho que ficará para sempre 
na cidade”, disse Barros.

Para William Paneque, 
presidente da ACE-Guaru-
lhos, a participação do pre-
feito na reunião representa 

o compromisso da entidade 
com o desenvolvimento da 
cidade. “A ACE não defen-
de partidos, mas é uma en-
tidade política, que defen-
de a classe empresarial. E 
sempre vamos apresentar 
propostas que visem o cres-
cimento e a valorização da 
cidade”, conclui.
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Guarulhos economiza R$ 4,2 milhões 
na compra de medicamentos com a Furp
DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Saúde obteve uma economia 
de R$ 4,2 milhões na compra 
de sete medicamentos básicos 
utilizados nos hospitais e uni-
dades de pronto-atendimento: 
Cloridrato de Clomipramina, 
Dipirona Sódica 500mg, Meto-
clopramida 10mg, Cefalexina 
500mg; Cefalexina 250 mg/ml, 
Metronidazol 250mg e Amo-
xilina 250 mg/ml. No caso da 
Dipirona Sódica, por exemplo, 
a Secretaria pagou R$ 0,07 por 
um comprimido unitário, en-
quanto o preço médio nas far-
mácias é de cerca de R$ 0,35. 
Os itens foram adquiridos di-
retamente da Fundação para o 
Remédio Popular – Furp, por 
meio dos contratos nº 61.101 
e 61.201/2018, disponíveis 
no Portal da Transparência 
(www.guarulhos.sp.gov.br).

O custo total da compra foi 

LUCY TAMBORINO - De 201 casos 
notificados em 2017 de aids, 
Guarulhos registrou queda 
de 53% de casos no ano pas-
sado. Em todo o ano de 2018, 
foram registrados 93 casos da 
doença. Os números de óbitos 
também caíram de 69 mortes 
para 46. Já neste ano, foram 
identificados pelos serviços 
da rede municipal quatro ca-
sos da doença, em moradores 
residentes de Guarulhos.

De acordo com a adminis-
tração municipal, todas as Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) 
ofertam insumos de prevenção 
e testagem rápida para HIV, e 
outras doenças como, sífilis e 
Hepatites B e C, entre outras. A 
cidade conta com dois serviços 
especializados na assistência às 
pessoas que contraíram aids, 
um no Parque Jurema e o ou-
tro no Gopoúva. Para as crian-
ças, o tratamento é realizado 
no Ambulatório da Criança, 
localizado na região central.

de R$ 683.428,32, valor mais 
que sete vezes a menos que o 
preço médio de mercado para 
a aquisição dos mesmos itens, 
que seria de R$ 4.851.960,20. 
As caixas com 20 comprimi-
dos cada de Cloridrato de Clo-
mipramina custaram para a 
Prefeitura R$ 6,18 cada uma, 
ou seja, o valor unitário do 
comprimido foi de R$ 0,31. O 
mesmo desconto foi aplicado 
nos demais medicamentos: 
embalagem com 30 frascos 
de Amoxilina 250 mg/ml cus-
tou R$ 128,10 (valor unitário 
de R$ 4,27) e com 50 frascos 
de Cefalexina 250 mg/ml por 
195,20 (R$3,90 cada frasco). O 
valor da caixa com 200 com-
primidos de Cefalexina 500 
mg foi de R$ 80,22 (R$ 0,40 
por unidade); com 500 com-
primidos de Metronidazol 250 
mg foi de R$ 55,05 (R$ 0,11); 

com 500 comprimidos de Di-
pirona Sódica foi de R$ 37,95 
(R$ 0,07 por unidade); e com 
500 comprimidos de Metoclo-
pramida 10mg R$ 25,75 (R$ 
0,05 por unidade).

“Com a compra diretamen-
te da Furp conseguimos não só 

Registro de Aids caiu 53% 
no ano passado no município

adquirir medicamentos com 
valores mais baixos do que os 
praticados pelo mercado, mas 
também com o menor preço 
que a Prefeitura costumava pa-
gar nos anos anteriores”, desta-
cou a secretária de Saúde, Ana 
Cristina Kantzos.
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Prefeitura abre licitação 
para Zona Azul na cidade

LUCY TAMBORINO - A prefeitura 
abriu a licitação para contra-
tar a empresa responsável 
pela implementação do ser-
viço de Zona Azul em Gua-
rulhos. A divulgação do cer-
tame foi publicada no Diário 
Oficial do município da últi-
ma sexta-feira (22). Segundo 
a publicação, as propostas 
deverão ser abertas no próxi-
mo dia 28 de março.

De acordo com a admi-
nistração municipal, logo 
depois que o resultado for 
conhecido, está previsto que 
o serviço volte a funcionar 
dentro de 60 dias. A licitação 
anterior havia sido interrom-
pida para adequações no edi-
tal, a pedido das empresas 
interessadas no processo. A 
cidade está sem o estaciona-

DA REDAÇÃO - A prefeitura 
publicou no Diário Oficial 
desta segunda-feira (25), o 
edital de concorrência para 
empresas interessadas na 
parceria público-privada 
da iluminação pública em 
Guarulhos. O documento 
está disponível também no 
portal oficial na internet: 
guarulhos.sp.gov.br, no 
link licitacoes.guarulhos.
sp.gov.br/todaslicitacoes/.

A concessão adminis-
trativa da prestação dos 
serviços de iluminação pú-
blica, como manutenção 
corretiva e modernização 
da iluminação pública or-
namental de avenidas, pra-
ças, áreas de lazer, parques, 
bosques e áreas verdes da 
cidade, dentre outras exi-

mento rotativo desde março 
do ano passado.

Com um total de 2.994 
vagas disponíveis, os moto-
ristas poderão acessar um 
aplicativo e comprar até 
duas horas que é o tempo 
máximo permitido, além 
de 30 minutos (tempo mí-
nimo) e uma hora (interme-
diário). A compra também 
estará disponível com os 
monitores do sistema, que 
estarão trabalhando nas 
ruas para atender o público, 
oferecendo o cartão virtual, 
podendo ser pagos além de 
em dinheiro, com cartão de 
débito ou crédito.

O sistema digitalizado 
não será útil apenas para 
os motoristas, mas também 
para uma fiscalização efeti-

va. A funcionalidade impe-
dirá que os usuários fiquem 
estacionados por duas horas 
e, depois desse tempo, tirem 
o veículo do local e estacio-
nem em uma região próxi-
ma. Já a leitura das placas 
impedirá a compra de uma 
nova vaga na Zona Azul, já 
que a prática é proibida. 

Ainda a distribuição das 
vagas deve acontecer da se-
guinte forma: 1.743 na re-
gião central, 733 na região 
do Bosque Maia, 215 no Ma-
cedo, 170 na Vila Galvão e 
133 no Bom Clima. Dessas, 
199 serão destinadas a ido-
sos (5%), 128 para deficien-
tes (2%) e 128 para motoci-
cletas (2%). As demais 2.539 
vagas são para o chamado 
sistema operacional normal.

Edital para PPP da iluminação 
pública é divulgado

Peruanos são presos acusados de furtar 
malas no Aeroporto de Cumbica

gências, será concedida à 
empresa que oferecer me-
nor valor de contrapresta-
ção e plena capacidade de 
atendimento às demandas.

Os envelopes conten-
do as propostas devem ser 
entregues na Secretaria da 
Fazenda (avenida Salgado 
Filho, 886, Centro). A sessão 
pública de processamento 
da concorrência será realiza-
da no mesmo local, no pró-
ximo dia 13 de março, às 9h.

Com a PPP, Guarulhos 
terá melhores condições de 
ampliar e modernizar o ser-
viço prestado, bem como a 
gestão do mesmo, explica 
Mario Harada, diretor do 
Departamento de Ilumina-
ção Pública da Secretaria 
de Obras.

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
F.: 2497.1822    2451.0937

Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009

DA REDAÇÃO - Três peruanos foram presos sob acusação de furtar malas no GRU Airport 
– Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica. A prisão ocorreu na noite desta 
terça-feira (26), no Terminal 3, após policiais civis descobrirem pelo sistema de câmeras 
do aeroporto que os indivíduos haviam estacionado o veículo, que estaria com placas 
adulteradas.

A investigação teria durado dois meses. Segundo imagens das câmeras de segurança, 
um dos peruanos teria furtado uma mala de um passageiro em um dos restaurantes do 
aeroporto. Os indivíduos teriam idade de 40,51 e 63 anos, e devem responder por associa-
ção criminosa. Além de ação nos restaurantes, os peruanos também estariam cometendo 
furtos no estacionamento do terminal.
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DA REDAÇÃO - O Governo do Es-
tado de SP publicou ontem o 
edital de chamamento público 
para que empresas e pessoas 
interessadas apresentem estu-
dos para a revitalização, mo-
dernização e manutenção das 
marginais Pinheiros e Tietê. 
O governo espera modelos de 
engenharia técnica e soluções 
para o futuro das marginais, 
com a prerrogativa de que 
não haverá cobrança aos usu-
ários dessas vias. Junto com 
o chamamento, o governador 
João Doria e o prefeito Bruno 
Covas assinaram protocolo de 
intenções para compartilha-
mento de documentos e pro-
jetos para melhorias e manu-
tenção das vias.

“A estimativa é de um in-
vestimento privado de R$ 3 
bilhões. A meta é que, até o fi-
nal de 2022, a maior parte das 
intervenções esteja feita. Aque-
las que são substantivas, fun-

DA REDAÇÃO - Após quase 
oito horas de resgate, o 
maquinista de um dos 
trens que colidiu hoje 
pela manhã não resistiu 
e morreu. O acidente 
ocorreu às 6h55 e o ma-
quinista só conseguiu 
ser retirado das ferra-
gens às 14h30. Ainda na 
plataforma da estação 
de São Cristóvão, onde 
ocorreu o acidente, os 
bombeiros tentaram 
reanimá-lo com massa-
gens cardíacas por 20 
minutos.

Durante todo o res-
gate, o homem ficou 
consciente e respirava 
com a ajuda de apa-
relhos. Após mais de 
sete horas preso às fer-
ragens, ele foi retirado 
com uma máscara de 
oxigênio e deitado em 

damentais para manutenção, 
preservação e segurança esta-
rão implantadas”, disse Doria.

No protocolo, também está 
prevista a discussão sobre os 
instrumentos jurídicos neces-
sários para viabilizar a conces-
são a partir da regularização 
do domínio das marginais.

No chamamento, o gover-
no também prevê o recebi-
mento de um segundo mo-
delo de estudos que foque no 

trecho da Rodovia Raposo 
Tavares, da marginal Pinhei-
ros até o km 34.

A partir da publicação 
do chamamento, os interes-
sados têm até 10 dias úteis 
para solicitar autorização ao 
Conselho Gestor e participar 
do chamamento. Somente 
com a autorização, os estu-
dos poderão ser feitos. O 
prazo para a apresentação 
das propostas é de 150 dias.

Morre maquinista resgatado após 
mais de sete horas preso em ferragens

uma maca. Um helicóp-
tero do Corpo de Bom-
beiros chegou a pousar 
na rua General Hercu-
lano Gomes, próxima 
à estação, mas decolou 
em seguida sem passa-
geiros a bordo.

As outras oito víti-
mas da colisão tiveram 
ferimentos leves e fo-
ram levadas para os 
hospitais municipais 
Souza Aguiar e Salgado 
Filho.  Sete delas já tive-
ram alta hospitalar. 

O choque dos trens 
ocorreu pela manhã, 
na estação de São Cris-
tóvão, na zona norte 
do Rio de Janeiro. Um 
trem vinha em direção 
à estação e acabou se 
chocando com a outra 
composição que estava 
parada na plataforma.

Rua Auad Abrahão, 151 - Jd. Paraventi, Guarulhos - SP

(11) 94571-8988/99698-9405studiocarlimp carlimpjsr www.carlimp.com

Aceitamos cartões de crédito e 
parcelamos em até 10x

Indique e Ganhe Descontos

(11) 3428-4077

Higienização de tapetes, 
cortinas, cadeiras, 

estofados, colchões, 
cadeirinhas de bebê, 

almofadas, etc.

Antes

Depois

Higienização 
(Bancos, forros 
de porta e teto)

Governo de SP e prefeitura apresentam 
proposta para concessão das marginais

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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GRACINDA GONÇALVES LOPES e MANOEL PIRES, expedido no procedimento administrati-
vo de Retificação de Registro Imobiliário (art.213 da lei 6.015/73) requerido por JASON DE 
ALMEIDA. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Oficial Delegado do 1º Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, especialmente 
GRACINDA GONÇALVES LOPES e MANOEL PIRES que, por requerimento prenotado sob 
n.306.157 em 17/05/2017, neste Serviço de Registro de Imóveis (localizado na Rua Dona Olinda 
de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, Guarulhos) JASON DE ALMEIDA requereu, com 
fundamento nos incisos I e II do art.213 da Lei Federal n.6.015/73 (redação dada pela Lei 
n.10.931 de 02/08/2004), a RETIFICAÇÃO DO REGISTRO do imóvel constituído por parte do 13 
e pelos lotes 14 e 15, da quadra 07, situado na Rua Cinco, Sítio do Moinho, Bairro de Bonsuces-
so, nesta cidade, objeto da Matrícula n.86.802, desta Serventia, suprimindo-lhe, inclusive, 
deficiências quanto à especialização objetiva, ou seja, para apurar a área do imóvel, inserir 
medidas lineares e atualizar os confrontantes, conforme planta e memorial descritivo que 
integram o procedimento prenotado sob n.306.157. Como o imóvel retificando confronta com 
aqueles que são objetos das matrículas ns.53.847 (de propriedade de GRACINDA GONÇALVES 
LOPES) e 54.056 (de propriedade de MANOEL PIRES), ambas desta Serventia, o § 2º do 
art.213, da Lei n.6.015/73, exige sua prévia notificação. As diligências efetuadas pelo Oficial de 
Títulos e Documentos desta Comarca e pelo 9º Oficial de Títulos e Documentos de São 
Paulo/SP, objetivando as notificações pessoais, restaram infrutíferas, por não terem sido 
encontrados em nenhum dos endereços, razão pela qual, por este edital, ficam os mesmos 
(GRACINDA GONÇALVES LOPES e MANOEL PIRES), notificados da mencionada pretensão 
retificatória e que, caso queiram, poderão impugná-la (fundamentadamente), desde que o façam 
dentro do prazo de quinze (15) dias contados da primeira publicação, sendo que a impugnação 
deverá ser apresentada (por escrito) diretamente no escritório registral localizado no município e 
comarca de Guarulhos, na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, no 
horário compreendido entre às 9:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. A ausência de 
impugnação implicará na anuência tácita à pretensão retificatória. Assim, expediu-se o presente 
edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será afixado no lugar de 
costume (no interior do escritório registral) e publicado, por duas vezes, em jornal de grande 
circulação. Guarulhos, 25 de fevereiro de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial 
Delegado

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO 
REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE 
GUARULHOS - ESTADO DE SÃO PAULO - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA 
- Oficial-  CNPJ Nº 51.260.743/0001-31 - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 
IMOBILIÁRIO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS CONFINANTES WALTER 

LUONGO e sua mulher MARIA NEUSA MASSARENTI LUONGO, expedido no procedimento 
administrativo de Retificação de Registro Imobiliário (art.213 da lei 6.015/73) requerido por JOANNA 
BIONDI ALVES, JOÃO FERNANDO BIONDI ALVEZ, CLÁUDIA NOTARO ALVES, LOURENÇO 
RENATO BIONDI e WANIA MARIA MÉDICI BIONDI. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Oficial 
Delegado do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da 
lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possam, especialmente WALTER LUONGO e sua mulher MARIA NEUSA MASSARENTI LUONGO 
que, por requerimento prenotado sob n.301.479 em 11/01/2017, neste Serviço de Registro de 
Imóveis (localizado na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, Guarulhos) 
JOANNA BIONDI ALVES, JOÃO FERNANDO BIONDI ALVEZ, CLÁUDIA NOTARO ALVES, 
LOURENÇO RENATO BIONDI e WANIA MARIA MÉDICI BIONDI requereram, com fundamento nos 
incisos I e II do art.213 da Lei Federal n.6.015/73 (redação dada pela Lei n.10.931 de 02/08/2004), a 
RETIFICAÇÃO DO REGISTRO do imóvel situado na Avenida Pedro de Souza Lopes, Chácara São 
Lourenço, Bairro do Cabuçu, nesta cidade, objeto DAS Transcrições ns.5.822 e 5.823, ambas desta 
Serventia, suprimindo-lhe, inclusive, deficiências quanto à especialização objetiva, ou seja, para 
apurar a área do imóvel, inserir medidas lineares e atualizar os confrontantes, conforme planta e 
memorial descritivo que integram o procedimento prenotado sob n.301.479. Como o imóvel 
retificando confronta com aquele que é objeto da transcrição n.35.848 (de propriedade de WALTER 
LUONGO e sua mulher MARIA NEUSA MASSARENTI LUONGO), o § 2º do art.213, da Lei 
n.6.015/73, exige sua prévia notificação. Com intuito de proceder às notificações pessoais de Walter 
Luongo e sua mulher Maria Neusa Massarenti Luongo, foram efetuadas diligências pelo Oficial de 
Títulos e Documentos desta Comarca e, ainda, foi encaminhada notificação pelo correio (com aviso 
de recebimento), as quais restaram infrutíferas. Assim, por este edital, ficam os mesmos (WALTER 
LUONGO e sua mulher MARIA NEUSA MASSARENTI LUONGO), notificados da mencionada 
pretensão retificatória e que, caso queiram, poderão impugná-la (fundamentadamente), desde que o 
façam dentro do prazo de quinze (15) dias contados da primeira publicação, sendo que a impugna-
ção deverá ser apresentada (por escrito) diretamente no escritório registral localizado no município e 
comarca de Guarulhos, na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, no horário 
compreendido entre às 9:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. A ausência de impugnação 
implicará na anuência tácita à pretensão retificatória. Assim, expediu-se o presente edital, para que 
de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será afixado no lugar de costume (no interior do 
escritório registral) e publicado, por duas vezes, em jornal de grande circulação. Guarulhos, 25 de 
fevereiro de 2019.MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado
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Lava Jato intima Lula a depor 
sobre delação de Palocci

DA REDAÇÃO - O ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva foi 
intimado a depor no dia 22 
de março em inquérito da 
Polícia Federal embasado 
nas delações premiadas do 
ex-ministro Antonio Paloc-
ci Filho e da empreiteira 
Odebrecht. Em delação, o 
homem forte de governos 
petistas afirmou ter feito 
entregas de dinheiro vivo ao 
ex-presidente.

O delegado da Lava Jato 
em Curitiba Felipe Pace ain-
da quer informações que 
corroborem com o acordo 
da construtora e documen-
tos do doleiro Álvaro José 
Novis sobre supostas entre-
gas a codinomes inseridos 
na planilha Italiano - uma 
espécie de conta corrente de 
supostas propinas delatada 
pela Odebrecht em benefí-

cio do ex-presidente.
A Polícia Federal quer 

mais detalhes sobre repas-
ses que constam na planilha 
da Odebrecht. Entre as se-
nhas que os emissários te-
riam de utilizar para retirar 
os valores, que variam de R$ 
500 mil a R$ 1,5 milhões, 
estão “espaguete”, “pasta”, 
“massa”, “pene” e bambino”. 
Para tanto, os investigado-
res querem ouvir o doleiro 
Álvaro José de Novis, que 
era contratado pela emprei-
teira para efetuar as entre-
gas de dinheiro.

“É imprescindível que as 
respostas sejam apresenta-
das com riqueza de detalhes 
a permitir, na medida do 
possível, a identificação do 
recebedor dos recursos, o 
efetivo endereço das entre-
gas, o valor, as senhas e res-

ponsável (com dados quali-
ficativos) pelas entregas dos 
valores”, diz o delegado.

Até 8 de março, a PF quer 
que Marcelo Odebrecht e 
Benedicto Júnior, da Ode-
brecht, entreguem detalhes 
de e-mails que envolvam os 
repasses.

A defesa afirma afronta 
à Súmula Vinculante 14 do 
STF, que assegura à defesa 
o direito de ter acesso a toda 
prova já documentada. E no 
caso tivemos negado o di-
reito de acesso ao acordo de 
leniência da Odebrecht. Tal 
acesso é fundamental para 
sabermos a cadeia de custó-
dia dos discos dos sistemas 
de informática da Odebre-
cht e também para verificar-
mos se a Odebrecht pagou 
os valores que o MPF quer 
impor a Lula.

Delação
Em depoimento prestado ano passado, Palocci afirmou ter repassado “em oportunidades 

diversas” R$ 30 mil, R$ 40 mil, R$ 50 mil e R$ 80 mil em espécie para o próprio Lula”. Palocci 
detalhou duas entregas de dinheiro a Lula, uma no Terminal da Aeronáutica, em Brasília, no 
valor de R$ 50 mil, “escondidos dentro de uma caixa de celular”.

A outra entrega teria ocorrido em Congonhas. Ele contou que se recorda de que a caminho 
do aeroporto “recebeu constantes chamadas telefônicas de Lula cobrando a entrega”.

Segundo Palocci, os repasses a Lula teriam ocorrido em 2010. Palocci também narrou à 
PF que Lula tinha uma conta corrente de propinas com a Odebrecht de R$ 300 milhões. O 
ex-ministro afirmou que Lula tinha um “pacto de sangue” com o patriarca Emílio Odebrecht.

SIGA-NOS NO

@folhametropolitanagru

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a
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As conquistas das minorias nos 
últimos anos foram importantes 
para nos elevar como povo

      Nesta sexta-feira (1°), às 10h, a guarulhense 
Orquestra de Violeiros Coração da Viola será 
homenageada na 3ª edição do Prêmio Inezita 
Barroso, no Plenário Juscelino Kubitschek da 
Assembleia Legislativa de São Paulo. A cerimônia 
de entrega do prêmio é aberta ao público e tem 
entrada gratuita. Além da Orquestra de Violeiros 
Coração da Viola, dentre os premiados estão 
o Grupo de Violeiros de Descalvado, Orquestra 
Popular Caipira Urubupungá, Pedrinho Sertanejo, 
Ramiro Vióla, Sandra Jacob, entre outros. Criado 
por meio do Projeto de Resolução 31/2015, 
o Prêmio Inezita Barroso tem como objetivo 
valorizar a arte popular e a cultura caipira de raiz. 
Além disso, o Prêmio é uma homenagem a uma 
das mais importantes cantoras, instrumentistas e 
estudiosas da música caipira no Brasil.

     A Operação Carnaval, Folia Segura 2019, 
coordenada pelo Departamento de Trânsito 
de Guarulhos, prestará apoio aos eventos e 
blocos carnavalescos que desfilarem pelas 
ruas da cidade a partir desta sexta-feira (1). 
Os agentes de trânsito estarão a postos, em 
escala especial de plantão, para atender 
aos chamados e atuar, principalmente, 
em casos de imprevistos que possam ser 
causados pelas chuvas já previstas. A 
ideia central é proporcionar segurança aos 
foliões e a população em geral, em uma 
extensão dos trabalhos já realizados pelas 
equipes do trânsito, o que inclui o reforço 
das campanhas educativas sobre o perigo de 
álcool e direção, promovidas pelo Grupo de 
Segurança Viária.

ANOTE

Nóis num é Jéca!
Nem todos os milhões de 

votos dados ao presidente Jair 
Bolsonaro são realmente dele. 
Tão pouco seriam todos de anti-
-petistas. Certamente, não foram 
poucas as vezes que o povo foi 
induzido ao erro nesta longa es-
trada republicana, mas no final 
das contas a massa calcula os 
riscos e faz a sua aposta. Desta 
vez o povo queria uma mudança 
radical e a fez.

O povo brasileiro em sua 

grande maioria é conservador. 
As conquistas das minorias nos 
últimos anos foram importantes 
para nos elevar como povo, mas 
exageros cometidos por um ou 
outro membro dessas minorias 
e amplificados por alguns con-
servadores, começaram a criar 
uma linha de embate entre essas 
duas tendências. Assim, o que 
acabou por definir as últimas 
eleições foram questões com-
portamentais: a linha mais con-
servadora venceu. Se a inflação 
vai voltar, se o desemprego vai 
aumentar, se a economia não 
for bem, tudo isso não fará esses 

eleitores do Mito se arrepende-
rem do voto dado. 

Para quem tem ou teve a 
sorte de ouvir “causos” de Cai-
piras, de matutos, de diversos 
jecas desse imenso país, perce-
beu uma inteligência astuta e 
penetrante, aprendida dos pais 
e avós. Dentre o pouco espaço 
dado para essa gente se movi-
mentar e escolher seus rumos, 
eles tentam fazer o melhor para 
sobreviver.  Os intelectuais de 
plantão dizem que esse povo é 
pouco inteligente por não seguir 
o que, na visão desses pensado-
res, seria o melhor para a nação. 
Bem, não somos bem instruídos 
como gostaríamos e deveríamos 
ser e, na maioria das vezes, agi-
mos mais por instinto do que 
por bases teóricas: aprendemos 
quase por osmose. Assim, utili-
zando as poucas ferramentas e 
informações dadas, alguns vão 
mais longe, outros não. Mas nos 
chamar de burros, já é um pouco 
de exagero.

Apesar disso tudo, não pode-
mos negar a existência de “esper-
tos”, de criaturas que se trans-
vestem de pavão ou faisão para 
fascinar os que vivem rodeados 
por uma realidade mais acinzen-
tada e sem perspectivas. A velha 
tática utilizada pelos portugue-
ses para engabelar os índios tro-
cando bugigangas e sorrisos por 
coisas mais valiosas, ainda é uti-
lizada nos dias atuais com mui-
to sucesso nos menos avisados, 
ou nos que se deixam seduzir. A 
inocência, o pouco conhecimen-
to, o deslumbramento dos que 
pouco tem, são utilizados como 
armas contra essa gente que no 
fundo só queria um canto pra vi-
ver em paz. 

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

VENDA VENDA VENDA
APTO – JD VILA GALVÃO 

– R$ 175.000 (VAGO) -

REF 04

2 - DORMTS, SALA 2 MABS, 

COZ, LAV, 1VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO VILA MILTON –

R$ 205.000 (VAGO) – 

REF 04 - 2 - DORMTS, 

SALA 2 AMBS, COZ, LAV, 1 

VAGA, COM ELEVADOR

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL II – 
R$ 270.000 (VAGA) –

REF 12
2 – DORMTS, SALA 2 

MABS, COZ, CORREDOR LA-
TERAL, 2 VAGAS, EDICULA

A/C – FINAN/FGTS

APTO – TRAV TIMOTEO 

(PICANÇO) –R$ 155.000

1 DORMTS, SALA, COZ, 1 

VAGA, E QUINTAL 

A/C – FINANC/FGTS

CASA – CONTINENTAL III

1 DORMT, SALA, COZ, 

R$ 600.00

APTO – AV. SALGADO FILHO 
2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA
R$ 1.000 INCLUSO –

 IPTU / COND

APTO – PROX SONDA – 

VILA RIO – R$ 180.000 

– REF - 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COND BAIXO

A/C – FINAC/FGTS

ESTAMOS 
COMPRANDO 

APARTAMENTO OU 
CASA NA REGIÃO 
DE GUARULHOS, 

MESMO FINANCIADO, 
PAGAMOS ÓTIMO 

PREÇO, LIGUE E TIRE 
SUAS DÚVIDAS.

APTO – GOPOUVA – 

R$ 165.000 – REF 04

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINAC/FGTS

APTO – TRAV TIMOTEO – 
(VILA PROGRESSO) –
 R$ 210.000 (VAGO) –

REF 02 - 2 DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 1 VAGA, ELE-
VADOR, PORT 24 HORAS

AREA DE LAZE.
A/C – FINAC/FGTS

APTO – JD LAS VEGAS – R$ 
65.000 (ENTRADA) – REF 12

3 - DORMTS, SALA AMBS 
COM SACADA, COZ, 1 
VAGA, AREA DE LAZER 
COMPELTA, PORTARIA 

ELEVADOR
OTIMA LOCALIZAÇÃO.

+ - PARCELAS DE R$ 1.800 

APTO – COCAIA  FATTO 

FARIA LIMA – R$ 215.000 
– REF 02

2 DOMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 1 VAGA. ELEVADOR, 

PORT 24 HORAS 
AREA DE LAZER CPMPLETA.

A/C – FINAC/FGTS

COMPRA

LOCAÇÃO

www.federalimoveisguarulhos.com.br
E-mail: federalimoveis@hotmail.com

Av. Delfinópolis, 137 - Cidade Seródio - Guarulhos - SP
CRECI:122.202

(11) 2229-3624 / 97532-7110
TeixeiraTeixeira

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA ADVOCACIA

CAMINHO DO SOL - 
CHACARA 10.103M² - 
CASA DE 3 CÔMDOS, WC, 
VARANDA NA FRENTE, 
AREA DE LAZER, CHUR-
RASQUEIRA, FOGÃO A 
LENHA, POMAR E RIO 
NOS FUNDOS R$280.000

TERRENO PARA 
CHACARA 1000M² - 

R$10 MIL DE ENTR. + 20 
PARCELAS  DE R$1000

CUIABA DO MEIO -
CHACARA 1000M² - CASA 
DE 3 CÔMODOS, WC, 
POMAR, R$120.000 - 
ACEITA TROCA POR 
CARRO E CASA EM 
GUARULHOS

ÁGUA AZUL - 
TERRENO 5X35 COMER-
CIAL, EM FRENTE AO 
LAGO - SÓ R$70.000

AGUA AZUL - 
TERRENO 2000M² - 
R$150.000

PONTE ALTA -
TERRENO 5X25 - 
SÓ R$70.000

ÁGUA AZUL - 
CHACARA 1080M² - CASA 
DE 2 DORMS, ESC/ 
REGISTRADA - R$170.000

ÁGUA AZUL -
TERRENO 1430M² COM 
BARRACÃO DE 100M² - 
COM ESC/ - R$130.000

VILA UNIÃO - 
2 CASAS P/ RENDA 
R$130.000 A VISTA - 
RENDE R$1.100, POR 
MÊS

BAMBI -
TERRENO DE 500M² 
PLANO C/ ESCRITURA 
R$220.000

SERODIO -
TERRENO COMERCIAL 
5X25 - CASA DE 2DORMS 
- R$240.000

LENIZE - 
CASA DE 2 DORMS + 1 
CASA DE 2 CÔMODOS - 
TERRENO 10X25 - 
R$230.000

SOBERANA - 
CASA DE 3CÔMODOS - 
TERRENO 5X40 - $155.000

ÁGUA AZUL - 
CHACARA 2.261M² - ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO - ESC/ 
REGISTRADA - R$250.000

PONTE ALTA -
CASA DE 3 CÔMODOS, 
WC, 2 VGS - TERRENO 
5X25 - $100.000

PONTE ALTA- 
SOBRADO DE 2 DORMS, 4 
VGS - TERRENO 5X25 - 
R$170.000,

LAVRAS - 
TERRENO 5X25 COM ESC/ 
-  R$55MIL ENT + 61X998,00

ÁGUA AZUL - 
CHACARA 1200M² - CASA 
DE 2 DORMS, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA, A 50 
MTS DO ASFALTO - 
R$280.000

CONJUNTO TENDA -
CASA DE 2FORMS, SALA, 
COZ, WC, 1VG - R$130MIL 
+ 120X R$250
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Duração 95min Nac. 2D

Horários - 14h / 16h10 / 18h30 / 20h45

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 28 a 6w de março de 2019)

CAPITÃ MARVELNÃO OLHE

Horários - 13h30 (somente sábado e domingo) 
/ 18h45

Leg. 2D 103min
Horários - 00h01 (somente quarta-feira) / 
00h10 (somente quarta-feira)

Dub. 3D/XE 128min

SAI DE BAIXO – O FILME

Horários - 15h15 / 17h20 / 19h30 / 21h45
Dub. 2D 83min

ALITA: ANJO DE COMBATE

Horários - 18h20 / 21h / 21h15 / 22h15
Dub. 2D/3D/4DX 121min

COMO TREINAR SEU DRAGÃO 3

Horários - 13h20 (somente sábado e domingo) 
/ 15h45 / 18h40

Dub. 2D/3D 104min

A MORTE TE DÁ PARABÉNS 2

Horários - 14h10 / 16h30 / 19h / 21h30 (ex-
ceto quarta-feira)

Dub. 2D/XE 100min

A MULA

Horários - 16h / 21h15
Leg. 2D 116min

MINHA VIDA EM MARTE

Horários - 14h / 16h45
Nac. 2D 102min

VICE

Horários -19h15 / 22h15
Leg. 2D 133min

GREEN BOOK – O GUIA

Horários - 14h45 / 17h45 / 20h45 (exceto 
quarta-feira)

Leg. 2D 130min

ESTREIA

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
CINDERELA POP
Cintia Dorella (Maisa Silva) é uma adolescen-
te que descobre uma traição no casamento 
dos pais. Descrente no amor, ela vai morar 
na casa da tia e passa a trabalhar como DJ, 
tornando-se a Cinderela Pop. Mas ela não es-
perava que um príncipe encantado pudesse 
fazê-la se apaixonar.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

O PARQUE 
DOS SONHOS

A CAMINHO 
DE CASA

Duração 90min Duração 76min Duração 96min Dub. Dub. Dub.Leg.
2D/3D/4DX 2D 2D
Horários - 13h40 (somente 
sábado e domingo) / 15h30 / 
16h / 17h40 / 20h

Horários - 14h20 / 16h20 / 
18h10 / 20h15 / 22h20

Horários - 15h / 17h10 / 
19h45 / 22h

www.fmetropolitana.com.br

PRÉ-
ESTREIA

A MALDIÇÃO 
DA FREIRA



ÁRIES: No planeta de Saturno você irá ter grandes opor-
tunidades para conseguir oportunizar a sua constelação 
boas chances.

TOURO: Constelação taurina forte do jeito que é terá 
uma influência muito criativa e diferente do satélite Lua. 
Agir de forma mais firme será algo recomendável.

GÊMEOS: O planeta Mercúrio tende a atuar com uma 
certa condescendência para com sua constelação nesta 
nobre fase. Não exprima tantas opiniões controversas.

CÂNCER: Você conseguirá encontrar movimentos inde-
pendentes neste dia por causa da interatividade que vem 
ocorrendo com o componente Água.

LEÃO: Tende a agir de forma um pouco mais agressiva 
que o habitual para com o que se passo no nosso astro 
rei.

VIRGEM: Você terá o dom da percepção melhor desen-
volvido para estas questões mais eloquentes da sua vida, 
assim poderá ir além. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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TEL.: (11) 9.9948-2389
UNIDADES SANTANA E GUARULHOS

LIBRA: Uma grande festa virá a acontecer no centro 
dessa constelação e assim chegará aonde tanto deseja, 
basta crer. 

ESCORPIÃO: As coisas mais alegres na sua vida serão 
valorizadas e ressaltadas pelo planeta Urano em sua mais 
bela e forte forma. 

SAGITÁRIO: Demonstrará uma personalidade mais 
dinâmica e determinada para conquistar, com isso ficará 
um pouco mais atraente neste momento.

CAPRICÓRNIO: Poderá vir a atuar de uma maneira um 
pouco antiquada neste momento, então tente verificar 
ações mais modernas para o momento.

AQUÁRIO: Seus pés embora estejam mais fracos neste 
dia, poderá caminhar com tranquilidade desde que não 
pise em falso. 

PEIXES: Com a sua tristeza mais em evidência nesta 
altura da sua vida, irá despertar pensamentos negativos 
para você seguir em frente.
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DA REDAÇÃO - É Carnaval em 
Guarulhos e o Lago de Vila 
Galvão será palco de uma 
grande folia. Entre os dias 
1º e 5 de março, a prefeitura 
promove o CarnaLago, even-
to gratuito e aberto ao públi-
co, com uma programação 
repleta das tradicionais fes-
tividades carnavalescas, no 
Complexo Cultural do Lago 
de Vila Galvão.

O esquenta do CarnaLa-
go acontece na sexta-feira, 
dia 1º, às 19h. Durante todo 
o feriado, Feira de Arte & 

Prefeitura oferece programação de 
Carnaval no Lago de Vila Galvão

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

Cultura, foodtrucks, área 
kids, oficinas culturais de 
Carnaval, pintura facial e 
concurso de fantasias e as 
saudosas marchinhas são 
algumas das atrações que 
acontecem simultaneamen-
te em diferentes espaços do 
Complexo e prometem ani-
mar os visitantes.

Dentre os destaques da 
programação estão ainda o 
saudoso Carnaval da Banda 
Lira, que acontece no dia 5, 
das 15h às 18h, e a exposi-
ção “Carnaval Paulistano de 

Outrora” em cartaz no Cen-
tro Permanente de Exposi-
ções “Prof. José Ismael” até 
31 de março.

Iniciativa da Secreta-
ria de Cultura, a ação tem 
como objetivo a ocupação 
dos espaços públicos com 
arte e cultura para todos os 
gostos. O CarnaLago conta 
com apoio das secretarias 
Meio Ambiente, Seguran-
ça Pública, Transporte e 
Mobilidade Urbana, Traba-
lho, SDCETI, Saúde, Sub-
secretaria de Comunicação 
e Proguaru. O evento tam-
bém conta com a parceria 
da Associação Guarulhos 
FoodTrucks e Similares.

O Complexo Cultural do 
Lago de Vila Galvão é com-
posto pela Praça Cícero de Mi-
randa, Biblioteca Municipal 
“Paulo do Carmo Dias”, Mu-
seu Histórico de Guarulhos, 
Centro Permanente de Expo-
sições “Prof. José Ismael” e Te-
atro Nelson Rodrigues.

Para conferir outros even-
tos do Carnaval 2019 em 
Guarulhos, clique aqui: ht-
tps://www.guarulhos.sp.gov.
br/carnaval2019.
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IMÓVEIS

CURSOS

Contrata-se

Aluga-se

Autos

Sítios e Chácaras

Vende-se

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

Relax

Aluguel de Máquina

Convênios

E Sensual F: 2422-1986/ 
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

MASSAGEM TERAPÊUTICA

VEÍCULOS

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

CLASSIFICADOS

Veri�car Condições
Vitoram Corretora de Seguros

Planos a partir 
de R$ 119,10
De 0 a 18 anos

F. 2409-5992
9500-5000

AUXILIAR DE 
ESTOQUE
p/ Loja de 
Materiais para 
Construção, 
entregar Cv. 
Avenida Bom 
Clima, nº 38 h/c.c/ 
Sr. Carlos.

CONTRATA-SE

MECÂNICO AR 
CONDICIONADO 
Residente grande  S.Paulo 
ABC paulista, c/ exp. em 
CHILLER, SELF, VRF 
e FANCOIL, c/ CNH c/ 
disp.de horário. Sal. à 
combinar + aj.de custo 
p/refeição, enviar Cv p/ 
vagasobras.2015@gmail.
com email de autorização 
de publicação
GAROTAS P/ PRIVÊS 
Maiores. Diurno e Noturno.
Ótimos Ganhos  Fs.: 
95965-5384/ 96551-1858
ADMITE-SE 
Ajudante Geral e½ 
Oficial Mecânico de Ar 
Condicionado. Com CNH. 
CV via whats (11)94335-
9912ou Email: rh1@
adannaar.com.br

GALPÃO CUMBICA 
600MTS² 
ao Lado Rod. Dutra . F. : 
99912-0368
GALPÃO INDUSTRIAL 
em Bonsucesso  Área total 
- 1.200,00m²  A.construída 
- 1.000,00m²  Energia - 
trifásico. F. 99912-0368

VDO. ATACADO DE AGUA 
Jd. Munhoz.  F.: 2382-1157/ 
2382-1167
VENDE-SE CAFETERIA 
Ótimo local há 5 a.,oport.
de investir é comp. do 
ponto,C Guarulhos abaixou 
pra vender $ 79.Mil,talvez 
ac. proposta.c/ Jackson 
96960 5804

SPIN LT 2014/2014 
Mecânica, 5 lugares.  
Branca , Valor 29.700  F.: 
(11) 95035-6200 Josmar

CASA CUEVAS, 18 
c/ Lindas gatas Atend. 
das 8:30 as 20hrs.  F: 
2087-2091

VENDO CONVÊNIOS 
Todos os Tipos, c/preços 
especiais. Faça uma 
cotação. Atendendo todos 
os dias.  F.: 98516-2206/ 
99494-9370...
EJACULAÇÃO PRECOCE 
Tratamento c/ Sexologa. 
Agende sua seção.  F.: 
99947-6210 whats

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac. Fs.: 2486-8586/ 
97138-8449/ 97495-2574

REPRESA NAZARÉ PTA. 
Terreno 28.000 m², 
frente p/ Represa. Preço 
a Combinar. Terreno 
1.000mts² c/ casa. F: 2231-
0777/ 99935-6619 Vivo

CASA E SOBRADO 
Paraventi, c/ escritura .195 
Mil. F.: 2806-6665 c/ Silva.

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA REDAÇÃO

ACESSE O SITE
Karina  18 anos, local climatizado 
tel. 2382 2002 / 94474-1019
www.elasmassagens.com.br

A Maggion Industrias de Pneus e Máquinas LTDA, 
esta recebendo currículos  para Bombeiro 
Industrial e Auxiliar de Limpeza, currículos de 
PNE’s também serão aceitos. 
E-mail: selecao@maggion.com.br 

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, 
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São 
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de 
Alienação e Outras Avenças de nº 1011747580, no qual figura como Fiduciante EVANDRO KUCHEMBUCK PAPADOPOLI, 
brasileiro, solteiro, maior, não mantendo união estável, empresário, RG nº 13.015.046-0 SSP/SP, CPF/MF nº 041.909.798-
80, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 
21/03/2019, às 15h40min, à Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, com lance 
mínimo igual ou superior a R$ 661.527,98 (Seiscentos e Sessenta e Um Mil Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Oito 
Centavos), o imóvel objeto de Matrícula nº 107.833 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Guarulhos/SP , com a propriedade consolidada em nome do credor fiduciário, constituído por: “Um Prédio Residencial sob o 
nº 11, do tipo de edificação sobrado para fins residenciais com área construída de 155,90m², da Rua Ana Maria, e seu 
respectivo terreno, que compreende como do lote 10-B, da Quadra 33, no lugar denominado Jardim Santa Mena, Gleba I, 
perímetro urbano do Município e Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, medindo 7,65m, em  dois seguimentos retos 
de 6,25m de frente para a Rua Ana Maria e 1,40m para a Rua Conde D'Adréia; pelo lado direito de quem da referida Rua Ana 
Maria olha para o imóvel, mede 25,00 confrontando com o lote 11 de propriedade de Milton Chistoni; e pelo lado esquerdo de 
quem da Rua Ana Maria olha para o imóvel mede 24,65m, com o seu remanescente lote 10-A, de propriedade do requerente 
onde está edificado o prédio nº 59; e, pelos fundos mede 5,00m confrontando com parte do lote 05 de propriedade de José 
Tadeu dos Santos e s/m, encerrando a área de 153,35m²” . Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos 
termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 02/04/2019, às 
15h40min, no mesmo local, para realização do SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 
330.763,99 (Trezentos e Trinta Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos). Os interessados 
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www .frazaoleiloes.com.br , e se habilitar acessando a 
página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE , com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão 
presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do 
www.FrazaoLeiloes.com.br , respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições 
com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada 
em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade 
de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos 
competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-
A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões 
fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço 
eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em 
garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e 
despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham 
efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a 
comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O envio de lances on-line se dará através do site 
www.FrazaoLeiloes.com.br , em igualdade de  condições com os participantes de modo presencial. O horário mencionado 
neste edital, no site da leiloeira, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de 
Brasília/DF . 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.

TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
APTO CECAP 
REFORMADO 
3 dorms., 230 Mil aceita 
financiamento. F.: 98919-
5686
SOBRADO  3 DORMS. 
Edicula, próx. Otávio Braga  
R$ 320 Mil aceito financ. F.: 
98919-5686
APTO PRÓX. SHOP.  SONDA 
2 Dorms., 1 vaga., Financ.  
R$ 180.000,00  F.:  97303-
8610/2451-6511
APTO. PICANÇO 
2 Dorms., 1 vaga, Financ.   
R$ 225.000,00  F.:  97303-
8610/2451-6511
CASA PQ. CONTINENTAL I 
2 Dorms.,1 Vaga, Financ.  
R$ 310.000,00 F.:  97303-
8610/2451-6511
SOBRADO  ITAPOÃ 
2 Dorms., 1 vaga R$ 
220.000,00 F.:  97303-
8610/2451-6511
IMÓVEL P/RENDA 
PICANÇO 
5 Casas (4 garagens ) 
Terreno 280.00Mt²  R$ 
450.000,00 F.: 97303-
8610/2451-6511

HIROMI ISSEI 20A. 
Kirey,daigakusai.
denwa:990257977 selfie no 
Whatsapp
MASSAGEM 
Sensual/  Local discreto. F.:  
9994-76210 whats

APTO VAGO MACEDO 
3 dorms., 1 vaga. R$ 320 
Mil. Facilito Pagto. F.: 
99912-0368.
BAR/ RESTAURANTE 
Vendo ,Ótimo ponto ,ac. 
carro no neg.. F.: 4574-
1085/  96297-1784.

ANUNCIE AQUI
97380-7685

FOTO: DIVULGAÇÃO

MAYARA NASCIMENTO - Um 
acidente de carro na rua 
Diogo de Farias, altura do 
número 203, no Centro, 
deslocou um poste que cor-
re risco de queda. Há quase 
um mês, nada foi resolvido 
e o poste não foi trocado.

O acidente aconteceu 
no dia 31 de janeiro. O con-
dutor do veículo que coli-
diu com o poste acionou 
o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu), 
o Corpo de Bombeiros e a 
Polícia Militar. Todos ins-
pecionaram o local e cha-
maram a EDP, empresa 
responsável pelo forneci-
mento de energia elétrica. 

A EDP informou que 
faria a substituição no do-

mingo seguinte, dia 03 de 
fevereiro, porém até hoje 
o poste quebrado continua 
no local e corre risco de 
queda.

Por ser no centro, é um 
local de muita movimenta-
ção. O condutor do veículo 
já procurou a empresa para 
cobrá-la preocupado com o 
risco de novos acidentes.

Em nota a EDP infor-
mou que realizou inspeção 
técnica no equipamento e 
o mesmo não oferece risco.  
Para minimizar o impacto 
no fornecimento de ener-
gia aos clientes da região e 
no trânsito local, sua subs-
tituição será realizada de 
forma programada no pró-
ximo domingo (10).

Poste atingido em acidente de carro 
aguarda substituição há um mês
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