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Henrique & Juliano 
se apresentam 

hoje em Guarulhos

Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

EuroDólar

Buscamos a cada dia estar próximo de empreendedores e 
startups que tenham projetos e ideias que possam ajudar 
o município avançar ”, Guti, prefeito de Guarulhos
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Michel Temer vira 
réu no caso da mala 

de R$ 500 mil
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94.388

Bovespa

-0,94%
R$ 3,91

Novo acesso para a pista 
expressa da via Dutra é liberado
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PPP da iluminação pública é 
suspensa pelo Tribunal de Contas
Decisão veio após três empresas interessadas apresentarem questionamentos ao edital que previa a modernização, 
ampliação e manutenção do sistema em Guarulhos; envelopes com as propostas seriam abertos hoje Pág. 6

Após saída de cubanos, ainda restam três vagas do Mais Médicos na cidade
Enquanto novos profissionais não são encaminhados pelo Ministério da Saúde demais médicos das UBSs prestam atendimentos à população
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CEI que investiga 
decretos de Almeida 
recebe ex-procuradora
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Cães acham cocaína 
em 287 pares de 
sapatos no aeroporto

Gastronomia do município 
une diversidade e excelência
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Especial Gastronomia

-2,50%
R$ 4,38
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São chuvas de verão. 
Elas chegam sem avisar e 
vão embora quando menos 
se espera.

Ontem, o presidente Jair 
Bolsonaro mais uma vez con-
siderou que suas brigas com 
o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, já 
são “páginas viradas”. Maia, 
por sua vez, pareceu concor-
dar e amenizou: “Vamos pen-
sar no Brasil”.

Não foi a primeira vez que 
se fez a paz e nem será a úl-
tima. A gente sabe disso. São 
momentos de “chuvas de ve-
rão” como afirmou Bolsonaro. 
Voltam sempre. Ele está certo, 
novas provocações não vão 
demorar. Tanto de um lado, 
como de outro. Só que, a bem 
da verdade, na maioria das 
vezes, provocadas pelo pre-
sidente. Da República, não da 
Câmara.

A briga chegou no limite 
e ontem parece ter havido 
um armistício. Esperamos 
que dure.

 
31 de março
Tem mais uma do Bolso-

naro. Alguém deve ter dado 
um toque para o presidente 
e ele resolveu voltar atrás na-
quela história de comemorar 
o aniversário do golpe militar. 
Bolsonaro, ontem, minimizou 
afirmando que, o que quis 
dizer, na verdade, foi que o 
movimento militar deveria ser 
“lembrado”, considerando-se 
os acertos e erros que resulta-
ram dali. Esqueçam a palavra 
“comemorado”.

Decididamente, foi um dia 

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

de “última forma” esta quinta-
-feira, pra ficarmos na lingua-
gem militar. Talvez provocado 
pela manchete da Folha de 
São Paulo que amanheceu 
ontem anunciando o caos: 
“Bolsonaro provoca de novo, 
Maia reage e crise se agrava”. 
Título provocado pela decisão 
do presidente da Câmara dos 
Deputados dizer que o presi-
dente Bolsonaro está “brin-
cando de presidir o país”.

 
Em Guarulhos
Belo trabalho vem fazendo 

o jornalista Roberto Samuel 
cobrindo as sessões da Câ-
mara de Vereadores. Ontem 
acompanhei sua transmissão 
pela internet. Com a ausência 
da TV Câmara, o trabalho do 
amigo Samuel se reveste de 
extrema importância.

Tivemos até um bom as-
sunto levantado pela verea-
dora Sandra Gileno, do PSL. 
Ela questionou a decisão da 
Prefeitura em instalar grama 
sintética nos estádios de fute-
bol dos bairros. A decisão está 
tomada, só que a localização 
desses estádios está provo-
cando uma certa disputa entre 
nossos edis. Cada um queren-
do levar a benfeitoria para seu 
território. Nada mais natural.

O vereador Romulo Or-
nelas, do PT, fez uma obser-
vação óbvia, mas diante da 
realidade guarulhense, mais 
do que oportuna. Afirmou da 
tribuna que a decisão sobre a 
localização da benfeitoria nos 
estádios deve atender o inte-
resse da comunidade, não dos 
vereadores.

contrário à democracia é incompatível às re-
gras constitucionais, podendo se afirmar de 
crime contra a ordem constitucional e, tam-
bém, de crime de responsabilidade, situa-
ções impensadas por Bolsonaro que parece 
mais interessado em alegrar seus seguidores 
do que seguir a legislação de vigência que 
deveria conhecer, notadamente na condição 
de Presidente da República.

Atento ao problema o Ministério Público 
Federal apresentou nota de repúdio à tentati-
va de qualquer homenagem ao golpe militar 
afirmando que “as Forças Armadas não de-
veriam tomar partido em manifestações po-
líticas, em respeito ao princípio democrático 
e ao pluralismo de ideias que rege o Estado 
brasileiro. A obrigação internacional assumi-
da pelo Estado Brasileiro de promover e de-
fender a democracia deve ser efetiva, inclu-
sive pela valorização do regime democrático 
e repúdio a formas autoritárias de governo”.

Ainda que se admita o despreparo polí-
tico (e emocional) do presidente em seus 
primeiros meses de governo, figura pequena 
para o cargo que ocupa, certo é que apenas 
por trazer à lembrança tão delicado assunto, 
revitalizando feridas que o tempo não apa-
gou, já seria o suficiente para receber pedra-
das da oposição, contudo, seu inusitado de-
sejo de festejar a data histórica o revela como 
vidraça até mesmo de seu partido e da base 
aliada, pois, nem mesmo seu vice-presidente 
sustentou tamanha afronta à moralidade ad-
ministrativa e ao direito às liberdades consa-
gradas por nossa democracia, parecendo-
-nos que Bolsonaro tem crises de poder sem 
saber o que fazer com ele (o poder), mas, 
seja lá o que pensa o militar que nos últimos 
28 anos foi político, certo é que não há o que 
comemorar quanto ao marco inicial da dita-
dura, até porque as Forças Armadas já reco-
nheceram os excessos praticados.

A coisa é simples, bastante simples, e sem 
discutir se estávamos à beira do comunismo 
ou não ou, ainda, que se encontre qualquer 
justificativa ao golpe militar de 1964, verda-
de é que não há razões para comemorar a 
ditadura.

Ora, não é apenas pela ausência de elei-
ções diretas para presidente da República 
por longos 21 anos, pelo fechamento do 
Congresso, pela cassação de parlamentares 
sem qualquer processo legal ou pela mani-
festa censura à imprensa, mas tão somente 
por respeito a tantas vítimas deste período 
do qual, se devemos lembrar, é apenas como 
exemplo negativo e para que não ocorra no-
vamente, apenas para agradecer à ampla li-
berdade que dispomos com a democracia e 
com o Estado de Direito.

Novamente o presidente Bolsonaro foi in-
feliz em seus atos e manifestações querendo 
comemorar 55 anos do golpe militar e, ain-
da pior, comparando a ditadura a casamen-
to com problemas, afirmando que a anistia 
seria equivalente ao perdão concedido para 
não se voltar ao assunto, o qual chamou de 
mal entendido; Aliás, mal entendido desta 
união deixou sequelas insuperáveis em seus 
consortes diante da tortura e da violência 
que era verdadeiramente institucionalizada.

Tornando evidente que comemorar o ato 

CAUSOS 
E CAUSAS

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.

Ditadura não combina com 
democracia. Não há o que comemorar
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Garantimos quantidade mínima de 5 unidades/kg de cada produto durante o período da oferta ou enquanto durar o estoque. Após esta data, os preços voltarão ao normal. As imagens dos 
produtos não respeitam proporção entre si e são meramente ilustrativas. Conforme legislação, poderá ocorrer limitação de oferta por cliente com base no artigo 39 do código de proteção e defesa do consumidor.

*Imagens meramente ilustrativas. **Proibida a venda e entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, conforme artigo 8111 do estatuto da criança e do adolescente. 

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 300  
GUARULHOS - TEL:4574-7620

CONHEÇA NOSSA GALERIA COMERCIAL

E CONHEÇA TAMBÉM
NOSSA LANCHONETE

Segunda a Sábado: 08h às 20h
Domingo: 09h às 14h

ACEITAMOS CARTÕES

OFERTAS VÁLIDAS: 29/03 até 31/03/19

SMIRNOFF ICE
275ML

FLOCO DE ARROZ
CHOCOLÂNDIA

400G

REFRIGERANTE 
FANTA 2L

LARANJA/UVA

Contra Filé Bovino
à vácuopeça  / bife

Pão de Alho Santa Massa
Trad./ Picante

400g

Rabada Bovina

Peito de Frango
s/ osso
A D’ORO

Linguiça toscana -
Frimesa

Pernil Suíno
c/ osso e pele

PRESUNTO COZIDO
CERATTI

BACALHAU DO PORTO CHOC. BARRA AO LEITE
SICAO 2,1KG

REQUEIJÃO 200G
TRAD./ LIGHT -

QUATÁ

CERVEJA PILSEN
EISENBAHN

350ML

ENERGÉTICO TNT
LATA 269ML

REFRIGERANTE / CHÁ
4U 310ML

PIZZA FAB. PRÓPRIA
MUSS./CALAB./MISTA/PORT.

Coxinha da Asa
Temp. Cong.

Pct. 1kg
A D’ORO

LINGUIÇA TOSCANA
SADIA

COBERTURA GOTAS TOP
AO LEITE 2,1KG

HARALD

CHOC. BARRA MELKEN AO LEITE
2,100KG

Acém Bovino
peça / pedaço

Lagarto Bovino
à vácuopeça  / bife

Asa de Frango -
A D’ORO

FRALDA BABYSEC
ULTRA JUMBO

LAVA ROUPA EM PÓ 
BRILHANTE SACO 1KG

PAPEL TOALHA 2 UNID
FOLHA DUPLA

KITCHEN

Agora aceitamos: 
Ticket Alimentação 

VR Alimentação

cada

cada

4,29
4,90

a partir de 3 unid.

cada

cada

34,90

47,90

a partir de 6 unid.

51,90
KG

a partir de 5 unid.

29,90

33,90

cada

cada

A MAIOR E MELHOR PÁSCOA DO BRASILA MAIOR E MELHOR PÁSCOA DO BRASIL
5,89

cada

VÁLIDO SOMENTE PARA GUARULHOS / FREGUESIA/ OSASCO / BRÁS 

kg19,98
kg15,98

kg13,98
kg14,98

kg8 ,49

kg9 ,19
kg8,99

kg8,69
cada8,98

cada8 ,99

3,49
cada

16,59
cada

cada
5,49

cada
2,99

cada
4,69

cada
3,29

NA COMPRA DE 2
PRODUTOS IGUAIS

R$0,01

A 2ª UNIDADE
 SAI POR

SOMENTE
GUARULHOS

1,29
100g KG

10,99 4,29
cada

17,90
KG

EXCETO
SÃO VICENTE/

SACOMÃ

EXCETO
SÃO VICENTE/

SACOMÃ

a partir de 5 unid.

39,9043,29
cadacada

cada
3,39

A PARTIR DO DIA 01

DOMINGO FECHA ÀS 20H2424ABERTO HORASHORAS
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CEI que investiga decretos de Almeida recebe ex-procuradora

Prefeitura lança projeto de prevenção à violência doméstica em parceria com MP

Vereadores esvaziam plenário 
e sessão é encerrada de novo

Guarulhos participa de evento de apoio à startups em SP

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

LUCY TAMBORINO - A Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) que 

apura se o ex-prefeito Sebas-
tião Almeida (PDT) beneficiou 

uma cooperativa médica em 
sua gestão recebeu ontem a ex-
-procuradora Dinailsa da Silva 
Gabriel. 

Segundo ela, a época procu-
radora-chefe do setor tributário 
da Secretaria de Assuntos Ju-
rídicos, o processo chegou na 
pasta para que fosse feito um 
parecer opinativo a ser encami-
nhado as secretarias de Assun-
tos Legislativos e de Governo. 

“Dentro do parecer foi con-
cluído que as cooperativas te-
riam que pagar o imposto sim, 
ao contrário do entendimento 
das próprias cooperativas que 
diziam que não teriam que pa-
gar. A conclusão foi no sentido 

LUCY TAMBORINO - Ontem 
por volta das 15h30 no-
vamente a sessão da 
Câmara foi encerrada 
por falta de quórum. Ao 
todo foram deliberados 
quatro requerimentos. 
Nenhum projeto de lei 
foi votado, isso porque 
o primeiro na pauta 
com parecer seria o veto 
à criação Fundo Munici-
pal de Proteção Animal, 
motivo do esvaziamen-
to do plenário. 

Dentre as discussões 
na sessão de ontem, o 
vereador Eduardo Car-
neiro (PSB) mencionou 
que a concessionária 
que administra o GRU 
Airport – Aeroporto In-
ternacional de São Pau-
lo, em Cumbica, impe-
diu nesta semana uma 

DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
participou ontem de uma 
banca julgadora do DemoDay 
para startups, no Unibes Cul-
tural, em São Paulo. O evento 
que conclui a terceira edição 
do Programa de Aceleração de 
Startups foi realizado pela Bra-
zilLAB, que é uma ONG focada 
em inovação que acelera solu-
ções e conecta empreendedores 
com o Poder Público.

A participação do municí-
pio nessa iniciativa, de acordo 
com a Secretaria de Desenvol-
vimento Científico, Econômico, 
Tecnológico e Inovação (SDCE-
TI), reafirma o compromisso 
de Guarulhos com o empreen-
dedorismo, a inovação e a bus-
ca de soluções criativas para o 
aprimoramento da infraestru-
tura e dos serviços oferecidos 
na cidade.  “Guarulhos vive um 
novo momento. Buscamos a 
cada dia estar próximo de em-
preendedores e startups que 
tenham projetos e ideias que 

DA REDAÇÃO - A prefeitura, em 
parceria com o Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo, 
inicia a hoje a implantação do 
Projeto “Prevenção da Violência 
Doméstica e Familiar contra as 
Mulheres com a Estratégia Saú-

que as cooperativas teriam que 
pagar pelos seus atos não coo-
perados”, disse explicando que 
a dívida da cooperativa médica 
foi paga na época da anistia 
com guia emitida pela Secreta-
ria de Finanças. 

Já o vereador Moreira (PDT), 
presidente da CEI, afirmou que 
as colocações de que a dívida 
foi paga são conflitantes. “Fala-
-se em R$ 6 milhões e R$ 11 mi-
lhões e não sabemos o que era 
devido. Simplesmente no meu 
juízo de valor parece que não 
houve pagamento. Isso sumiu”, 
disse.

O decreto alterou a base de 
cálculo do Imposto Sobre Ser-

viços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) que só poderia ser al-
terada por lei. Outras coopera-
tivas podem ter se beneficiado 
com a medida, já que no total 
foram três decretos que altera-
ram o imposto. No primeiro 
decreto, apenas as cooperativas 
médicas teriam a base de cál-
culo do tributo alterada; no se-
gundo, foi estendido para todas 
as cooperativas; e o terceiro re-
tornou para a alteração apenas 
para as cooperativas médicas.

Na próxima reunião da co-
missão os vereadores devem 
ouvir o presidente da Junta de 
Recursos Fiscais na época que 
os decretos foram publicados.

de da Família (PVDESF)”.
O projeto terá uma cartilha 

como um dos instrumentos das 
atividades, que propõe, a partir 
da conscientização e capacita-
ção de agentes comunitários de 
saúde (ACS) e de profissionais 

desta área, transmitir informa-
ções que possam contribuir 
para a prevenção da ocorrên-
cia ou do agravo da violência 
doméstica e familiar contra as 
mulheres. Para isso, ao longo 
do ano, serão realizados seis en-

contros para formação de 193 
ACS e cerca de outros 50 profis-
sionais da Saúde.

O primeiro encontro será re-
alizado hoje, das 8h às 17h, no 
CEU Parque São Miguel, para 
profissionais que atuam nos 

bairros de maior índice de vio-
lência em Guarulhos: Pimentas 
(460 casos registrados), Bon-
sucesso (318) e Cumbica (282). 
Os dados são referentes ao 1° 
semestre de 2018, do Mapa Mu-
nicipal de Violência de 2018.

vistoria da Vigilância 
Sanitária Municipal. O 
assunto deve ser tratado 
na Comissão Especial 
de Inquérito agendada 
para próxima terça-feira 
(02), que receberá repre-
sentantes da concessio-
nária.

Ainda a aplicação de 
grama sintética em cam-
pos de futebol da cidade 
foi amplamente debati-
da devido a um reque-
rimento da vereadora 
Sandra Gileno (PSL). De 
acordo com o parlamen-
tar Lauri Rocha (PSDB) 
serão 10 campos que de-
vem receber a aplicação 
neste ano e em 2020. O 
valor, de acordo com ele, 
deve ser R$ 600 mil por 
cada um, sem incluir a 
iluminação.

possam ajudar o município 
avançar e, consequentemente, 
melhorar os serviços oferecidos 
aos guarulhenses”, afirmou 
Guti.   

Na ocasião, seis startups 
finalistas (Fábrica de Negócio, 
FazGame, GESUAS, Lunix In-
teligência em Energia, Smart-
Síndico e UpSaúde) apresen-
taram suas soluções para uma 
banca julgadora com 22 inte-

grantes, entre prefeitos, empre-
endedores e investidores. Três 
foram premiadas: UpSaúde, 
em terceiro lugar, Fábrica de 
Negócio, em segundo, e a ven-
cedora, GESUAS, que receberá 
um investimento da BrazilLAB 
e poderá desenvolver um piloto 
por 180 dias em uma ou mais 
prefeituras, e ainda ganhará 
uma viagem internacional em 
um ambiente de inovação.  
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Permetal S.A. - Metais Perfurados
CNPJ nº 61.139.192/0001-06

Convocação
Convidamos os acionistas a se reunirem em AGOE, dia 08/04/2019, 9:00h na sede, à Estrada Velha de São Miguel, nº 717 - Guarulhos/SP, a 
fim de tratar sobre a ordem do dia: Pauta Ordinária: (a) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 
31/12/18; (b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/18; (c) Eleição dos administradores e membros do conselho 
fiscal; Pauta Extraordinária: (i) Alteração dos Estatutos Sociais, para modificação da cláusula que trata da eleição dos administradores (inclusão 
do §3º à cláusula 8ª); e da outorga das procurações (alteração do §4º da cláusula 11ª); (ii) outros assuntos. Guarulhos, 28/03/19. A Diretoria.

NovaDutra libera novo acesso 
para a pista expressa da rodovia

Cães da Receita acham cocaína em 
287 pares de sapatos no aeroporto

Após saída de cubanos em novembro, ainda 
restam três vagas do Mais Médicos na cidade

FOTO: DIVULGAÇÃO/CCR NOVADUTRA

FOTO: DIVULGAÇÃO/RECEITA FEDERAL

FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA/PMG

DA REDAÇÃO - A CCR NovaDu-
tra liberou ontem um novo 
acesso para a pista expressa 
da via Dutra no km 228,9 da 
pista marginal, sentido Rio de 
Janeiro, em São Paulo. O novo 
acesso, com faixa de desacele-
ração e aceleração, beneficia 
os motoristas que estão na 
Marginal Tietê e Salim Farah 
Maluf (zona leste da capital 
paulista) em São Paulo e tem 
como destino a região do Vale 
do Paraíba, Rodoanel e Rio de 
Janeiro. Com a liberação do 
novo acesso no km 228,9, o 
atual acesso emergencial, an-
tes realizado pelo km 227,8, 

DA REDAÇÃO - As Equipes de 
Repressão da Receita Federal 
realizaram mais uma apreen-
são de cocaína no GRU Air-
port – Aeroporto Internacio-
nal de São Paulo, em Cumbica, 
com o uso de cães de faro. 

Na madrugada de ontem, 
durante inspeção de rotina 
em bagagens despachadas, 
os cães de faro sinalizaram 
três malas pertencentes a um 

mesmo passageiro. No inte-
rior dos volumes, estavam 
inúmeros pares de sapatos, 
sendo que 287 deles oculta-
vam cocaína em seu interior, 
perfazendo o total de, aproxi-
madamente, 6 kg da droga. 
Nacional da Nigéria, o passa-
geiro tinha como destino a 
cidade de Cotonou, no Benin. 
Ele foi conduzido à Polícia Fe-
deral do aeroporto.

deixa de operar.
Até hoje, a pedido da Po-

lícia Rodoviária Federal, será 
realizada uma operação assis-
tida, entre 6h e 22h, de utiliza-
ção do novo acesso. A partir 
das 6h de sábado (30), a nova 
alça de acesso no km 228,9 da 
pista marginal da via Dutra 
para a pista expressa passa a 
funcionar 24 horas. A cons-
trução da nova alça de acesso 
tem como objetivo melhorar 
a fluidez do tráfego na região 
em função das obras emer-
genciais que ocorrem na pon-
te de acesso da pista expressa 
da Marginal Tietê na capital 

paulista para a pista expressa 
da rodovia no km 231 sentido 
Rio de Janeiro.

Na nova alça de acesso 
foi implantado faixa de de-
saceleração e aceleração e 
sinalização de orientação de 
tráfego, com objetivo de pro-
porcionar uma transposição 
adequada e segura da pista 
marginal para a expressa da 
rodovia. Também foi adap-
tado o sistema de drenagem. 
As melhorias foram defini-
das em conjunto com a Agên-
cia Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) e Polícia 
Rodoviária Federal.

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 - EDITAL - INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO 
EXECUTORIO ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MANUEL SANCHES DE 
ALMEIDA, Primeiro Oficial de 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, em especial ao Sr. AUGUSTO CESAR DE CAMPOS RAMOS, brasileiro, solteiro, maior, 
comerciário, RG n. 48.055.578-3–SSP/SP, CPF/MF: 418.655.238-01 residente na Rua Doutor Brandão Veras, 
n. 102, Apto 22, Vila Tijuco, em Guarulhos, que atendendo ao requerido por RODOBENS ADMINISTRADORA 
DE CONSÓRCIOS LTDA., (prenotado sob n. 332.960) foi instaurado o procedimento executório administrativo, 
em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob 
n. 12, na matrícula n. 26.068, desta serventia, pela qual AUGUSTO CESAR DE CAMPOS RAMOS, transmitiu-
-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Praça São Judas Tadeu, n. 9, Vila Tijuco, 
Guarulhos/SP- CEP: 07091-152. Com o intuito de proceder à intimação pessoal do devedor, foram efetuadas 
diligências nos seguintes endereços: a) Rua das Adálias, n. 9 (faz frente com a Praça São Judas Tadeu), (no 
endereço do próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado haver 
obtido informações no local que: “...o Sr. Augusto Cesar de Campos Ramos, mudou-se do endereço indicado, 
para local incerto e não sabido” (conforme certidão de fls. 29); b) Rua Doutor Brandão Veras, n. 102, Apto n. 22, 
Vila Tijuco, Guarulhos/SP- CEP: 07091-150 (no endereço do devedor constante no registro aquisitivo), tendo o 
escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: “o Sr. Augusto Cesar de Campos 
Ramos, mudou-se do endereço indicado para local incerto e não sabido” (certidão de fls. 38). Diante desse 
quadro, a credora exequente requereu a intimação por edital do devedor: AUGUSTO CESAR DE CAMPOS 
RAMOS, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor 
seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se 
em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência 
e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital 
publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca 
de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da 
ultima publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 52, 53 e 54. Assim, pelo 
presente, fica o referido fiduciante (AUGUSTO CESAR DE CAMPOS RAMOS), intimados para que, NO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias 
consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de 
Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 
as 16:00h), para quitar o seu débito para com a credora fiduciária e proprietária supra, que em 11/03/2019 
perfazia o valor de R$21.678,43 (vinte e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos), 
corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente convencionados, 
devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento; b) 
Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam 
da planilha apresentada pelo exequente, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As 
despesas ocorridas com o procedimento executório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo 
supramencionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR 
FIDUCIÁRIO Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual 
será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação deste Município. Guarulhos, 25 de março de 
2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA- Oficial Delegado

LUCY TAMBORINO - Ainda res-
tam três vagas das 28 dispo-
níveis na cidade após a saída 
dos profissionais cubanos do 
programa Mais Médicos. Os 

primeiros médicos interessa-
dos começaram a trabalhar 
em dezembro na cidade e de 
lá pra cá o Ministério da Saú-
de tem aberto editais convo-

cando profissionais.
As três vagas remanescen-

tes devem ser preenchidas 
após a publicação do Registro 
do Ministério da Saúde (RMS) 
dos profissionais. Enquanto 
as vagas não são preenchidas 
nas unidades de saúde, os de-
mais médicos da própria Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) 
ou de outras do entorno estão 
apoiando nos atendimentos.

As UBS contempladas 
com os profissionais ante-
riormente foram Jardim 
Cumbica I, Ponte Alta, Seró-
dio, Soberana, Cidade Mar-
tins, Primavera, Recreio São 
Jorge e Santa Lídia. 
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TCE suspende PPP da iluminação pública de Guarulhos
FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS

ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE 

REDAÇÃO - Após interrom-
per a licitação que contra-
taria uma empresa para fa-
zer a gestão do serviço de 
estacionamento rotativo da 
cidade, o Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo 
(TCE-SP) suspendeu ontem 
o certame que realizaria 
uma parceria Público-Pri-
vada (PPP) para os serviços 
de iluminação pública de 
Guarulhos. Os envelopes 
com as propostas das em-
presas interessadas seriam 
abertos hoje na Secretaria 
da Fazenda.

Segundo a Folha Me-
tropolitana apurou, três 
empresas entraram com 
recursos junto a Corte de 
Contas questionando o 
edital, sendo uma delas 
a Enel – empresa italiana 
que recentemente comprou 
cerca de 73% das ações da 
Eletropaulo e passou a ser 
a concessionária de energia 

de São Paulo, além de já ser 
responsável pelo serviço 
em outras 486 cidades bra-
sileiras nos estados de Goi-
ás, Rio de Janeiro e Ceará.

Ao TCE, a Enel questio-
na seis pontos do edital, 
dentre eles, o fato de a pre-
feitura ter alterado o objeto 
do contrato, sem que o ato 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE GUARULHOS

FORO DE GUARULHOS
3ª VARA CÍVEL

Rua José Maurício, 103, Sala 14, Centro - CEP 07011-060, Fone: (11)
2408-8122, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos3cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Processo Físico nº: 0052232-16.2011.8.26.0224
Classe: Assunto: Procedimento Sumário - Despesas Condominiais
Requerente: Condominio Conjunto Residencial Jardim San Remo
Requerido: Kartum Comercio e Empreendimentos Ltda.

EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU KARTUM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, expedido nos autos da ação deProce-
dimento Sumário - Despesas Condominiais movida por CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM SAN REMO em face de KARTUM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, PROCESSO Nº 0052224-39.2011.8.26.0224

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 Procedimento Sumário - Despesas Condominiais movida por CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM SAN REMO contra Kartum Comercio e Em-
preendimentos Ltda Processo nº 0052224-39.2011.8.26.0224- controle 1828/11, 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 08 de abril de 2019 às 14:00 h. 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 11 de abril de 2019, às 14:00 h e se encerrará no dia 13 de maio de 2019, às 14:00h. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 60% do valor última da avaliação. BEM IMÓVEL : Um 
apartamento nº 201, localizada no 20º andar ou 23º pavimento, do Edifício Carolina, bloco B, parte integrante do Conjunto Residencial Jardim San Remo, com entrada pelo nº 874 da Avenida Monteiro Lobato, bairro do Bom Jesus, 
Chácara das Palmeiras, que assim se descreve: possui a área privativa de 52,99 m², uma área comum de edifício de 15,26 m², uma área comum de estacionamento de 22,91 m², uma área comum de lazer e paisagismo de 13,00 
m², perfazendo a área bruta de 104,16 m², possuindo uma área ideal de 16,44m², a qual corresponde a uma fração no terreno do condomínio de 0,3425% e uma cota de participação nas despesas especificas do condomínio de 
1,18624% e uma cota de participação nas despesas gerais do conjunto de 0,3426% cabendo o direito de uma vaga no estacionamento, em lugar indeterminado, sujeito a atuação do manobrista. Objeto da Matricula nº 124.182 
do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos. As praças serão realizadas por meio eletrônico em www.bcoleiloes.com.Br. DO ÔNUS: Consta da referida Matricula nº 124.182, do 1º Registro de Imóveis de 
Guarulhos/SP, na AV.01- Penhora, em favor de Conjunto Residencial San Remo, em face da proprietária Kartum Comércio e Empreendimentos Ltda, Processo nº 0052224.39.2011.8.260224- 3ª Vara Cível – Foro de Guarulhos/SP. 
DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM - Na primeira fase, o valor mínimo para a venda do bem apregoado será o valor da avaliação judicial que corresponde a R$ 249.044,13 (Duzentos e quarenta e nove mil,quarenta e quatro 
reais e treze centavos) correspondente a avaliação de novembro/2018,será atualizada 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: 502480 - Edital - Leilão Eletrônico - NOVO CPC. 
A praça será conduzida pela Gestora BCO Leilões Judiciais, email: contato@bcoleiloes.com.br. Será conduzido pelo leiloeiro Sr. Rogério Boiajion, matriculado na JUCESP nº 954. 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 exe-
quente 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 noa 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 requisi-
tos estabelecidos no artigo 887 do NCPC. O leilão será presidido pelo leiloeiro oficial, em portal virtual que atenda à regulação específica, 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 provi-
dências 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 ficam 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 verificar 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 fiscais 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 ficam 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 notificações pessoais e dos respectivos patronos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Pessoalmente junto ao Ofício Cível onde tramita a 
ação ou no escritório do gestor, localizado na Av. Nove de Julho, 5966 – 5ª andar – conjunto 52- Jardim Europa- São paulo -SP, telefone (11) 3197-0883. Ficam os EXECUTADOS, na pessoa de seu representante legal 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, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 21 de março de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

convocatório fosse repu-
blicado; a impossibilidade 
jurídica de se empregar 
receitas provenientes da 
contribuição de iluminação 
para custeio de parte do ob-
jeto; e o fato do edital con-
ter exigências indevidas de 
habilitação técnica.

Além dela, questiona-
ram o documento as em-
presas Strata Construções 
e Concessionárias Integra-
das S/A e a Citeluz Servi-
ços de Iluminação Urbana 
S/A – esta última já havia 
levantado questionamentos 
anteriores, que foram res-
ponsáveis pela suspensão 
do mesmo no ano passado. 
No entanto, após as corre-
ções feitas pela administra-
ção municipal, o certame 
foi novamente questionado 
pela empresa. 

Os apontamentos das 
interessadas feitos ao Tri-
bunal de Contas datam de 
25 e 26 de março. 

Parceria
A PPP visa a moderniza-

ção, ampliação e manuten-
ção da rede de iluminação 
pública e propõe um siste-
ma inovador para a cidade. 
A parceria vai possibilitar a 
troca dos 64 mil postes de 
lâmpadas de mercúrio e só-
dio por LED, a fim de reduzir 
custos, aumentar a eficiência 
e prolongar a durabilidade. 
Segundo apurou a reporta-
gem, atualmente a prefeitura 
gasta R$ 22 milhões por ano 
com o sistema de iluminação 
pública, custo este que cairá 
para cerca de R$ 10 milhões 
com a parceria.

Além disso, a PPP pro-
porcionará que o sistema 
seja com 100% de telegestão, 
isso significa que assim que 
uma lâmpada apagar a pre-
feitura será imediatamente 
informada e uma equipe 
será direcionada ao local.



Gastronomia

Gastronomia da cidade 
une diversidade e excelência

DA REDAÇÃO - Guarulhos é si-
nônimo de negócios e de lo-
gística. A segunda maior ci-
dade do Estado de São Paulo 
também oferece diversas op-
ções de lazer e diversão, com 
alternativas que contemplam 
parques, shoppings, cinemas, 
eventos e espaços culturais, 
além de uma vasta rede hote-
leira. E na gastronomia não é 
diferente.  

O setor iniciou 2019 com 
grandes inovações. Isso por-
que, a cidade viveu importan-
tes momentos gastronômicos 
e abriu as portas para a che-
gada de renomadas casas que 

acrescentaram ainda mais ao 
paladar dos guarulhenses.

Com isso, o município 
vem experimentando uma 
série de mudanças e se adap-
tando ao que o mundo apre-
senta com seus sabores, tem-
peraturas e texturas. 

Estão presentes na cidade 
representantes das culinárias 
italiana, japonesa, mexicana, 
portuguesa, árabe, australia-
na, mediterrânea e muitas 
outras.

Pensando nisso, a Folha 
Metropolitana preparou um 
roteiro gastronômico indi-
cando os melhores estabele-

cimentos da cidade para que 
os que aqui vivem, ou estão 
de passagem, possam apro-
veitar o que de melhor há na 
cidade.

São destaques churrasca-
rias, bares, pizzarias, doce-
rias, padarias e tantos outros 
estabelecimentos que unem 
a diversidade e a excelência 
em seus produtos, agradando 
aos mais variados paladares. 

Dessa forma, essa rede 
gastronômica que, aliada aos 
demais serviços, faz do mu-
nicípio uma excelente opção 
para se investir, divertir e 
viver.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Av. Pres. H. de A. Castelo Branco, 2151 (Anel Viário) - Vl. Augusta, Guarulhos - SP
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Japastel
Como o próprio nome sugere, além das iguarias da culinária 

oriental, a casa também oferece uma diversidade de pastéis e 
caldo de cana. O estabelecimento funciona em dois endereços: 
o primeiro, na avenida Paulo Faccini, 2.143, Macedo tem como 
destaque o Hossomaki de Salmão. Já a segunda unidade funcio-
na no Internacional Shopping Guarulhos e trabalha exclusiva-
mente com pastéis. Informações: 2461-2564/ 2409-5652.

Mizu Sushi Bar
O restaurante oferece um diferenciado cardápio com pratos 

à la carte, rodízio de sushis, sashimis e pratos quentes, além de 
tempurás, yakissobas e deliciosas sobremesas. Localização: rua 
Tapajós, 124, Jardim Barbosa. Informações: 2408-6165.

Jun 
O sucesso do Jun Japanese Food está em seu cardápio, 

montado com criatividade e originalidade. Os destaques fi-
cam por conta dos sushis, shimejis, hot rolls e tempurás. 
Localização: na avenida Paulo Faccini, 1.909, Jardim Maia. 
Informações: 2229-6514.

Forno & Fogão Grill
Um ambiente agradável e uma bela vista para o Bosque Maia. Tudo isso aliado a uma 

gastronomia que une sabor e qualidade. Assim é o restaurante Forno & Fogão Grill. No local 
há uma variedade de pratos quentes e frios, incluindo carnes, peixes, frango, massas, tábuas 
de frios, além de um buffet de saladas e sushis. Como sobremesa doces e frutas completam 
a refeição. Localização: avenida Paulo Faccini, 1.769 – Maia. Informações: 4574-7463.

Empórium Pizzas 
A casa oferece mais de 40 sabores de pizzas, que vai dos 

tradicionais como calabresa, frango e portuguesa, até os doces, 
como chocolate e morango. Opções vegetarianas também são 
destaques da casa. Localização: avenida Paulo Faccini, 2.190 – 
Parque Renato Maia. Informações: 2447-2002/3493-8800. 



RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

Almoço Executivo com opções para todos os gostos.
Venha conhecer e se surpreenda.

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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11 94013-0707  / 94718-2977 

Av. Dr. Emilio Ribas nº 390 - Centro - 
Guarulhos/SP - CEP: 07020-010@degascostelariaepetiscaria

@degascostelaria SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS E 
ACOMPANHE NOSSAS PROMOÇÕES

  

Bar e Restaurante do Compadre
O grande destaque da casa é o tradicional baião de dois e o 

bolinho de abóbora com carne seca. Há ainda dadinho de tapio-
ca, bolinho de mandioca com queijo coalho, favada, rabada, vaca 
atolada, entre outros. A casa também trabalha com opções de 
cachaças e cervejas nacionais e internacionais. Localização: rua 
Silvânia, 86 – Gopoúva. Informações: 2443-4533.

Macaxeira Restaurante & Cachaçaria 
Dentre os principais pratos e mais pedidos no Macaxei-

ra destacam-se a Carne de Sol (preparada artesanalmente 
e servida com manteiga-de-garrafa, alho assado e pimenta 
biquinho), o Baião de Dois (arroz, feijão de corda, queijo-de-
-coalho, linguiça, bacon e carne-seca) e o Dadinho de Ta-
pioca. O local conta, ainda, com decoração, cardápio de co-
midas, bebidas, doces, petiscos, porções e música ambiente 
tipicamente nordestinos. Localização: rua Diogo Farias, 307, 
Centro. Informações: 2649-3761, 2671-2233 e 94766-8049.

Panificadora Meskita
A Panificadora Meskita é 

umas das mais tradicionais 
e respeitadas padarias da 
cidade. O cardápio inclui di-
versos tipos de doces, como 
bolos, tortas, sobremesas, 
além de lanches variados, 
pizzas, refeições, entre ou-
tros. Localização: avenida 
Otávio Braga de Mesquita, 
1.607 – Vila Barros. Infor-
mações: 2935.9994.

The Fire Steakhouse
A casa promete revolucionar a culinária na cidade entre-

gando cortes únicos para apreciadores de carnes com um 
toque americanizado. Um dos cortes é o Ancho, de origem 
argentina é retirado da parte dianteira do contrafilé, sendo 
um corte extremamente saboroso e macio, devido ao alto 
grau de marmoreio. Outra opção é o Tomahawk, um dos 
cortes mais saborosos da costela. O cardápio conta, ainda, 
com chorizo, assado de tira, além de hambúrgueres, peixes 
e frutos do mar. Localização: rua Tapajós, 56 – Macedo. Ho-
rário de funcionamento: segunda-feira das 12h às 15h e das 
18h às 22h; terça-feira a sábado das 12h às 00h; domingo 
das 13h às 22h. Informações: 2447-1582.

Padaria Parque Cecap
O cheiro de pão quente e 

café fresco lembram de for-
ma inconfundível o ambiente 
familiar, mas com toda prati-
cidade, conforto e ambiente 
agradável que só a padaria do 
Parque Cecap pode oferecer. 
O cardápio conta com vários 
itens como sanduíches, beiru-
tes, lanche de metro, pizzas, 
baguetes recheadas, entre 
outros itens. Localização: Ala-
meda das Vitorias Régias, 74 
– Parque Cecap. Informações: 
2408-7075.

Mandacaru Restaurante & Cachaçaria 
O carro chefe da casa é o Baião de Dois, composto por ar-

roz, feijão-de-corda, carne-seca, linguiça defumada, bacon, 
queijo coalho, tomate e pimentão. Outro destaque é a cos-
tela suína temperada com especiarias e coberta com molho 
barbecue, exclusivo da casa feito com cachaça artesanal. O 
cardápio conta, ainda, com saladas e pratos típicos como 
carne-seca, favada, escondidinho, caldo de mocotó e diver-
sas sobremesas. Localização: avenida Salgado Filho, 1.798 
– Jardim Santa Mena. Informações: 2806-9282.
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Atum
bonito
cação

camarão
cavalinha

corvina
manjubinha

merluza

pacú
pescada
pintado

porquinho
sardinha
salmão

saint peter
tilápia

Na diminuição dos riscos das 
doenças,  diminuição das taxas 

de colesterol , prevenção 
cardiovascular, redação da 

pressão arterial , ação 
anti-inflamatoria, rico em 

ômega 3

O consumo de peixe ajuda: 

o  v e r d a d e i r o  s a b o r  d o  m a r  m a i s  p e r t o  d e  v o c ê !

Número para
encomendas: (11) 9 8045-6125

av. cônego valadão, 1279 - guarulhos Avenida Suplicy, 323 - Santa Mena - Guarulhos/SP
Telefone: (11)4964-5877  Whatsapp: (11)94014-9462

O mais novo restaurante Delivery de Guarulhos,
 pratos triviais Brasileiro e linha Fit.

Breve 
Inaug

uraçã
o

Chilic Doceria
Serve bolos, doces, cupcakes, salgados e macarons. Tem amplo es-

paço. Diariamente das 9h às 19h30. Localização: avenida Doutor Re-
nato de Andrade Maia, 158 – Parque Renato Maia. Informações: 2443-
4435.

Sodiê Doces
Considerada a maior franquia especializada em bolos artesanais do 

país, a Sodiê é uma das docerias mais procuradas pelos guarulhen-
ses. São mais de oitenta sabores inigualáveis, além das versões zero 
açúcar e sem lactose, todos preparados com os melhores ingredientes 
para agradar o paladar dos mais exigentes consumidores. Localização: 
avenida Doutor Renato de Andrade Maia, 218 – Parque Renato Maia. 
Informações: 2229.1582.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Av. Paulo Faccini, 1769 - Bosque Maia
Fone: 4574-7463

Não cobramos a
taxa de 10% da mesa

FOTO: DIVULGAÇÃO

Vila Velha Bar e Lounge
Além das tradicionais bebidas, o Vila Velha Bar e 

Lounge oferece um rodízio DE BOTECO por R$ 29,90 
de domingo a quinta-feira, das 17h às 00h. O rodízio 
inclui couvert (ovo de codorna, salsichinha, azeitona e 
queijo prato), batata frita, batata Villa Velha (bacon e 
catupiry), mandioca, polenta, frango a passarinho, isca 
de frango, torresmo, pastel de carne e queijo, bolinhos 
de carne e queijo, coxinha, porpeta da Villa, calabresa, 
tulipa de frango, frango Villa Velha, costelinha barbe-
cue, contrafilé acebolado, escondidinho de carne, entre 
outros. Localização: rua Tapajós, 02 – Jardim Barbosa. 
Informações e reservas: 4386 4246 / 9 8536 3739.

Beco da Vila
Um novo conceito de restaurante bar em Guarulhos. Assim pode ser defi-

nido o “Beco da Vila”. O local foi inspirado nos grafites do Beco do Batman, na 
capital paulista. No cardápio diversas iguarias prometem animar o happy hour. 
Localização: Rua Tapajós, 258 – Macedo. Informações e reservas: 4574-6006.

Boteco Boa Vista
O boteco já chama a atenção pela decoração e o estilo, que remete aos tradi-

cionais bares do Rio de Janeiro. Entre os destaques do cardápio estão o bolinho 
de abóbora com carne seca, filets aperitivos e a deliciosa picanha na tábua. 
Localização: rua Tapajós, 200 – no Jardim Barbosa. Informações: 2358-5743.
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Adega 33
Um dos destaques do cardápio do Adega 33 é o Cupim 

Casqueirado. A deliciosa e suculenta carne acompanha 
mandioca cozida regada na manteiga de garrafa, farofa e 
vinagrete. No Adega 33 a animação também é garantida. 
Todos os domingos uma roda de samba já é conhecida dos 
clientes da casa. Localização: rua Tapajós, 120 – Jardim 
Barbosa.  Informações e reservas: 3428-6294 e WhatsApp 
(11) 99601-7093.



Disparado a melhor
feijoada de Guarulhos! 

Samba e Pagode ao vivo!

INFORMAÇÕES: (11) 3428-6294       (11) 99601-7093
R. Tapajós, 120 - Jardim Barbosa, Guarulhos - SP
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É claro que não se pode, a partir 
desta constatação, concluir que o 
País segue em águas tranquilas

     A Secretaria do Trabalho abriu nesta 
quarta-feira (27) as inscrições para os cursos 
de assistente de cabeleireiro, manicure e 
pedicure, e maquiagem, cada um com 20 vagas 
disponíveis. As inscrições devem ser feitas até 
o dia 2 de abril pelo site www.viarapida.sp.gov.
br ou diretamente na Secretaria do Trabalho, 
situada na avenida Monteiro Lobato, 734 – 
Macedo. Para quem escolher realizar a inscrição 
pessoalmente, é necessário levar RG e CPF. 
As aulas acontecerão na carreta da Via Rápida 
instalada na Praça Getúlio Vargas, no Centro.

     A partir da próxima terça-feira (2), a 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) 
abrirá inscrições para aulas de natação no 
Complexo Esportivo João do Pulo, no Jardim 
Divinolândia, direcionadas para jovens nascidos 
entre 2006 e 2009. Os responsáveis devem 
levar o RG do aluno no próprio local até o dia 18 
de abril, fazer a inscrição, e receber uma senha 
para a realização do sorteio das vagas, que será 
feito no dia 27 de abril, às 10 horas. A equipe da 
SEL estará no João do Pulo, de segunda a sexta-
feira, para realizar o atendimento.

ANOTE

Indústria: 
produtividade 
em alta

Dados que constam de estudo realiza-
do pela Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) mostram que a produtividade do 
trabalho na indústria em 2017 ficou 2,3% 
superior à média dos principais parceiros 
comerciais do País em relação a 2016, re-
forçando uma tendência observada desde 
2015. Entre os parceiros comerciais estão 
Estados Unidos, Argentina, Alemanha, 
México, Japão, França, Itália, Coreia do 

Sul, Países Baixos e Reino Unido. 
Isso demonstra em números que a 

situação econômica do Brasil, apesar da 
turbulência ocasionada por um período de 
eleições extremamente marcado por posi-
ções radicais, não é tão ruim como anun-
ciam os pregoeiros do caos. Basta ver que, 
como indica o citado estudo que, entre 
2016 e 2017, a produtividade do trabalho 
na indústria de transformação brasileira 
cresceu 4,3% e só não foi maior que a pro-
dutividade apresentada pela Coreia do Sul, 
que cresceu 5,8%. 

Já os Países Baixos apresentaram de-
sempenho semelhante ao do Brasil, com 
um aumento de 4,2% da produtividade. 
Depois, aparecem Argentina, com 3,8%, 
e Japão, com 3,3%. É de se lembrar que a 
produtividade do trabalho é medida como 
o volume produzido dividido pelas horas 
trabalhadas na produção. Nos últimos cin-

co anos (2012-2017), a produtividade do 
trabalho na indústria de transformação 
brasileira mostrou recuperação e acumu-
lou aumento de 9,1%. O Brasil registrou os 
mesmos números que Coreia do Sul. 

É claro que não se pode, a partir desta 
constatação, concluir que o País segue em 
águas tranquilas rumo ao seu futuro gran-
dioso e que nada se deve mais fazer. Pelo 
contrário. É preciso avançar, até porque a 
competitividade da indústria continua a 
ser um importante desafio para a econo-
mia brasileira, pois só com preços compe-
titivos será possível aumentar os números 
da exportação. Para tanto, é preciso tam-
bém que se aumente a qualidade da edu-
cação no País, a fim de se formar operários 
e dirigentes mais capacitados, além de se 
investir em ciência e tecnologia.

 Obviamente, a competitividade da 
indústria para aumentar precisa também 
de investimentos em infraestrutura logís-
tica, com a ampliação e conservação das 
malhas rodoviária, ferroviária e hidroviá-
ria e de portos e aeroportos. Só assim será 
possível competir com os preços exibidos 
por produtos asiáticos e outros competido-
res não só no mercado externo como no 
interno.

Não se pode deixar também de assi-
nalar que esses dados compilados para o 
estudo da CNI foram obtidos num perí-
odo que foi marcado pela paralisação no 
transporte de carga rodoviária que se deu 
no mês de maio de 2018, como reflexo da 
greve dos caminhoneiros, ocorrência, de 
certo modo, inusitada na história do País. 
De fato, a tendência de alta na indústria 
de transformação brasileira retrocedeu no 
segundo trimestre do ano, com a produti-
vidade caindo 3,4% em comparação com 
o mesmo período de 2017, interrompendo 
uma tendência de alta registrada desde o 
segundo trimestre de 2016.

  Seja como for, a previsão para os pró-
ximos meses é que o indicador de produ-
tividade volte a refletir o aumento da efici-
ência, o que significa que, apesar da crise 
econômica, as empresas têm se mostrado 
eficientes, reduzindo custos, sem fazer cor-
tes drásticos na mão-de-obra, que se tem 
mostrado competente.

PONTO
DE VISTA

MILTON LOURENÇO
presidente da Fiorde 
Logística Internacional e 
diretor do Sindicomis e 
da ACTC

AV. DR. TIMÓTEO PENTEADO, 1082 - VILA HULDA - GUARULHOS/SP ( AO LADO DO BANCO BRADESCO)
TEL.: (11) 2447-1578 (11) 99009 9621NOVO ENDEREÇONOVO ENDEREÇO
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Últimos dias de promoção

TAPETES E CORTINAS 
PRONTAS E SOB MEDIDA -

 ALMOFADAS - PERSIANAS - 
PAPEL DE PAREDE - MANTAS

3x2,60 m3x2,60 m

TUDO PARA DECORAR O SEU 
LAR VOCÊ ENCONTRA AQUI

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

Av.Otávio Braga de Mesquita, 731 - Vila Fátima
CONSULTE O NOSSO SITE WWW.ATTUSIMOVEIS.COM.BR

VENDA E LOCAÇÃO WHATSAPP
FONE: 2279-3327 94783-1669

VENDE VENDE VENDE LOCAÇÃO

IMÓVEIS PARA TROCA CASAS
Tenho vários imóveis para 
trocas: Terrenos/ Casas/ 

Sobrados/ Aptos/ Chácaras e 
imóveis na praia. REF: 02.

SOBRADO BELA VISTA 
4 Dorms, 2 escritórios, 

sala, coz e 2 Wcs, 
R$410.000 REF: 20.

SOBRADOS

CASAS

CASA PRAIA (MONGAGUÁ)
10X25, 250 M² 3 Dorms 

(1suíte), sala,copa,cozinha, 3 
wcs, área de serv,ar 

condicionado, churrasqueira, 
piscina, 4 vagas de garagem 

R$200.000 Aceita carro como 
parte de pgto REF:02.

CASA P/ RENDA
 PRÓX Á VL. FLÓRIDA

2 Casas + salão já alugados, 
com escritura, R$190.000 

REF: 02

5  CASAS P/ RENDA
Terreno (10x25) R$ 400,000 

(Aceita Permuta)
REF :DANIEL.

CASAS PARA RENDA
07 Casas no Terreno( 

10X25)RENDA, R$ 5,300 – 
VALOR 530,000 REF/DANIEL.

CASA PARA RENDA ITAQUÁ
Próx ao hospital Santa 

Marcelina, 7 Casas , terreno 
de 600 m², escritura 

registrada R$300.000
 REF : 20.

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS APARTAMENTOS

TERRENOS

INDUSTRIAIS

APARTAMENTOS

LOCAÇÕES RESIDENCIAISLOCAÇÕES RESIDENCIAIS

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

APTO JD. PARAÍSO
2 Dorms, sala,coz, area de 

serv,wc, garagem lazer 
completo R$80.000 de 
entrada + parcelas de 

R$750,00 REF:02.

APTO VL. FÁTIMA 70 M²
2 Dorms,sala,coz,2 
wcs,sacada,+VAGA 
R$235.000 REF:20 

CASA JD. FÁTIMA 
2 Dorms, sala, coz, wc, 2 
vagas R$250.000 Aceita 
financiamento REF:20.

CASA JD. ADRIANA II
4 Dorms, 1 suite, sala,coz, 2 

wcs, 2 vagas R$430.000 
REF : 20

CASA BONSUCESSO
Terreno 5x25, Com 2 casas 

no quintal , 2 vagas de 
garagem, 2 cômodos e wc 

alugado, ótimo para 
investimento R$140.000 

REF :20.

2 CASAS PIMENTAS
Terreno 10x25, 3 Cômodos e 

6 Cômodos R$ 260.000 
Aceita carro como parte de 

pagamento e imóvel de 
menor valor REF : DANIEL 

CASA ITANHAÉM
 (Vende ou Troca)

 10X25, 3 dorms,4 vagas, 
piscina, DOC OK R$280.000 

REF: DANIEL. 

APTOS BONSUCESSO
2 Dorms (sala,coz,wc + 

vaga) R$190.000  3 Dorms 
(sala,coz,wc + vaga ) 

sacada R$260.000 Aceita 
financiamento REF: 20.

APTO MIKAIL
2 Dorms,sala,coz,wc, 

sacada +vaga R$110.000 
REF:02

TERRENO SOBERANA 
Em construção R$60.000 + 

parcelas REF:02.

CHÁCARA SANTOS DUMONT 
3.500 m² casa com 2 dorms, 
piscina, R$160.000 Ac Auto 

REF: DANIEL.

GALPÃO COM RENDA 
4.000 M² terreno, 4.300 M² 

de AC Consulte-nos
 REF: DANIEL 

GALPÃO CUMBICA
250m² c/renda- R$500.000- 

REF:DANIEL

CASA JD. ADRIANA 
Dorm, sala, coz, wc e 

lavanderia GRANDES + vaga 
de garagem R$750,00 

REF:20.

CASA VL. FLÓRIDA 
2 Dorms, sala, coz, wc, area 
de serv e garagem R$ 1.200 

REF:02.

CASA BELA VISTA 
(INDEPENDENTE) 
3 Comodos + vaga 
R$800,00 REF : 20.

CASA SANTOS DUMONT
2 Dorms,sala,cozinha,área 
de serv, 2 wcs, garagem, 

salão R$900,00 Ótima 
localização REF:02.

SALÃO MACEDO 
80 M ², 1 WC e lavabo 

R$2.000 REF :20.

GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C R$5.000 

REF :DANIEL

TERRENO 1.500 M² PROX A 
OTÁVIO BRAGA DE 

MESQUITA
Murado, plano, excelente 

localização para estaciona-
mento lava rápido etc. 

R$7.000 REF:02.

GALPÃO JD. PARAÍSO
12X16 = 192 M², 5 M de pé 
direito, portão de abertura 8 

m R$3.200 REF: 02.

GALPÃO PRÓX ÁO 
AEROPORTO

Galpão com elevador de 
carga 1.000 m² consulte-nos 

REF:DANIEL.

GALPÃO CUMBICA 
500 M² R$5.000,00 

REF: DANIEL 
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30/03
SÁBADOLANDER DAYLANDER DAY NOVA XTZ LANDER 250 ABS 2019NOVA XTZ LANDER 250 ABS 2019

ABS DE SÉRIE

MOTOR CONSAGRADO 
250CC

DESIGN MARCANTE
FAROL FULL LED COM 

LUZ DE POSIÇÃO
NOVO ASSENTO EM DOIS NÍVEIS

ALÇAS DO GARUPA EM ALUMINÍO

LANTERNA
TRASEIRA FULL LED

Av.Tiradentes, 3003
CENTRO - GUARULHOS/SP

Av.Juscelino Kubitschek, 4597
PIMENTAS - GUARULHOS/SP

2468-8767
94222-6099

2303-5775
96192-1465

SINTA A EMOÇÃO DE PILOTAR O MAIS NOVO SUCESSO DA YAMAHA.

VENHA CONHECER E FAZER UM TEST RIDE NA NOVA 
LANDER ABS. NESTE SÁBADO, A PARTIR DAS 9H.
LIGUE PARA A SUA CONCESSIONÁRIA YAMAHA 
E AGENDE AGORA MESMO.

30/03
SÁBADO

Honda inaugura sua segunda fábrica de automóveis no Brasil
FOTOS: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DA REDAÇÃO - A Honda Au-
tomóveis do Brasil Ltda. 
(HAB) inaugurou nesta se-
mana sua nova fábrica de 
automóveis no País, locali-
zada na cidade de Itirapina, 
interior de São Paulo.

O evento, que ocorreu nas 
instalações da nova unida-
de, contou com a presença 
de João Doria, governador 
do Estado de São Paulo; José 
Maria Candido, prefeito do 
Município de Itirapina; Is-
sao Mizoguchi, presidente da 
Honda South America, além 
de outras autoridades.

“É um grande orgulho 
inaugurar a segunda fábrica 
de automóveis da Honda no 
Brasil. Essa nova unidade, 
mais eficiente e produtiva, é 
fruto do investimento para 
fortalecer nossa estrutura 
de produção e demonstra o 
compromisso de longo prazo 

da marca com o país, orienta-
do para a criação de um va-
lor sustentável aos clientes, 
parceiros de negócio e toda 
a sociedade. Contar com o 
prestígio e a confiança dos 
consumidores brasileiros é o 
que nos motiva a seguirmos 
investindo para contribuir 
com o desenvolvimento so-
cial e econômico da nação”, 
afirma Mizoguchi.

Fluxos mais seguros, pro-
cessos otimizados, tecnolo-
gias mais avançadas e ganhos 
em sustentabilidade, tais 
quais vistos nas mais moder-
nas fábricas de automóveis 
Honda no mundo, são reali-
dade na fábrica de Itirapina e 
fortalecem a operação.

A linha de montagem foi 
projetada para atender a pro-
dução de modelos diversifica-
dos e permitir modificações 
tecnológicas futuras.

A Honda aproveitou a oca-
sião para também anunciar a 
expansão das operações da 
Honda Energy, subsidiária 

Nova estrutura de produção
A Honda anunciou em abril de 2018, o plano de reestruturação de seu sistema produtivo 

de automóveis no País, com o objetivo de fortalecer e maximizar a competitividade de seu 
negócio. Nessa nova estrutura, a produção de automóveis será transferida por completo da 
fábrica de Sumaré (SP) para a nova planta.

Com investimento total de aproximadamente R$ 1 bilhão, incluindo a aquisição do ter-
reno de 5,8 milhões m², compra de equipamentos e construção do prédio administrativo, a 
fábrica de Itirapina tem capacidade nominal de 120 mil unidades ao ano, em dois turnos, 
devendo empregar cerca de 2 mil funcionários.

O primeiro modelo a sair da linha de montagem foi o Fit, cuja produção diária alcança 90 
unidades. Gradualmente, os demais automóveis fabricados no país também passarão a ser 
produzidos na unidade. A conclusão dessa transferência está prevista para 2021.

da Honda Automóveis do 
Brasil dedicada à geração de 
energia eólica. Com a cons-
trução de uma torre adicio-

nal, a Honda Energy passará 
a contar com dez aerogerado-
res e suprirá a demanda ener-
gética da nova fábrica.



ÁRIES: Com Vênus se sobressaindo você apresentará um 
aspecto mais agressivo, porém determinado. Não deixe 
de ministrar sua coragem naquilo que você acredita.

TOURO: Nem tudo que havia idealizado e planejado al-
cançará o sucesso tão esperado por você. Mas saiba que 
existe no final do dia uma recompensa pelo seu trabalho.

GÊMEOS: Com um aspecto inovador irá contrabalan-
cear a sua criatividade com um certo conservadorismo 
interno. 

CÂNCER: Muita estabilidade no campo do desenvolvi-
mento técnico profissional, a sua personalidade estará 
mais forte que o habitual. 

LEÃO: Com um sentimento voltado mais para si, tende a 
ter mais dificuldades para se relacionar. Em Mercúrio essa 
força será muito mais evidente. 

VIRGEM: Haverá bons momentos para que você consiga 
realizar suas tarefas de forma mais coesa que o habitual. 
A sua praticidade estará muito mais robusta agora.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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AA
SEPULTURAS
SRAAAARU
IEOGROAP

ANTIGUIDADE
AAANORAR
TTRAIRAF
UIETERÇA

FRISADAAT
ATLJITSU

ADUACAAR
DISSEMINADA

GASUOM
IDLUSTRE
TOASTSMONT

FALSIFICAÇÃO

É exigida
para do-

cumentos 
eletrônicos

A posição
corporal 

do homem

Instrumen-
to usado

pelo
lavrador

Vogal que
levava o
trema

(Gram.)

She-(?), 
heroína de
desenho
animado

Unidades de 
comercia-
lização no
cemitério

Senhora
(abrev.)

Natureza
do bicho-

papão
(bras.)

Antigo na-
vegador da
Microsoft

(sigla)

Torben
Grael e
Robert
Scheidt

A mais
alta

montanha
da Turquia

Findou com
o Império 

Romano do
Ocidente

Formas de
destaque
do texto 
no Word

Código da
pilha 

"palito"
(sigla)

Peixe de
dentes

afiados e
cortantes

Letra do
ressalto à
esquerda,
no teclado

Símbolo de
união de
conjuntos

(Mat.)

Letra
inicial de
produtos
da Apple

(?)-feira, 
o segundo
dia útil da
semana

De (?) a Z: 
do início
ao fim

"(?) But
True", 

sucesso do
Metallica

Salientada;
ressaltada

(fig.)

Os itens
vendidos
no brechó

Jiu-(?),
arte

marcial
japonesa

Letra que
indica o

masculino

(?)-5,
decreto da
Ditadura
Militar

Luminária
suspensa

do teto

"Consu-
midor", 
em IPC 
(Econ.)

(?) Blanc,
cume da
Europa

Ocidental

Torrada,
em inglês

Crime de
quem

produz o
uísque

paraguaio

A infecção
que atinge
a corrente
sanguínea

Grande êxi-
to (gíria)

Prata
(símbolo)

Papel de Judi Dench
nos filmes de 007
Fruto associado à
fecundidade (Ant.)

Rabo
"Muitos",
em "mul-

tiface"

Necessidade urgente 
da pessoa asfixiada

Interjeição que
exprime espanto

Sapo da
Amazônia
Odor, em
italiano

Rezar
Cidade

industrial
de SC

Videogame relançado
no Brasil em 2017
Cidade natal de 

Anita Garibaldi (SC)
Cultivada
(a terra)

Ato de improbidade
administrativa por

fraude em
licitações

3/sad. 4/mont. 5/atari — jítsu — odore — toast. 6/ararat.

LIBRA: Sem muitas alterações o momento será de paz e 
bem poucas turbações durante o curso do dia. Precisará 
ser mais condescendente.

ESCORPIÃO: Seu sexto sentido estará bem afiado e 
notará com isso que precisa ficar mais atento em relação 
algumas pessoas.

SAGITÁRIO: Uma carranca pode inesperadamente lhe 
consumir neste dia que deveria ser de paz e afirmação. 
Aja com maior responsabilidade.

CAPRICÓRNIO: A cabeça no lugar é algo demasiada-
mente importante para você neste momento crucial. 
Precisará da ajuda de Marte como seu partisan.

AQUÁRIO: A cabeça no lugar é algo demasiadamente 
importante para você neste momento crucial. Compro-
metido com o que se propôs fazer.

PEIXES: Personalidade poética e lírica, essa será a sua 
principal característica na sua vida social hoje. Agirá com 
muito mais afeição que o habitual.
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MAYARA NASCIMENTO - A dupla 
sertaneja Henrique & Julia-
no se apresenta hoje às 21h 
no Internacional Eventos, 
antiga Phillips. Os ingressos 
estão quase esgotados e a ex-
pectativa é que o evento bata 
recorde de público na cidade.

Donos dos sucessos “Mais 
Amor e Menos Drama”, “Tô 
Valendo Nada”, “Na Hora da 
Raiva” e “Cuida Bem Dela”, 
a dupla de irmãos formada 
em 2012 lança a turnê “Me-
nos é Mais” e se apresenta 

Henrique & Juliano se apresentam hoje 
em Guarulhos com a turnê ‘Menos é Mais’

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

em Guarulhos com o apoio 
da Folha Metropolitana, que 
realizou diversas promoções 
e sorteios de ingressos para 
os leitores.

No ano passado a dupla 
também se apresentou no 
mesmo local e a casa bateu 
recorde de público, contabili-
zando oito mil pessoas. Nes-
te ano a meta é levar música 
para mais pessoas de Guaru-
lhos e região.

Quem comprar dois in-
gressos para o camarote do 

show ganhará mais um in-
gresso de brinde. Outra pro-
moção também ainda está 
valendo, e quem comprar 
um ingresso para a área VIP 
ganhará outro ingresso para 
o show da Maiara e Maraisa, 
próxima dupla a desembar-
car na cidade.

Promoções para o próxi-
mo show serão lançadas em 
breve nas redes sociais do 
jornal, Facebook (jornalfo-
lhametro) e no Instagram (@
folhametropolitanagru).
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IMÓVEIS

CURSOS

Contrata-se

Vende-se

Aluga-se

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

Aluguel de Máquina

RelaxAuto

VEÍCULOS

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

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

CLASSIFICADOS

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac, Bobcat. Fs.: 
2486-8586/ 97138-8449/ 
94159-7731

ESPAÇO GANESHA 
MASSOTERAPIA 
A Nova Sensação de 
Guarulhos. Equipe treinada 
p/ melhor atende.lo s. 
Venha relaxar..agende 
seu horário tel 4574.3923/ 
99277-1334 whats.

SPIN LT 2014/2014 
Mecânica, 5 lugares.  
Branca , Valor 29.700  F.: 
(11) 95035-6200 Josmar
CORSA SEDAN CLASSIC LS 
2011, cinza, KM baixa, vte, 
sensor de ré ,sem detalhes 
F.: 2461-3205/98111-7603.

BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
HIROMI ISSEI 20A. 
Kirey,daigakusai.
denwa:990257977 selfie no 
Whatsapp
KAKAU  MASSAGEM 
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)

PINTOR DE
PAREDE

com experiência e 
Habilidades em 
manutenção Predial.  
Benefícios: Vt, Cesta 
Básica e Refeição no 
local.  Gotaquímica Rua 
Pascoal Zimbardi, 307 
Cumbica - Guarulhos  - 
SP (km 219 Dutra 
sentido SP. )

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

MOÇA MAIOR 
Precisa  p/ trabalhar em  
Privê como garota. Fone. 
(11) 96655-6443
MOTORISTA CARRETEIRA 
Transportadora em 
Guarulhos admite, 
Motorista Cat. E, 
experiência comprovada 
em carteira. Comparecer 
munidos de documentos 
(Carteira Profissional e 
Currículo) de 26/03/2019 a 
29/03/2019  das 9h as 12h. 
Rua: Manuel Fernandes 
Garrote, 588, Jardim Novo 
Portugal/Guarulhos.
MECÂNICO 
c/ exp. , p/ trabalhar em 
Guarulhos . F.: 2412-1481 
c/ Márcio.

DOMÉSTICA 
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 
2212-1132  2ª à 6ª horário 
comercial
GIGA SOM CONTRATA 
Motoristas p/Bico (homens 
e Mulheres) Cat de B a E 
p/ dirigir carros de som em 
S.P. e Região. F.:  2425 
2560/zap 94015-4662.

VENDO 
ESTACIONAMENTO 
Ao lado do Inter. Shopping 
e Poupatempo , L.L 13 Mil 
Seco, valor 350 Mil (11) 
96812-0971
VDO CLÍNICA ODONTO 
Gru/ Jd São João,   SÓ 
entra e trab 2 cadeiras valor 
29 mil F.:  99146-8292.
VENDE-SE 
Banca jornal, Frente 
Padaria Barão Cecap. F: 
2884-8660 c/ Izabel

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
DOCUMENTO PARA USO 
CAPEÃO 
Av. Jucelino, 3820. F.: 
4964-5433
APTO S. BERNARDO DO 
CAMPO 
74m² Vendo ou troco/apto. 
Guarulhos.2 dorm. sendo 
1 suite, wc.,  social, copa/ 
coz. lavanderia aquec. 
gás, 1 vaga, Bairro Sta. 
Terezinha F.:2461.3205/ 
98111.7603

JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. 
R$ 750,00.  F:97272-7232 
whats
APTO. PARAVENTI 
2 dorms. + dep., 1 vg., 
portaria. R$ 1.100, Inculso 
cond.+ Iptu. F.: 94249-5706 
whats.
APTO. GOPOUVA 
2 dorms. sacada+ dep., 
1vg. port.24hrs. R$ 
1.350,00 Inculso cond.+ 
Iptu. F.: 94249-5706 whats.
APTO. VILA RIO 
2 dorms. c/sacada + dep., 
1 vg., portaria. lazer R$ 
1.250,Inculso cond.+ Iptu. 
F. 94249-5706 whats.
JD. BELA VISTA $ 620 
Atrás da Pça. Juscelino 
K de Oliveira, 1 
dorm.,sl,coz.,wc.,lav., s/ 
gar  casal s/ filhos s/animal. 
98443-5925
CASA RENATO MAIA 
2 dorms., Demais dep., 
Gar. 3 autos, ao lado do 
Roldão. F.:  99806-2562/ 
2468-0330

DOCUMENTO P/USO 
CAPEÃO
Av. Salgado Filho. F.: (11)  
94805-3497.
FLÁVIA FERNADA 
2 dorms. + dep., 1 vg., 
portaria.110 Mil á Vista. F.: 
94249-5706 whats.
APTO CECAP 
REFORMADO
3 dorms., 240 Mil aceita 
financ. ou troco por Casa.  
F.: 98919-5686
TERRENO 450MTS² 
c/ 2 comodos, c/ imposto. 
Cabuçu 30 Mil,  entrada 16 
Mil. F.: 2404-2620
AGUAS DE LINDÓIA 
Apto. 3 dorms., 3 wcs., 
mobiliado, reformado, 
ideal p/ 6 pessoas (11)  F: 
2440-9505
TERRENO PARA GALPÃO 
Bonsucesso  2.200 m² $ 
600 mil  Ac. parte permuta  
99621-0426
APTO. GOPOUVA 58 
MTS.² 
2 dorms., suíte, wc, sala, 
coz. planej., área de serv., 
varanda e  gar., c/salão 
festas e jogos, playground 
e espaço p/ crianças. Ót. 
local., próx. ao Anel Viário 
e Av. Emilio Ribas, ônibus 
p/ os metrôs Tucuruvi, 
Penha e Armênia.  265 mil, 
Condomínio e IPTU baixos. 
Tratar c/ Luiz Fernando (11) 
99539-7678

CASA ARMINDA DE LIMA 
3 dorms., sla 2 amb., e 
demais dep., gar 5 autos, 
próx. Proguaru. F.: 99806-
2562/ 2468-0330

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA REDAÇÃO

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

CARLA LOIRA 
Massagem sensual...local 
discreto.fone 95415-6162.

TERRENO 295,20MTS. 
Pq. Continental l, esquina 
Rua Zélia Emerenciana de 
Alvarenga. Doc. Ok direto 
com prop. F.:  9 9976 2880.

Temer vira réu no caso da mala de R$ 500 mil
FOTO: ANDRÉ DUSEK/ESTADÃO

DA REDAÇÃO - A Justiça Fede-
ral em Brasília aceitou de-
núncia do Ministério Públi-
co Federal e transformou o 
ex-presidente Michel Temer 
em réu pelo suposto crime 
de corrupção passiva, en-
volvendo o caso da mala de 
R$ 500 mil. O caso transi-
tava no Supremo Tribunal 
Federal (STF), mas após a 
perda do foro do ex-presi-
dente, foi remetido para 
primeira instância.

Em abril de 2017, o en-
tão assessor do presidente 
Rodrigo Rocha Loures foi 
filmado em ação controlada 
da Polícia Federal receben-
do uma mala com R$ 500 
mil do executivo da J&F, Ri-
cardo Saud. Ele foi um dos 
alvos da Operação Patmos, 
deflagrada em maio daquele 
ano, com base na delação de 
executivos da holding. Te-
mer e Loures foram denun-
ciados pela suposta propina. 

Governo arrecada R$ 
2,7 bilhões com leilão 
da Ferrovia Norte-Sul
DA REDAÇÃO - O governo federal 
leiloou ontem a Ferrovia Norte-
-Sul (FNS). A concessionária 
Rumo S.A foi a vencedora e 
ofertou R$ 2,719 bilhões pelo 
trecho de 1.537 quilômetros, 
que vai de Estrela d’Oeste (SP) 
a Porto Nacional (TO). A outra 
proposta apresentada, da VLI 
Multimodal, representada pela 
corretora Safra, foi de R$ 2,065 
bilhões. O valor mínimo de 
outorga era de R$ 1,353 bilhão. 
O prazo da concessão é de 30 
anos e a previsão de investi-
mento é de R$ 2,8 bilhões.

A empresa Rumo S.A. deve-
rá prestar serviço de transporte 
ferroviário e assegurar a manu-
tenção da estrutura. Além dis-
so, ela também deverá implan-
tar planos ambientais, oficinas 
de manutenção e postos de 
abastecimento e na aquisição 
de equipamentos ferroviários e 
material rodante.

Defesa
Em nota o criminalista Eduardo Carnelós, que defende Temer, 

informou: “A denúncia ratificada pelo MPF, que imputa a prática 
de crime ao ex-presidente Temer pelos fatos relacionados ao recebi-
mento de mala contendo dinheiro pelo ex-deputado Rodrigo Rocha 
Loures, é a primeira acusação formulada pelo ex-Procurador-Geral 
da República, depois da deflagração, em maio de 2017, da sórdida 
operação com a qual se pretendeu depor o então presidente da Re-
pública. Como tudo que nasceu daquela operação ilegal e imoral, 
essa imputação também é desprovida de qualquer fundamento, 
constituindo aventura acusatória que haverá de ter vida curta, pois, 
repita-se, não tem amparo em prova lícita nem na lógica”.

Mais de 100 suspeitos 
de divulgar pornografia 
infantil foram presos
DA REDAÇÃO - Ao menos 136 
suspeitos de cometer crimes de 
abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes na in-
ternet foram presos ontem, na 
quarta fase da Operação Luz 
na Infância. As ações ainda es-
tão em andamento e o número 
deve mudar ao longo do dia.
Além das detenções, policiais 
civis dos 26 estados e do Dis-
trito Federal estão cumprindo 
266 mandados judiciais de bus-
ca e apreensão em endereços 
ligados aos investigados, em 
todo o país.

Segundo o coordenador do 
laboratório, delegado Alesan-
dro Barreto, a maioria dos pre-
sos é do sexo masculino, tem 
entre 19 e 29 anos e vive em 
estados da Região Sudeste. Os 
suspeitos pertencem a diferen-
tes classes sociais. Já entre as ví-
timas, há crianças a partir dos 
2 anos de idade.
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