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RIO - Vista do Cristo Redentor no topo do morro do Corcovado abençoando a cidade maravilhosa
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RETRATO DO LEITOR   Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!

Ulisses Alves de Souza, o 
saudoso chefe de reporta-
gem da Veja, me contratou 
como repórter quando a re-
vista ainda usava fraldas. Co-
mecinho dos anos setenta. No 
final dos sessenta, Veja havia 
surgido para revolucionar o 
jornalismo semanal no Brasil. 
Era uma revista de informa-
ções para concorrer com as 
ilustradas. Mino Carta, diretor 
de redação, vivia cercado pe-
los mais talentosos jornalistas 
da época. Quase todos vin-
dos do Jornal da Tarde, irmão 
caçula do Estadão.

Eu havia deixado o jorna-
lismo de província. Passara 
pela rádio de Guararapes, no 
interior de São Paulo. Vim pra 
Guarulhos, aos 19, pra cur-
sar a Faculdade de Direito e 
atuar como correspondente 
do jornal O Estado de São 
Paulo. Junto, tinha o trabalho 
de locutor na Rádio Difusora, 
atual Boa Nova. Passei tam-
bém por aqui, tempo em que 
esta Folha chamava-se Guaru 
News, antes de ser comprada 
pelo empresário e político 
Paschoal Thomeu.

Voltemos à Veja.
A revista era uma esco-

la. E uma escola importante 
que me ajudou ser repórter. 
Conto esta história pra falar 
de minha pouca experiência 
na época, afinal eu vinha do 
Guaru-News e não do Jornal 
da Tarde. E, mais importante, 
para lembrar Ulisses, o Uru, 
que nos deixou em 2011. Era 
exigente, tinha fama de mau, 
mas reunia talento e doçura. 
Uma figura inesquecível.

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

Uma de suas primeiras li-
ções ficou marcada. Ulisses 
Alves de Souza dizia que pior 
que não ler jornal é ler apenas 
um.

Naquela época, repórte-
res liam jornal. Chegavam à 
redação para receber a pau-
ta do dia com o Estadão ou 
a Folha debaixo do braço. 
Hoje, os coleguinhas ficam 
no celular...

Tudo bem. Os tempos são 
outros. Mas as lições ficam.

Lia-se a Folha de São Pau-
lo, O Estado de São Paulo, o 
Jornal do Brasil e, eventual-
mente o Globo, o mais cario-
ca. A edição de Veja, na se-
gunda-feira, vinha com tudo 
de importante que esses 
jornais publicavam. E sempre 
com algo mais.

 
Fim do mundo
Nesses dois últimos dias, a 

leitura da Folha de São Paulo 
traz um Brasil à beira do pre-
cipício. Situação caótica. Um 
dos colunistas chega a falar 
em um possível impeach-
ment de Bolsonaro admitin-
do a hipótese de o governo 
cair. O presidente “brincou 
com fogo e cometeu crime 
de responsabilidade quan-
do propagou filminho pornô 
na internet”. O título em ou-
tra coluna sugere que temos 
“um governo em apneia”.

Tudo bem. O papel aceita 
tudo. E viva a liberdade de 
imprensa.

Mas é oportuno lembrar, 
de novo, a lição de Ulisses 
Alves de Souza: Pior do que 
não ler jornal é ler apenas um.

A ação, que não acarreta em custos aos 
cofres públicos, tem o intuito de fomentar 
a leitura por meio da disponibilização de 
livros e gibis para trocas e/ou doações. O 
evento ocorre todo último sábado do mês 
e é destinado ao público de todas as ida-
des. Não serão aceitos livros acadêmicos.

Durante os dois dias em que estiver 
na escola, o FotoArte irá oferecer oficinas 
sobre os conceitos básicos da fotografia e 
sua história, visitas à câmara escura den-
tro do caminhão, para que os estudantes 
possam acompanhar os processos da for-
mação da imagem, além de workshops, 
brincadeiras educativas e exposições. To-
das as atividades são acompanhadas por 
educadores da ImageMagica, Organização 
da Sociedade Civil (OSC), com o objetivo 
de fomentar a conscientização e o desen-
volvimento social e artístico dos alunos.

O subsecretário da Igualdade Racial, An-
derson Guimarães, fez uma apresentação 
sobre os eixos de atuação e a importân-
cia das políticas públicas de promoção da 
igualdade racial na construção de uma so-
ciedade mais igualitária. Na oportunidade, 
a servidora Vera Lúcia de Oliveira Silva, as-
sistente social da pasta, falou sobre perso-
nalidades negras, relevância da resistência e 
do protagonismo negro desde a abolição da 
escravidão no Brasil, até os dias de hoje.

A Central do Voluntariado de Guaru-
lhos, vinculada à Chefia de Gabinete da 
Prefeitura, em parceria com a ONG Insti-
tuto Acervo, realiza neste sábado (30) a 3º 
edição da Feira de Troca de Livros e Gibis, 
das 10h às 16h, na Tenda Verde do Parque 
Bosque Maia.

O mundo da fotografia ensinado de 
forma lúdica e didática para os alunos. 
Com essa proposta, o FotoArte, unidade 
móvel de fotografia, apresentado pelo 
Instituto CCR, por meio da CCR NovaDu-
tra, estaciona nos dias 1.º e 2 de abril, em 
Guarulhos (SP). A iniciativa, que busca 
levar os ensinamentos da fotografia, des-
de a captura da imagem até a impressão, 
será realizada com os alunos do Ensino 
Fundamental da Escola Prof.ª Ione Gon-
çalves de Oliveira de Conti, localizada no 
bairro Pimentas.

O CEU Alvorada-Paraíso recebe até o 
próximo dia 12, a exposição “Negritude: 
Abolição, Protagonismo e Resistência”. 
Elaborada pela Subsecretaria da Igualda-
de Racial, a abertura, nesta segunda-feira 
(25), contou com a participação de alunos 
da Educação para Jovens e Adultos (EJA), 
que puderam reconhecer e conhecer algu-
mas personalidades negras importantes da 
história brasileira, como Zumbi dos Palma-
res, Luiz Gama, Milton Santos, entre outros.

Troca de Livros e Gibis da Central do Voluntariado acontece neste sábado

FotoArte ensina a fotografia para alunos em Guarulhos

CEU recebe exposição ‘Negritude: Abolição, Protagonismo e Resistência’

ACONTECE
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Juiz revoga liminar que pretendia diminuir 
o valor do vale-transporte para R$ 4,70

NovaDutra conclui obras de drenagem em via local

Direção perigosa, horário e funcionários 
estão entre as principais reclamações 
dos passageiros da EMTU

FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - A liminar que 
previa a diminuição do valor 
do vale-transporte em Guaru-
lhos de R$ 4,94 para R$ 4,70 foi 
revogada esta semana. A deci-
são foi tomada pelo juiz. Rafael 
Tocantins Maltez, após recurso 
apresentado pela prefeitura. 

De acordo com a decisão o 
reajuste advém de forças políti-
cas do Executivo, não podendo 
o Judiciário substituir a atuação 
do administrador público. A 
fundamentação e a motivação 
do reajuste existiram, pactua o 

LUCY TAMBORINO - Os ônibus 
intermunicipais integrantes 
da frota da Empresa Metropo-
litana de Transportes Urbanos 
(EMTU) da Região Metropo-
litana de São Paulo, incluindo 
Guarulhos, têm como umas 
das principais reclamações do 
ano passado direção perigosa, 
horário e funcionários. Os da-
dos fazem parte dos relatórios 
do Centro de Atendimento ao 
Cliente (CAC) e da Ouvidoria 
da EMTU. Os índices por cida-
de não são divulgados. 

De acordo com o relatório, 
no ano passado foram regis-
tradas 321 reclamações devido 
a funcionários, 91 por direção 
perigosa e 63 por horário. “O 
ônibus 003 Metro Tucuruvi de-
mora muito, chega a fazer três 

Judiciário. 
“Não há qualquer irregula-

ridade no chamado pelo autor 
de duplicidade do reajuste tari-
fário. É possível diferenciar-se 
passageiros entre possuidores 
do cartão bilhete único e não 
possuidores, com a cobrança de 
valores diferenciados. Em mui-
tos países existe essa prática”, 
explica a decisão. 

No mês passado o juiz Ro-
drigo Tellini de Aguirre Ca-
margo, da 1ª Vara da Fazenda 
Pública da cidade atendeu par-

filas”, explica o analista de TI, 
de 23 anos, que preferiu não se 
identificar. 

Ainda de acordo com ele, o 
micro-ônibus 591-Metrô Penha 
também apresenta problemas. 
“O micro-ônibus vai numa ve-
locidade muito rápida, vai igual 
doido”, lamenta.  

Ao todo a lista de 2018 tem 
1.662 queixas, incluindo casos 
de superlotação, itinerário e au-
mento de tarifa, entre outros. 
Apesar do alto índice de recla-
mações, em 2017 o número foi 
ainda maior com 2.926 ao todo. 

A EMTU é autuada de acor-
do com a legislação em vigor, 
em caso de comprovação das 
reclamações. Questionada a 
empresa não respondeu até o 
fechamento desta edição.

DA REDAÇÃO - A CCR Nova-
Dutra concluiu as obras de 
implantação de drenos hori-
zontais no muro de contenção 
localizado na altura do km 216 
da via local sentido São Paulo, 
em Guarulhos. A partir desta 

sexta-feira (29) o tráfego na via 
local do município que estava 
interditado para a execução dos 
serviços, está liberado. No local, 
foram construídos novos dre-
nos horizontais no maciço de 
solo do muro.

cialmente uma ação popular 
movia pelo advogado Edson 
Belo que questiona a existên-
cia de três valores diferentes de 
passagens alegando a violação 
ao direito de transporte, lazer e 
trabalho. 

Em fevereiro deste ano, por 
meio de decreto, a tarifa do Bi-
lhete Único passou de R$ 4,30 
para R$ 4,45, e o meio de paga-
mento para quem se desloca ao 
trabalho, para R$ 4,94. O passa-
geiro que paga a condução em 
dinheiro desembolsa R$ 4,70.

Linha 13-Jade completa 1 ano e CPTM 
amplia número de viagens até o Brás
DA REDAÇÃO - A Linha 13-Jade 
(Engenheiro Goulart – Aero-
porto Guarulhos) completa um 
ano de operação neste domin-
go (31). Para comemorar, o ser-
viço Connect será ampliado. A 
partir desta terça-feira (02), nos 
dias úteis, o número de viagens 
entre as estações Aeroporto-
-Guarulhos e Brás, sem necessi-
dade de transferência na linha 
12-Safira, passará para 21 par-
tidas nos dois sentidos (antes 
eram 12). Aos sábados, as via-
gens sobem de seis para 11.

Outra novidade é que to-
dos os dias, incluindo domin-
gos, um trem do serviço Con-
nect partirá à meia-noite da 
estação Aeroporto Guarulhos, 
com destino à estação Brás, 
onde o passageiro poderá pe-
gar o Expresso Leste da linha 
11-Coral até a Estação da Luz.

A ampliação atende de-

manda de moradores da re-
gião de Guarulhos. Atualmen-
te, a Linha 13-Jade transporta 
cerca de 13 mil passageiros 
por dia. Desses, nove mil uti-
lizam o Connect, que permi-
te chegar mais rápido e com 
mais com conforto ao centro 

de cidade de São Paulo.
Em todo o ano passado, 

o ramal transportou 1,8 mi-
lhão de passageiros, sendo 
20 mil pessoas no Airport 
Express e o Connect obteve 
média de 1.500 passageiros 
por viagem.

FOTO: WILLIAN MOREIRA/ESTADÃO

Antigos trabalhadores da Estrada de Ferro Cantareira devem ser desapropriados
LUCY TAMBORINO - A prefeitura emitiu ordem de desocupação e demolição das casas construídas há 28 anos pelas famílias de antigos trabalhadores da Estrada de Ferro 
Cantareira. A época as edificações foram aprovadas pela administração municipal, já que as famílias deixaram suas casas para construção da Praça IV Centenário. 

Segundo a Secretaria de Justiça as famílias ocupavam terreno da própria prefeitura e, para isso, contavam com o decreto, agora revogado, que concedia a permissão 
de uso de tempo indeterminado. Diante disso, a prefeitura tem a obrigação legal de retomar o imóvel, baseada na lei de 2014, que regulamenta a permissão de uso de 
bens imóveis públicos municipais, autorizando a cessão apenas para entidades e não pessoas físicas.

O prazo para que a desocupação aconteça é de oito dias, porém a pasta diz estar disposta a negociar com os moradores um acordo quanto a um prazo maior para 
saída do local. Em reação, as famílias entraram oficialmente com o pedido de concessão do direito real de uso de seus terrenos, já que a alegação de usucapião não se 
aplica a áreas públicas.
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FAZEMOS A MAIS LINDA

CHURRASQUEIRA DE TIJOLO

À VISTA

MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA

ASSOALHO
CUMARU

10CM

*R$ 15,00 ML
À VISTA NO DINHEIRO

BOLETO BANCÁRIO

COMPRE AGORA!

FORRO PVC

À VISTA NO DINHEIRO

Nos acompanhe
na rádio 10 FM

www.radio10.com.br/ouvir
Todos os SÁBADOS

das 09h00 ás 11h00
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55 anos do Golpe Militar: 
Assassinatos e intervenção federal a prefeito marcam história em Guarulhos

Eleito em 1970 como prefeito, Alfredo Antônio Nader (MDB), partido da oposição dos militares, 
sofreu uma intervenção federal no mesmo ano através do decreto de 11 de junho. No seu lugar as-
sumiu o interventor Jean Pierre Hermann de Morais Barros simpatizante da Ditadura Militar, que 
neste domingo (31) completa 55 anos desde a derrubada do presidente João Goulart. 

Segundo o historiador Elton Soares, a época Nader realizou uma reforma em uma escola com 
caráter emergencial, sem licitação, porém foi acusado de corrupção. “Na conclusão do processo foi 
anistiado. Ele conseguiu provar era inocente”, explica. 

Na época os cidadãos de Guarulhos foram impedidos de se reunir para reuniões de sindicatos 
e associações de moradores que eram perseguidos e vigiados, a cidade ainda tinha um agravante: 
a Base Aérea de São Paulo. “O órgão que fazia a repressão e controlava as pessoas era a Base Aérea 
de São Paulo. Guarulhos tem a sede da base área onde os presos políticos eram recolhidos e a partir 
de toda investigação era mandado para as localidades adequadas pelo tipo de crime que a pessoa 
supostamente tinha cometido”, disse.

Perseguições e Assassinatos 

O presidente do Sindicato 
dos Condutores de Guarulhos 
e cobrador de ônibus, Izídio 
Cabral de Jesus foi morto em 
1966. Em Comissão da Ver-

Intervenção Federal 

LUCY TAMBORINO - O Golpe Militar deixou marca na história de vários municípios do Brasil e em Guarulhos não seria diferente. Assassi-
natos, perseguições e intervenção federal a prefeito marcam história da cidade na época.

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

FOTO: ARQUIVO/ESTADÃO

dade, instaurada na Câmara 
de Guarulhos, o filho Marcos 
Cabral de Jesus, contou que o 
pai foi assassinado com um 
tiro no ouvido e no registro de 

óbito consta suicídio. Segundo 
Jesus, a história contada para a 
família é que o pai teria feito 
uma espécie de roleta russa e 
tirado a própria vida pouco de-

pois de chegar ao sindicato. 
Ainda na cidade ocorreu 

o assassinato com 12 tiros do 
suposto criminoso Antônio de 
Souza Campos, o Nego Sete, 
como era conhecido na Vila 
Fátima. Segundo Soares, isso 
motivou o julgamento do de-
legado do Departamento de 
Ordem Política e Social (Dops), 
Sérgio Paranhos Fleury, e uma 
equipe de 14 policiais que in-
tegravam o esquadrão da mor-
te. Na época o Padre Geraldo 
Mauzerol teve papel decisivo 
no julgamento, pois ele fo-
tografou a ação do delegado 
Fleury na morte de Nego Sete. 

Já o Professor Laercio Bar-
ros dos Santos, que lecionava 
no colégio Claretiano situado 

atrás da igreja Matriz foi pre-
so pelo regime militar por 
dar aulas consideradas sub-
versivas com temas de “qual 
o papel jovem do mundo”, 
“o mundo de hoje”, entre ou-
tros. “Ele cumpriu pena do 
Presidio Tiradentes”, explica 
Soares. Santos provavelmente 
foi torturado para que de fato 
confessasse o “crime”, confor-
me consta em relatório da Co-
missão da Verdade. 

Na época do regime ainda 
oito presos foram retirados, 
sem qualquer formalidade le-
gal, do Recolhimento Tiraden-
tes (Casa de Detenção) e da car-
ceragem do Departamento de 
Investigação Criminal (Deic) e 
executados.

FOTO: ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE GUARULHOS
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MEGA OUTLETDecore sua casa
inteira AQUI!

Av. Antônio de Souza, 590 - Jardim Santa Francisca, 
Guarulhos - SP, 07013-090

   (11) 95251-5709
    Family House Decor
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Bater um pênalti no goleiro 
alvinegro deve ser uma das tarefas 
mais difíceis para um jogador

     A segunda edição da Corrida Movimenta Saúde 
Guarulhos, realizada pela K10 Marketing Esportivo 
em parceria com a Secretaria de Saúde, recebe 
inscrições até as 23h59 deste sábado (30), pelo 
site megainscricoes.com.br e oferece desconto 
especial para o servidor público da Prefeitura 
de Guarulhos. O evento esportivo faz parte da 
programação do Abril Vermelho, mês dedicado 
ao Dia Mundial da Saúde, celebrado no mesmo 
dia da corrida (7 de abril), que integra o Programa 
Movimenta Saúde. Com apoio das secretarias de 
Esportes e Lazer e de Transporte e Mobilidade 
Urbana, a corrida será disputada exclusivamente 
na categoria individual, feminino e masculino, de 
duração máxima de duas horas e será disputada 
nas distâncias de 5 km e 10 km, com largada às 
7h20 e às 7h30, respectivamente. 

     Os interessados em concorrer a uma das 50 
vagas para o cargo inspetor fiscal da Secretaria 
Municipal da Fazenda de Guarulhos agora têm até 
o dia 30 de abril para se inscrever por meio do site 
www.vunesp.com.br. Com isso, a data da prova 
foi remarcada para o dia 26 de maio. De acordo 
com a Secretaria de Gestão, a taxa de inscrição é 
de R$ 98,86, contudo, pessoas desempregadas 
são amparadas pela Lei Municipal nº 6.289/2007, 
e podem solicitar a gratuidade por meio do site da 
Vunesp. Os pedidos para solicitação de isenção 
da taxa de inscrição também tiveram suas datas 
estendidas até o próximo dia 1º de abril, equanto o 
pagamento do boleto bancário até 2 de maio. O cargo 
oferece salário inicial de R$ 6.042,67, que pode 
chegar a R$ 15.853,91 (valor composto pela soma do 
salário base), por 40 horas semanais de trabalho.

ANOTE

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

Preparem a 
pipoca

O roteiro do Paulistão foi pareci-
do com o de um filme de suspense, 
em que o vilão chega perto de aca-
bar com o mocinho, mas no final o 
bem sempre vence. Assim, como em 
um estalar de dedos, metade dos ti-
mes deu adeus ao campeonato e os 
quatro grandes estão classificados 
para a semifinal, emoção garantida 
até subirem os créditos. Não que as 
equipes do interior sejam vilões, lon-
ge disso, mas ninguém quer ver uma 

final entre Red Bull e Ituano.
O Corinthians passou sufoco 

contra a Ferroviária, teve muita di-
ficuldade na criação e sentiu falta 
de Fagner. Por incrível que possa 
parecer, o lateral é a principal opção 
ofensiva do Timão. Sua qualidade 
nos passes, dribles e cruzamentos 
são fundamentais para a articulação 
do ataque. Mas quem tem Cássio no 
gol vai para qualquer decisão com a 
vantagem do empate.

Bater um pênalti no goleiro alvi-
negro deve ser uma das tarefas mais 
difíceis para um jogador de futebol. 
Pior até do que em Dida, famoso por 
se dar bem no “X1”, duelo solo con-

tra os atacantes, como a molecada 
gosta de dizer.

Dida mantinha uma postura mais 
ereta e com sua grande impulsão e 
envergadura, chegava rapidamente 
aos cantos. Cássio é mais assustador 
ainda, ele agacha e abre os braços, 
deixando poucos espaços para a bola 
passar e não dá nenhuma dica ao 
batedor de para onde vai pular, es-
perando até o último segundo para a 
tomada de decisão. No futuro dirão 
que Cássio foi o maior pegador de 
pênalti do futebol brasileiro, e com 
justiça

A semifinal contra o Santos é 
uma nova história, um novo duelo 
entre Carille e Sampaoli, dos estilos 
diferentes. Nos duelos anteriores fo-
ram dois empates, mostrando que jo-
gar de uma forma mais ofensiva não 
é garantia de vitória.

Na outra semifinal o renascido São 
Paulo enfrenta o poderoso Palmeiras. 
É difícil dizer como a molecada trico-
lor vai se portar diante de um gigan-
te. Com Pato e Hernanes o Tricolor 
terá mais condições de brigar de igual 
para igual no Brasileirão, para enca-
rar o Palmeiras em uma mata-mata 
talvez ainda seja um pouco cedo. O 
mais importante é ter convicção de 
que esse caminho de valorizar a garo-
tada e mesclar com alguns veteranos 
é o certo, e sem volta.

O Palmeiras é um time pronto, se 
reforçou em relação ao ano passado 
e tem peças de reposição para quase 
todas as posições. Enquanto William 
se recupera de lesão, o menino malu-
quinho Deyverson parece ser a me-
lhor opção no setor mais carente do 
Alviverde. Ninguém imagina que o 
Palmeiras leve uma goleada do Tri-
color no primeiro jogo, o contrário 
é bem mais possível de acontecer, 
principalmente na partida de volta, 
no Allianz Parque.

 

PONTO
DE VISTA

é jornalista e designer gráfico. Foi 
assessor de imprensa de jogadores 
e técnicos de futebol e trabalhou no 
Lance! e Diário de S. Paulo. Atualmente 
trabalha no jornal Valor Econômico.

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI
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Crimes raciais aumentam 66% em Guarulhos Estudante ameaça levar 
arma para escola 
e polícia é acionada

FOTO: DIVULGAÇÃO

LUCY TAMBORINO  - O número 
de registros de boletins de 
ocorrência por preconceito 
racial ou étnico aumentou 
66% em Guarulhos, de seis 
casos em 2017, saltou para 
dez no ano passado. Os da-
dos fazem parte de levan-
tamento obtido pela Folha 
Metropolitana através da 
Lei de Acesso à informação. 

A maioria dos casos em 
2018 aconteceu dentro de 
residências, um total de 
50%, representado cinco de-
les, o restante ocorreu em 
comércios (01), terminais 
de ônibus (02) e via pública 
(02). 

Já em 2017, 50% dos 
crimes ocorreram em via 
pública, sendo três casos. 
Ainda dois aconteceram em 
comércios e um em via pú-
blica. Não foi registrado ne-
nhum caso em residências. 

Conforme a lei, praticar, 
induzir ou incitar a discri-
minação ou preconceito de 

MAYARA NASCIMENTO - Um alu-
no da Escola Estadual Conse-
lheiro Crispiniano de 16 anos 
foi levado à delegacia após 
publicar fotos com uma arma 
e ameaçar atentado contra os 
estudantes da própria escola.  
Após o depoimento o jovem 
foi liberado.

A própria escola identifi-
cou a postagem do adolescen-
te e chamou os responsáveis 
para uma conversa. A residên-
cia do estudante foi revistada 
pelos policiais, que encontra-
ram duas armas de pressão 
(airsoft), que não foram leva-
das de fato para a escola. Na 
publicação com a arma, o estu-
dante alegou que seu material 
escolar já estava pronto. Após 
seu depoimento na delegacia, 
o aluno fez outra publicação 
informando que não passava 
de uma “brincadeira” e pediu 
desculpas. O Conselho Tutelar 
também acompanha o caso.

Ladrões são presos 
após comemorar roubo 
nas redes sociais
DA REDAÇÃO - Três suspeitos 
de uma quadrilha foram 
presos da última quinta-fei-
ra (28). O trio era especia-
lizado em roubar celulares 
em shopping em São Paulo 
e também eram investiga-
dos por um assalto realiza-
do em Guarulhos. Depois 
de cada crime, eles reali-
zavam postagens em redes 
sociais agradecendo a Deus 
pelo sucesso dos assaltos.

Os policiais chegaram até 
os assaltantes graças às pu-
blicações dos suspeitos nas 
redes sociais. Dois deles fo-
ram abordados quando saíam 
de uma igreja evangélica na 
Lapa, Zona Oeste da capital.

A quadrilha realiza em 
média dois assaltos por se-
mana desde 2017. Dinheiro, 
armas, coletes à prova de ba-
las, uma moto e dois carros 
de luxo foram apreendidos 
na casa de um deles. 

raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional pode 
levar a pena de reclusão de 
um a três anos e multa. 

Ainda no ano passado 

foram registrados outros 37 
boletins de ocorrência por 
injúria na cidade, no ano 
anterior foram 78, signifi-
cando uma redução de 7%.
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Apontado pela Forbes como Guru da inovação, 
Hitendra Patel faz palestra em Guarulhos dia 2

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Radicado em 
Boston, mas palestrante com 
atuação mundial, o indiano 
Hitendra Patel, apontado 
pela revista Forbes como 
um guru em sua área de atu-
ação, vai aportar em Guaru-
lhos na próxima terça-feira 
(02), para falar sobre sua es-
pecialidade: inovação; e do 
que as empresas precisam 
fazer para estarem cada vez 
mais integradas à moderni-
dade e, assim, poderem con-
correr em pé de igualdade 
no mercado mundial.

O seminário acontece no 
Centro Universitário Eniac, 
no auditório do Centro de 
Inovação, com início previs-
to para às 13h30. Patel tam-
bém vai falar sobre inovação 
na indústria, comércio e ser-
viço, com foco no mercado 

norte-americano e muitos 
outros temas pertinentes ao 
assunto, sempre mirando a 
eficiência e competitividade 
das empresas. Para partici-
par, o público precisa correr, 
pois as inscrições são gra-
tuitas, porém, há limite de 
participação. As inscrições 
podem ser feitas no site da 
ACE-Guarulhos: www.ace-
guarulhos.com.br

José Vitorelli, diretor de 
comércio exterior da ACE-
-Guarulhos e um dos idea-
lizadores do seminário, re-
força com exemplos que é 
preciso estar antenado para 
não perder as boas oportuni-
dades. “A Kodak é um exem-
plo mundial. No seu auge, 
teve mais de 140 mil cola-
boradores e dominava cerca 
de 80% do mercado mundial 

em seu segmento, inclusive 
sendo uma empresa inova-
dora. Mas não observou e 
nem se adaptou e sucumbiu 
ante o mercado digital”, afir-
ma Vitorelli.

Para William Paneque, 
presidente da ACE-Guaru-
lhos, esse seminário é uma 
grande oportunidade para 
os empresários locais que 
desejam ampliar seus ne-
gócios para além das fron-
teiras brasileiras. “Hoje o 
mercado global está muito 
dinâmico. Então é preciso 
aproveitar que muitas bar-
reiras, principalmente as 
físicas, estão caindo e ex-
plorar novos horizontes. O 
mundo digital favorece a 
aproximação com clientes 
estrangeiros”, define Pane-
que. 

Breve
Inauguração

Breve
Inauguração

Avenida Barber Greene, 41 - 
Jardim Santa clara, Guarulhos - SP

Telefone : (11) 2447-2777
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Lava Jato Rio denuncia Temer por 
corrupção, peculato e lavagem de dinheiro

Operação prende 141 pessoas suspeitas 
divulgar pornografia infantil no país

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

FOTO: ANDRE DUSEK/ESTADÃO

DA REDAÇÃO - O Ministério 
Público Federal, no Rio, de-
nunciou criminalmente o 
ex-presidente da República 
Michel Temer (MDB), o ex-mi-
nistro Moreira Franco (Minas 
e Energia) e outros investiga-
dos por supostos desvios mi-
lionários nas obras da usina 
nuclear de Angra 3. Temer e 
Moreira são alvo da Operação 
Descontaminação - desdobra-
mento da Lava Jato.

A Procuradoria da Repúbli-
ca apresentou duas acusações 
formais contra Michel Temer. 
Uma por corrupção e lavagem 
de dinheiro e outra por pecula-

DA REDAÇÃO - Subiu para 141 o 
número de suspeitos de come-
ter crimes de abuso e explora-
ção sexual de crianças e ado-
lescentes na internet presos em 
flagrante durante a quarta fase 
da Operação Luz na Infância, 
deflagrada na última quinta-
-feira (28), em todo o país. Os 
dados foram divulgados na 
sexta-feira (29), em Brasília, 
pelo Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública.

A maior parte das prisões 
ocorreu no Estado de São Pau-
lo, onde foram detidos 61 inves-
tigados. Em seguida, aparecem 
os estados de Goiás e Minas 
Gerais, com dez prisões cada. 
No Acre, foram cumpridos seis 
mandados de detenção, mesmo 
número que no Paraná.

Distrito Federal, Espírito 
Santo, Mato Grosso e Rio de 
Janeiro registraram cinco ocor-
rências, cada.

Quatro prisões em fla-

to e lavagem de dinheiro.
As denúncias serão anali-

sadas pelo juiz Marcelo Bretas, 
da 7ª Vara Federal do Rio, que 
mandou, na semana passada, 
prender Michel Temer, Morei-
ra Franco e outros oito alvos 
da Descontaminação. 

Se o magistrado aceitar as 
acusações, o ex-presidente res-
ponderá a ações perante a Jus-
tiça Federal fluminense.

Temer foi preso no dia 21 
quando saía de casa em São 
Paulo. O ex-presidente passou 
quatro dias recolhido na Supe-
rintendência da Polícia Federal 
do Rio em uma sala de 46m². 

grante foram cumpridas em 
Mato Grosso do Sul – mesmo 
número que no Rio Grande 
do Sul e em Santa Catarina. 
No Pará, houve três manda-
dos de prisão.
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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

Bardella S/A Indústrias Mecânicas
CNPJ/MF 60.851.615/0001-53 - NIRE 35 300 037 294

Companhia Aberta - Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem no dia 30/04/2019, às 15 horas, na Avenida Antonio Bardella, 525, Guarulhos/
SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício social fi ndo em 31/12/2018; II) Proposta do Conselho de Administração sobre a não distribuição de dividendos; III) Eleição 
dos membros do Conselho de Administração e fi xação da remuneração para o Conselho de Administração e Diretoria; O percentu-
al mínimo da participação do capital social votante necessário à requisição do sistema de voto múltiplo é de 5%, em conformidade 
com a Instrução Normativa CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98. Estão à disposição dos acionistas na sede da 
Companhia cópias dos seguintes documentos relativos ao exercício social fi ndo em 31/12/2018: I) Relatório da administração; II) 
Demonstrações Financeiras; III) Parecer dos auditores independentes; IV) Proposta do Conselho de Administração sobre a não dis-
tribuição de dividendos; V) Proposta do Conselho de Administração para remuneração do Conselho de Administração e Diretoria. 
Ficam suspensas as transferências de ações 5 dias antes da data da Assembleia Geral, em conformidade com o disposto no artigo 
26, § 2º do Estatuto Social da Companhia. Os Senhores Acionistas poderão ser representados na Assembleia por procuradores 
constituídos na forma do artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei das Sociedades Anônimas. Os instrumentos de mandato deverão ser deposi-
tados na sede da Companhia até 3 dias úteis antes da realização da Assembleia, aos cuidados do Diretor de Relações com Investi-
dores, conforme disposto no artigo 26, § 1º do Estatuto Social. Conforme previsto na Instrução CVM 481/09, os acionistas poderão 
utilizar o procedimento de voto à distância através do Boletim de Voto à Distância, disponibilizado pela companhia juntamente 
com os demais documentos a serem discutidos na assembleia, cujo Boletim pode ser enviado pelo acionista até 7 dias antes da 
data da assembleia, por meio da instituição fi nanceira contratada pela companhia para prestação dos serviços de escrituração das 
ações ou diretamente à companhia. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas, o boletim de voto 
à distância e as instruções para o exercício do voto à distância, encontram-se à disposição na sede social da Companhia, no site 
da Companhia (www.bardella.com.br), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão (www.b3.com.br).
Guarulhos, 29/03/2019. Claudio Bardella - Presidente do Conselho de Administração.              (30-02-03)

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.
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ESPÓLIO DE HENE MANSUR SADEK e FRANCISCO PEREIRA GOMES, expedido no 
procedimento administrativo de Retificação de Registro Imobiliário (art.213 da lei 6.015/73) 
requerido por MARIA LUCIA CASTELLO e CARLOS ROBERTO CASTELLO. 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 o ESPÓLIO DE HENE MANSUR 
SADEK e FRANCISCO PEREIRA GOMES que, por requerimento prenotado sob n.315.316 em 
12/12/2017, neste Serviço de Registro de Imóveis (localizado na Rua Dona Olinda de Albuquer-
que, n.157, Jardim São Paulo, Guarulhos). MARIA LUCIA CASTELLO e CARLOS ROBERTO 
CASTELLO 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 Rua Eugênio Celeste, n.208, Ponte Grande, nesta cidade, objeto da Transcrição 
n.5.150, 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.315.316. 
Como o imóvel retificando confronta com aqueles que são objetos da Transcrição n.29.305, do 
12º SRI de São Paulo (de propriedade do ESPÓLIO DE HENE MANSUR SADEK), e da matrícula 
n.22.308, desta Serventia (de propriedade de FRANCISCO PEREIRA GOMES), 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 pelos 1º, 4º e 6º Oficiais 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 (ESPÓLIO DE HENE 
MANSUR SADEK e FRANCISCO PEREIRA GOMES), 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, 28 de fevereiro de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado

Câmara recebe pedido de 
impeachment de Crivella
DA REDAÇÃO - A Câmara Mu-
nicipal do Rio de Janeiro 
recebeu nesta quinta-feira 
(28) mais um pedido de im-
peachment contra o prefei-
to Marcelo Crivella (PRB). O 
pedido foi protocolado pelo 
advogado Pablo Filipe Mo-
rais Soares de Andrade, que 
acusa Crivella de prática de 
crime de responsabilidade. 
Procurada, a Prefeitura do 
Rio de Janeiro disse que 
não vai comentar.

No pedido de impeach-
ment, o advogado afirma 
que a prefeitura comprou 
um terreno da Caixa Eco-
nômica Federal na comuni-
dade de Rio das Pedras, na 
zona oeste, sem processo li-
citatório. A denúncia acres-
centa que a compra utilizou 
crédito sem autorização do 
Legislativo Municipal, en-
tre outras supostas irregu-
laridades, como renúncia 
de crédito que não estava 
prevista na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.
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Luzes da fachada do teatro Padre Bento 
serão apagadas na ação Hora do Planeta 

Autoescolas oferecem preços baratos 
e não conseguem arcar com o serviço 

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO DA REDAÇÃO - Por mais um ano, 
Guarulhos participa do evento 
internacional Hora do Planeta 
promovido pela organização 
não-governamental para con-
servação do meio-ambiente, 
WWF. Neste sábado (30), o 
Departamento de Iluminação 
Pública vai manter apagadas, 
das 20h30 às 21h30, as luzes da 
fachada do Teatro Padre Bento, 
no Jardim Tranquilidade.

De acordo com a WWF, 
a Hora do Planeta é um mo-
vimento voluntário de sensi-
bilização para as questões de 
mudanças climáticas e seus im-
pactos na biodiversidade e na 
vida das pessoas. A ação convi-
da pessoas, cidades e empresas 
a demonstrar sua preocupação 
com a questão ambiental.  Ain-
da segundo a ONG, os sessenta 
minutos de celebração são um 
lembrete pontual de que nos-
sos hábitos têm interferência 
direta na natureza.

MAYARA NASCIMENTO - O fecha-
mento recente de uma autoes-
cola em Guarulhos tem coloca-
do em evidência uma situação 
preocupante: oferecimento de 
preços abaixo do mercado sem 
conseguir arcar com o serviço 
pago pelo guarulhense. 

Segundo David Souza, pre-
sidente da Associação do Cen-
tro de Formação de Conduto-
res, é importante que antes de 
fechar o contrato com uma au-
toescola o cidadão pesquise sua 
reputação e desconfie de preços 
abaixo do mercado. “No final 
das contas o barato sai carro”, 
explica. 

De acordo com ele, uma au-
toescola que oferecer uma Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) de R$ 900 a R$ 1 mil 
não terá capacidade de prestar 
todos os serviços com qualida-
de, sendo que o preço médio da 
categoria B é R$ 1,2 mil e da AB 

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

R$ 1,6 mil – valores estes sem 
incluir o exame médico psico-
técnico e o curso teórico. 

As autoescolas são respon-
sáveis pela primeira CNH, pela 
adição de categoria para quem 
já é habilitado, renovação e cur-
so de reciclagem para quem 
está com a carteira vencida.

Em 2018, 11.462 motoristas 
da cidade tiveram suas CNHs 
cassadas e precisaram recorrer 

ao CFC para se reabilitarem, 
possibilitando assim voltar a 
dirigir.

O site do Detran-SP dispo-
nibiliza em seu site oficial uma 
ferramenta para pesquisar os 
CFCs credenciados pelo órgão. 
A partir de filtros como muni-
cípio e necessidades especiais, 
é possível encontrar autoesco-
las de confiança para realizar 
todos os processos. 

O movimento nasceu em 
2007, na cidade de Sydney, na 
Austrália, e desde então vem 
ganhando o mundo, com cada 
vez mais adeptos. Em 2018, a 
Hora do Planeta teve a partici-
pação de cidades e municípios 
em 188 países e territórios, 
contabilizando mais de 17 mil 
ícones ou monumentos apaga-
dos. O Brasil tem uma grande 
participação nessa história, en-
volvendo mais de cem cidades 
e 1500 monumentos.

FOTO: MÁRCIO LINO
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‘Corrida e Caminhada do Batom’
acontece neste domingo no Bosque Maia

Caminhada de Conscientização sobre 
Autismo será no próximo sábado

FOTO: SIDNEI BARROS

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - Um dos even-
tos mais aguardados pelas 
mulheres guarulhenses, a 
19ª edição da Corrida e Ca-
minhada do Batom aconte-
ce neste domingo (31), com 
largada na avenida Paulo 
Faccini, altura da entrada 
do Bosque Maia. A corrida 
de 5 km tem início previsto 
para as 7h30.

A entrega dos kits e 
chips de cronometragem 
será realizada, impreteri-
velmente, no sábado (30), 

DA REDAÇÃO - Em parceria 
com a Prefeitura, o Centro 
de Inclusão e Apoio ao Au-
tista de Guarulhos (CIA-
AG) realiza no próximo 
sábado (06) a 9ª edição da 
Caminhada de Conscien-
tização sobre Autismo na 
cidade. O início do evento 
realizado em alusão ao Dia 
Mundial do Autismo cele-
brado em 2 de abril, está 
marcado para às 14h, na 
Praça Getúlio Vargas, re-
gião central de Guarulhos.

O intuito da caminha-
da é informar a popula-
ção sobre o que é o autis-
mo e suas características, 
uma vez que a cada 59 
nascimentos, uma criança 

das 9h às 15h, no Conser-
vatório Municipal de Gua-
rulhos, sala 15, situado à 
Rua Abílio Ramos, 122, e 
será condicionada à entre-
ga de 1 quilo de alimento 
não perecível.

Já para quem vai parti-
cipar da caminhada, que 
não requer inscrição prévia, 
a retirada do kit também 
será mediante a entrega de 
1 quilo de alimento não pe-
recível e será realizada no 
dia do evento, das 5h30 às 

7h45, na Tenda do Bosque 
Maia. Podem participar mu-
lheres maiores de 14 anos.

Organizada pela Secre-
taria de Esporte e Lazer, a 
tradicional competição ob-
jetiva despertar o interesse 
do público feminino para 
a prática de atividades físi-
cas, bem como melhorar a 
saúde e a qualidade de vida. 
A atividade também integra 
as comemorações do Mês 
da Mulher, promovido pela 
Prefeitura de Guarulhos.

nasce autista, de acordo 
com o relatório do Centro 
de Controle e Prevenção 
de Doenças dos Estados 
Unidos. Em razão disso, 
estima-se que o Brasil te-
nha mais de dois milhões 
de autistas.

Para adquirir a camise-
ta, é preciso efetuar inscri-
ção pelo e-mail ciaag.ins-
cricoes@hotmail.com e 
levar um quilo de farinha 
de trigo para doação no 
dia do evento. Quem não 
conseguir a camiseta pode 
se vestir de azul e parti-
cipar. As doações arreca-
dadas serão destinadas, 
posteriormente, à padaria 
artesanal do CIAAG.

SOBRADO FLOR DA MONTANHA
3 DORM., SENDO 1 SUITE, SL., COZ., 2 BANHS,1 VAGA, 

PROX. SHOPPING MAIA, R$390,mil ac. Apto na troca 
(REF. RA)

APTO JD. DOURADO COM 69 M2
2 DORM.,SL., COZ.,1 BANH.,1VAGA, TERREO, TRAV. DA 

TIMOTEO PENTEADO, R$210.mil(REF. RA) 

APTO PICANÇO 66 M2
2 DORM.,SENDO 1 SUITE, SL., COZ.,BANH.,1 VAGA, 
SACADA GOURMET, LAZER COMPLETO, R$320.MIL 

(REF. RA)

APTO PONTE GRANDE COM 60 M2
2 DORM.,SENDO 1 SUITE, SL., COZ.,BANH.,1 VAGA, LAZER, 

R$280.MIL (REF. RA)

 CASA  JD. VALERIA PARA RENDA
3 CASAS COM 2 VAGAS, BOM ACBTO COM CHURRASQUEI-

RA, OTIMO LOCAL ,CONFIRA,R$350.MIL (REF. RA)

SOBRADO PARQUE FLAMENGO
3 DORM., SENDO 1 SUITE COM CLOSET E HIDRO,SL., 
COZ.,BANH.,2 VAGAS, SL. DE FESTA COM CHURRAS-

Q.,R$300.MIL (REF. RA)

CASA TERREA PORTAL DO GRAMADO
2 DORM., SENDO 1 SUITE,SL., COZ. AMERICANA,BANH.,A-
REA DE SERVIÇO, 2 VAGAS, CHURRASQ. R$350.MIL AC. 

APTO NA TROCA(REF. RA)

CHACARA TERRA PRETA
3 DORM., SENDO 1 SUITE,SL., COZ.,2BANH., CHURRASQ.,-

VARANDA,, PISCINA,6VAGAS, TERRENO 900M2 TODA 
FORMADA.R$490.MIL AC. TROCA EM GUARULHOS 

(REF. RA)

TERRENO CONDOMINIO ITAEMBU ITATIBA
BAIRRO MOENDA COM 7.500 M2, DOC. OK, FUNDO P/ RIO , 

VENDE OU TROCA, R$350.MIL AC. TROCA IMOVEL EM 
GUARULHOS (REF. RA)

APTO FATTO FARIA LIMA
3 DORM., SENDO 1 SUITE, SL. COM SACADA,COZ.,BANH.,1-

VAGA, LAZER TOTAL,AC. TROCA IMOVEL NA PRAIA, 
R$300.MIL AC. TROCA NA PRAIA (REF. RA)

CHACARA CAPELINHA 8.900 M2
3 DORM.,SL.,COZ.,BANH.,CASA CASEIRO, PISC.,LAGO,-

CAMPO, TOPOG. PLANO, AC. IMOVEL EM GUARULHOS E  
AUTOM. R$800.MIL (REF W)

APTO JD VALERIA
2 DORM., SL., COZ.,BANH.,PLANEJADOS,1 VAGA, 

LAZER,PORT. 24 HS., AC. FINANC. BANCARIO, R$180.MIL 
(REF.W)

CASA FLOR DA MONTANHA PARA RENDA
4 CASAS AO LADO DO SHOPPING MAIA, TERR. 7X25, 

R$350.MIL (REF W)

SOBRADO VL. ROSALIA
3 DORM., SENDO 1 SUITE,SL., COZ. PLANEJADA, 

BANH.,4VAGAS, CHURRASQ.,R$650.MIL AC. APTO (REF W)

AREA ARUJA
51 MIL M2 AO LADO DA CET, CASAS BAHIA E AURORA, DOC 

OK, R$450,00 M2(REF W)

APTO ITAPEGICA 79 M2 (VAGO)
2 DORM.,SL.,COZ.,BANH.,1 VAGA, PROX AO SHOPPING 

INTERNACIONAL R$190.MIL (REF.RO)

AREA VL ENDRES COM 1.235 M2
PROX. AO ESTELLA MARIS E SHOPPING INTERNACIONAL, 
COM 19 MTS DE FRENTE, AC. IMOVEL PARTE DE PAGTO, 
INCORPORAÇÃO, AREA MISTA, R$1.500.000,00 (REF.RO)

SOBRADO JD. SÃO JUDAS TADEU
TRAV. DA TIMOTEO, 2 DORM.,SL.,COZ., BANH, 1 VAGA, 
R$900,00 + IPTU, FIADOR OU SEG. FIANÇA (REF.RO)

SOBRADO VL ENDRES
PROX. ESTELLA MARIS, 2 DORM.,SL.,COZ., BANH, 1 
VAGA, R$900,00 + IPTU, FIADOR OU SEG. FIANÇA 

(REF.RO)

APTO PQUE DO SOL PONTE GRANDE
3 DORM., SENDO 1 SUITE, 1 VAGA, LAZER COMPLETO, 

R$1700,00 COM COND. INCLUSO, AC. DEPOSITO
 (REF RO)

VENDA VENDA VENDA LOCAÇÃO

ADMITE-SE CORRETOR 
PARA VENDA OU LOCAÇÃO 

COM OU SEM PRATICA 
NECESSARIO TER CARRO 

PROPRIO, FALA COM 
ROBSON OLIVEIRA

(11) 2600-3303R. Sérgio Rabêlo, 228 - Jd. São Judas Tadeu
Guarulhos/SP - CEP: 07061-010

www.consultoriaoliveira.com.br
 robsonoliveira@consultoriaoliveira.com.br (11) 94780-1301 (CLARO)

(11) 96046-6935 (VIVO)
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Feijão analisa estreia com vitória pelo Guarulhense

PH fala sobre primeiro jogo do Galo na Liga Paulista

FOTO: LUCAS CANOSA

FOTO: TIMOTHY OLIVEIRA

Francisco Antônio Amorim
Advogado

Apoio
Contabilidade

ALEX BISPO - O time sub-17 
do Clube Atlético Guaru-
lhense entrou na reta final 
de sua preparação para o 
jogo deste domingo, 30, às 
11h contra o CT Falcão 12 
no Ginásio Fioravante Ier-
volino pela estreia da Liga 
Paulista de Futsal.

Treinador da equipe, 
Paulo Henrique, mais co-
nhecido como PH, falou 
sobre o trabalho realizado 
até aqui. “Foi muito boa 
com chegadas de atletas 
que já jogaram a federa-
ção e alguns que ficaram 
do sub-16 do ano passado, 
porém sabemos que não 
estamos 100%, mas no de-

ALEX BISPO - O time sub-14 
do Clube Atlético Guaru-
lhense estreou com pé di-
reito no Campeonato Me-
tropolitano A2, jogando 
em casa, no último sábado, 
com uma vitória diante do 
Jacareí por 4 a 3.

Técnico da equipe, Chris-
thiano Pinheiro, o Feijão, fa-
lou sobre a primeira partida 
da sua categoria na competi-
ção. “O time no começo do 
jogo ficou um pouco ansio-
so por ser uma estreia, mas 
logo foi se soltando e colo-
cando em prática o que trei-
namos e, assim, consegui-
mos os três pontos”, disse.

O comandante também 
avaliou os pontos importan-
tes para o Galo sair com a 
vitória no confronto com o 
adversário do Vale do Para-

íba. “Paciência, pois tínha-
mos uma proposta de jogo 
bastante interessante em 
que o time adversário tinha 
a maior posse bola e o nosso 
time com bastante cuidado 
e sabedoria soube explorar 
bem as falhas do rival que 
nos resultou em gols”, falou.

Visando o jogo diante do 
Camilópolis no próximo sá-
bado (30) fora de casa, Feijão 
analisou a preparação para 
o duelo. “O trabalho conti-
nuará forte, não é porque 
ganhamos o primeiro jogo 
que não precisamos treinar 
e melhorar, pelo contrário. É 
nessas horas que o time tem 
que ser comportar diferente. 
Iremos corrigir alguns erros 
fundamentais para que no 
próximo jogo não possamos 
cometê-los”, finalizou.

correr da competição iremos 
fazer de tudo para chegar ao 
nível que queremos”, disse.

PH também avaliou a 
parte psicológica dos atletas 
antes da primeira partida na 
competição. “Estou tentando 
fazer com que os atletas não 
fiquem pensando que vai 
ser uma estreia e sim que é 
um jogo muito importante 
contra uma equipe quali-
ficada. Converso bastante 
com meus atletas e princi-
palmente com meu capitão 
Henrique (China) como eu 
pretendo marcar e atacar, 
por exemplo”, falou.

Por fim, o comandante 
explanou suas expectativas 

para a primeira partida da 
Liga Paulista. “Queremos 
fazer uma grande partida 

e colocar em quadra o que 
estamos treinando e, dentro 
de casa, temos que pensar 

na vitória sempre respei-
tando o adversário”, fina-
lizou.



ÁRIES: Sua energia irá lhe gerar forças para seguir em 
frente com fatos periclitantes. O Sol não deixará que você 
se abale perante algumas dificuldades.

TOURO: Tudo converge para que aja tranquilamente, e 
para colaborar mais para que obtenha melhores resulta-
dos a Lua será de extrema importância.

GÊMEOS: Irá gerar grandes confusões na realização de 
algumas tarefas, Júpiter fará com que fique desorientado 
durante parte do dia.

CÂNCER: Sua experiência este dia será pacata e amena, 
Saturno não permitirá que muitas mudanças ocorram 
durante o seu dia.

LEÃO: A soberba volta a casa de Leão que mostrará todo 
seu garbo e vontade, evoluindo ainda mais dentro do seu 
ambiente dominante.

VIRGEM: Alguns fatos inesperados irão lhe deixar um 
pouco abalado, pois Vênus em queda agitará fortemente 
este signo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Artigo
definido

masculino
singular

"(?) III",
peça de 
Shakes-
peare

Dia Nacio-
nal do 

(?): 6 de
novembro

Atol 
das (?),
reserva

biológica

Que não
acreditam
em Deus

"Nosso
(?)", livro
de Chico
Xavier

Verbo-
síntese da

atitude 
possessiva

Saudação
esotérica

Grande
projetor 
de luz

Artista
como

Maurice
Béjart

(?) Herma-
nos, banda
brasileira

Armação
para ca-
bides em

lojas
Rede (?):
imita as
células

cerebrais
Aparelho
usado pe-
la polícia
rodoviária

Reduzir 
a pó

Estado
natal do
Capixaba

(sigla)

Diz-se da
pessoa
otimista

"(?) Maria",
oração
católica
Riacho

Fecho (?):
o zíper

Contrastar

Aguarden-
te de cana

(bras.)
Estrangeiro

Período
histórico
"Tratado",
em Otan

Usa-se para
 tirar água
do poço

Jaez

Ritmo
caribenho
Desacom-
panhados

Tudo, em
inglês
Lua de
Júpiter

Abominar

Descansar,
em inglês
Conselho
(?), órgão 
que fiscali-
za o cum-
primento
do ECA

Ana Néri,
pioneira
da Enfer-
magem

no Brasil

Acaso; con-
tingência

Divisão do Ministério do Meio
Ambiente responsável pelo

gerenciamento das
matas brasileiras

Deus
grego do

amor
(Mit.)

Dedo do
pé, em
inglês

Medida da intensida-
de de um som
Marcelo (?),

jornalista

"A Pequena (?)", 
conto de Andersen
(?) 4, formato de
folhas de papel 

Patrão;
senhor

Ouvir, em
espanhol

Extrater-
restres
(abrev.)

(?) de
fumaça,
equipa-
mentos

anti-
incêndio

Profissional que con-
cebe espetáculos

audio-
visuais

3/all — oir — toe. 4/laia — rest.

LIBRA: Perturbações constantes irão afetar menos do 
que o esperado, principalmente pela sua aproximação 
com o signo de Áries, que lhe dará força.

ESCORPIÃO: Este se apresentará massivamente disposto 
a executar a sua transformação necessária e encontrará 
em Marte seu planeta regente a energia necessária.

SAGITÁRIO: Todo o seu bom humor se manterá, mas 
pode ir por água abaixo, com uma diligência não cumpri-
da e a muito agendada. 

CAPRICÓRNIO: Aconteceu algo inesperado em Saturno 
e Capricórnio não se mostrará muito disposto para execu-
ção de suas tarefas.

AQUÁRIO: Algo nobre atingiu e Urano e fez com que o 
aquariano pudesse apresentar um pouco mais de si nas 
relações interpessoais.

PEIXES: Parecendo uma balança por dentro e não é a 
de Libra, este signo vai apresentar-se muito abalado em 
relação ao comportamento de uma pessoa próxima.
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DA REDAÇÃO - Os Correios 
lançarão um selo postal es-
pecial em homenagem ao 
cantor e compositor Rena-
to Russo, que completaria 
59 anos de idade no mês 
de março. Em São Paulo, o 
lançamento acontecerá às 
20h desta sexta-feira (29), 
no Museu da Imagem e do 
Som (MIS).

Das 700 sugestões envia-
das pela população no ano 
passado, a homenagem a 
Renato Russo foi uma das 
34 votadas pela Comissão 
Filatélica Nacional e homo-
logada pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações (MC-
TIC). Desde 2003, mais de 
mil sugestões foram envia-
das pela população para que 
o artista se tornasse motivo 
de selo postal especial.

A imagem que ilustra 
a homenagem mostra o 
artista no palco em uma 
de suas apresentações. O 
bloco ainda apresenta um 
trecho da canção Vinte e 
Nove, composta por Rena-
to Russo e lançada no ál-
bum O Descobrimento do 
Brasil, em 1993.

Giuliano Manfredini, 

Renato Russo recebe homenagem em selo

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

filho de Renato Russo, re-
conhece a emissão deste 
selo como mais um impor-
tante item que passará a 
compor o amplo material 
que reconstrói a trajetó-
ria do artista. “Eu fiquei 
muito contente ao receber 
esta proposta dos Correios 
porque o meu trabalho 
é, sobretudo, preservar a 
memória do meu pai, e 
este selo, além de ser uma 
bela homenagem a ele, no 
dia em que faria aniversá-
rio, será mais uma forma 

de os admiradores do seu 
vasto legado poderem sem-
pre lembrar de sua força e 
manterem a centelha ace-
sa”, comenta.

A emissão terá tiragem 
de 70 mil blocos com va-
lor de 2º Porte Carta Co-
mercial cada. As peças es-
tarão disponíveis para ser 
adquiridas pelos fãs nas 
principais agências do país 
e também na loja virtual a 
partir de 27 de março, data 
em que o selo será lançado 
em Brasília e Recife.

Regularização de Imóveis e 
Documentação imobiliária,
Assessoria Jurídica para 
Imobiliárias e Corretores,
Orientação e assistência sobre 
o ramo Jurídico - Imobiliário.

(11) 4970-4736/     9 4315-3583

Consulte-nos
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IMÓVEIS

CURSOS

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

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

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

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

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.
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.
DOMÉSTICA 
C/Referência, que more próx. 
Vila Galvão F.: 2212-1132  2ª 
à 6ª horário comercial

MECÂNICO 
c/ exp. , p/ trabalhar em 
Guarulhos . F.: 2412-1481 
c/ Márcio.

TAPERA GRANDE 
1000 m². Ótimo local, R$ 40 
Mil. F: 96314-2035

JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. R$ 
750,00.  F:97272-7232 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
CASA ARMINDA DE LIMA 
3 dorms., sla 2 amb., e 
demais dep., gar 5 autos, 
próx. Proguaru. F.: 99806-
2562/ 2468-0330
ALUGA-SE 
Quartos p/ rapazes, amb. 
familiar F.: 2304-6721.

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

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA 

REDAÇÃO

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Apto 2 dorms com sacada 
Condomínio Uni bosque Maia 
Ao lado do shopping Maia 
Entrada 65mil + parcelas 1.500 

Pronto para morar 
Aceito carro como pagamento 
Fone : 97133-5004 WhatsApp

OPORTUNIDADE 
ÚNICA !!!

INSCRIÇÕES ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

RUA CAMOCIM, 205 - JD. PRESIDENTE DUTRALIGUE : 4219-0091

Raciocínio Lógico - Matemática - Língua Portuguesa
Direito Previdenciário - Direito Administrativo - Informática

Inscrições de 2ª a 6ª das 9h as 17h
Atividades aos Sábado

CENTRO
CULTURAL

ACUPUNTURA

CURSO BÁSICO DE 
VIOLÃO PARA INICIANTES

CURSO DE INGLÊS

GINÁSTICA PARA TERCEIRA IDADE

 CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS

ACUPUNTURA

CURSO BÁSICO DE 
VIOLÃO PARA INICIANTES

CURSO DE INGLÊS

GINÁSTICA PARA TERCEIRA IDADE

 CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS

ATENÇÃO CONSTRUTOR 
Terreno jd pres dutra alta 
10x25 escritura 215.000 
Carlos 98204 3992
DOCUMENTO P/USO 
CAPEÃO 
Av. Salgado Filho. F.: (11)  
94805-3497.
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 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
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
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

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

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.
BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
KAKAU  MASSAGEM 
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)
CARLA LOIRA 
Massagem sensual...local 
discreto.fone 95415-6162.
ARUMY E SAYURI 
19 e 20 anos, lindas e 
estudantes. F.: 96613-0558 
Whats

Aluga-se

Contrata-se

Oportunidade

Aluguel de Máquina

RelaxAutos

Vende-se

Sítios e Chácaras
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