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ARTE - O Beco do Batman, na Vila Madalena na capital, é o paraíso para os amantes de arte de rua
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“Tem gente que ama, tem 
gente que odeia”. Uma repór-
ter de rádio começou assim a 
notícia que o presidente Bol-
sonaro pretendia acabar com 
o horário de verão. Ele próprio 
deve fazer parte do segundo 
time. Pensa nesta decisão já 
há um bom tempo. O procedi-
mento de adiantar o relógio no 
verão vem desde os anos 1930. 
“Está quase batido o martelo”, 
disse o presidente durante um 
café da manhã com jornalistas. 
À tarde, seu porta-voz bateu o 
martelo.

 
Nova Imagem
No mesmo encontro ele 

adiantou que o ministro da 
Educação, Vélez Rodrigues, 
está com as horas contadas no 
cargo. A história de que o mo-
vimento militar de 1964 não foi 
golpe e a revisão dos livros di-
dáticos é tida como a motiva-
ção para encurtar o mandato 
do ministro. É estranho, por-
que pelo que se viu até agora, 
o presidente concorda com 
Vélez. Por isso, é mais verda-
deiro imaginar que o que pesa 
na dispensa dele é o conjunto 
da obra. O homem está crian-
do problemas e o momento 
agora é de conciliação. Não 
com o ministro, é claro, mas 
com a política. Tudo a ver com 
a imagem que o presidente 
pretende assumir.

 
Bagunça generalizada
A Câmara de Vereadores 

de Macapá tem 23 parlamen-
tares. Perde pra Guarulhos. 
Nós temos 34. Mas os nobres 
edis macapaenses ganham em 

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

entusiasmo. As imagens que 
apareceram nas TVs na sexta-
-feira pareciam brigas de torci-
das de futebol. Sopapos foram 
distribuídos por todos os la-
dos. Os vereadores escolhiam 
o novo presidente da Casa e 
num certo momento invadi-
ram a mesa distribuindo socos 
e pontapés. A briga começou 
entre o primeiro secretário e 
o presidente. Depois, todos 
os 23 entraram no confronto. 
Não ficou ninguém de fora. O 
combate só terminou com a 
Polícia Militar ter entrado em 
cena. Um dos policiais disse 
ter tido um tremendo trabalho 
pra separar os litigantes. Vou 
confessar: nunca vi nada igual.

O interessante é que de-
pois, os ânimos se serenaram 
e os vereadores puderam es-
colher o novo presidente. Foi 
eleito o vereador Marcelo Dias, 
do PPS.

Ouvi algumas histórias de 
brigas na Câmara aqui em 
Guarulhos. Vivi algumas tam-
bém. Histórias antigas. Mas 
nunca chegaram perto do que 
aconteceu em Macapá. Somos 
mais contidos. E educados.

 
Banco no Shopping
Impressionante como a 

instalação da agência do Bra-
desco para atender servidores 
públicos mudou a vida no in-
terior do Shopping Maia. Até 
o estacionamento agora está 
super disputado. Melhorou o 
movimento das lojas, restau-
rantes, até dos cinemas. Por si-
nal, o prazo para formalização 
das contas dos servidores vai 
até sexta-feira, dia 12.

Saúde, realizará a 2ª Corrida Movimenta Saú-
de Guarulhos, na avenida Paulo Faccini. A 
corrida, que recebeu mais de 600 inscritos, 
sendo 70 servidores públicos da prefeitura, 
que tiveram desconto especial por meio da 
parceria realizada com a K10, tem largada 
marcada às 7h20 e às 7h30, sendo disputa-
das as distâncias de 5km e 10km, respectiva-
mente. A empresa esportiva ainda concedeu 
30 isenções na taxa de inscrição para alunos 
que frequentam assiduamente as aulas de 
atividades físicas do programa Movimenta 
Saúde, desenvolvidas nas UBS, bem como 
em outros serviços da rede.

a exibição do curta-metragem “Pinos Má-
gicos Atacam IV - A Vingança”, do diretor 
guarulhense Moisés Pantolfi. A obra de fic-
ção trata das forças descomunais e tene-
brosas que pairam em torno da cidade de 
Guarulhos, que tem o bairro do Gopoúva 
como palco da maior luta do universo. O 
autor vem se destacando tanto no cenário 
guarulhense, quanto em festivais por todo 
o País com suas animações.

aulas a serem efetuadas, pois o método visa 
a manutenção da qualidade de vida. As aulas 
serão realizadas pelos estudantes, supervisio-
nados pelos professores.

O Studio de Pilates da universidade fica 
localizado na Rua Soldado Basílio Pinto de Al-
meida, s/n, Centro.

No sábado (06), as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) Jovaia, Santa Paula e Pimentas 
serão abertas pelo Programa Saúde Agora 
para prestar atendimento para a população 
das 8h às 16h. As UBS oferecerão serviços 
como consultas médicas, testes rápidos para 
detecção do HIV, sífilis e hepatites B e C, atu-
alização de carteira de vacinação, regulariza-
ção dos compromissos do Programa Bolsa 
Família e do cadastro no E-SUS, além do exa-
me de prevenção do câncer do colo de útero 
(papanicolau) e atividades educativas. 

Já no domingo (07), a K10 Marketing 
Esportivo, em parceria com a Secretaria de 

Neste sábado (06), às 19h, o Projeto 
Cine na Praça traz aos moradores da re-
gião do Macedo uma experiência cinema-
tográfica completa, com a exibição gratui-
ta do filme “Nasce uma Estrela”, do diretor 
Bradley Cooper. A sessão de cinema ao ar 
livre com o longa-metragem acontece na 
Praça das Pedras (rua Michael Andréas 
Krat), e tem classificação de 16 anos.

Além do longa, esta edição terá ainda 

A Univeritas/UNG está com vagas abertas 
para sessões de pilates na clínica de Fisiotera-
pia da Instituição. O atendimento é individual 
e acontece de segunda a quinta-feira, das 8h 
às 11h30. O paciente pagará apenas um valor 
simbólico por sessão. Cada atendimento tem 
duração de 45 minutos e não há limites de 

Final de semana tem abertura de UBS e II Corrida Movimenta Saúde

Projeto realiza sessão gratuita de cinema ao ar livre no Macedo

Universidade oferece sessões de pilates para a população

ACONTECE
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Guarulhos obtém R$ 1,4 milhão por 
transferência do Governo Estadual

Prefeitura entrega kits de uniforme

Avenida Paulo Faccini ganha 
novo retorno neste sábado

DA REDAÇÃO - O prefeito Guti e o 
secretário de Educação, Paulo 
Matheus, acompanharam na 
manhã desta sexta-feira (05) 
o processo de entrega dos uni-
formes escolares aos alunos da 
EPG Amador Bueno, além do 
recebimento do caminhão dos 
kits na EPG Pedrinho e Nari-
zinho. Os mais de 117 mil alu-
nos nas escolas da Prefeitura 
receberão os uniformes num 
prazo de 30 dias.

O prefeito falou da impor-
tância dessa ação e de seu sen-
timento. “É uma satisfação po-
der entregar esses uniformes 
e, muito mais especial e grati-
ficante, ver o sorriso das crian-

ças recebendo seus kits. Esse 
é o nosso objetivo, melhorar a 
educação do município forne-
cendo o material com a quali-
dade necessária para o aluno 
estar motivado nas aulas, além 
de proporcionar economia às 
famílias”, destacou Guti.

Já secretário Paulo Ma-
theus destacou que a educa-
ção é a chave para solucionar 
os problemas sociais. “Sempre 
procuramos investir e melho-
rar cada vez mais a educação. 
Um bom ensino se faz com 
investimentos e trabalho em 
conjunto. Temos uma equipe 
empenhada e dedicada, que 
trabalha muito”, concluiu.

FOTO: MARCIO LINO

FOTO: MÁRCIO LINO

DA REDAÇÃO - Guarulhos irá re-
ceber aproximadamente R$ 1,4 
milhão oriundo de repasse do 
Fundo Estadual da Assistência 
Social (FEAS), ligado à Secre-
taria Estadual de Desenvolvi-
mento Social. A assinatura da 
liberação do recurso para o 
município e outras 100 cida-
des paulistas, foi realizada na 
última sexta-feira (29) pela se-
cretária da pasta, Célia Parnes, 
com a presença do secretário 
municipal de Desenvolvimento 
Social, Alex Viterale, no Palácio 

dos Bandeirantes.
Os recursos liberados serão 

distribuídos entre os serviços 
socioassistenciais ofertados na 
cidade como o Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV), Centro Dia, 
Acolhimento Institucional, en-
tre outros, executados direta e 
indiretamente pela municipali-
dade e organizações da socieda-
de civil (OSC) conveniadas.

Esses serviços atendem fa-
mílias e indivíduos em situação 
de vulnerabilidade e também 

já em risco social e/ou com di-
reitos violados, como pessoas 
em situação de rua e violência, 
pessoas com deficiência, em 
situação de discriminação em 
decorrência de orientação sexu-
al/raça/etnia, jovens em confli-
to com a lei, entre outros.

Viterale destacou a impor-
tância do repasse. “Os repasses, 
tanto estaduais quanto federais, 
são de suma importância para 
a manutenção e ampliação da 
rede socioassistencial do mu-
nicípio, além de reforçarem o 
alcance àqueles mais carentes, 
em situação de vulnerabilidade 
social”, disse o gestor.

A gestão humanizada foi 
abordada pela secretária es-
tadual. “Uma firme parceira 
com os municípios e o forta-
lecimento da rede de proteção 
local são essenciais para aten-
der os indivíduos, resgatar sua 
dignidade e seus vínculos fa-
miliares, além de ampliar sua 
autonomia. Somente com uma 
gestão humanizada estadual e 
municipal poderemos dar mais 
oportunidades para beneficiar 
as pessoas”, afirmou Parnes.

DA REDAÇÃO - A prefeitura 
abre neste sábado (06), às 
7h30, o novo retorno da 
avenida Paulo Faccini, uma 
das principais artérias do 
sistema viário de Guaru-
lhos, que irá facilitar a vida 
dos motoristas. Esse acesso 
fica localizado do lado es-
querdo da via, em frente à 
rua Marajó, no sentido da 
Vila Galvão, permitindo o 
retorno para a região cen-
tral da cidade e Via Dutra 
sem ter de cruzar a avenida 
Tiradentes.

Essa medida visa dar 

Doria determina afastamento de PM que empurrou 
aluna com uma arma em protesto em escola estadual
MAYARA NASCIMENTO - Um 
protesto no pátio da Esco-
la Estadual Frederico de 
Barros Brotero, na Vila Pro-
gresso, terminou em confu-
são na noite de quinta-feira 
(04). Um policial militar 
chegou a empurrar uma 
estudante com o cano de 
uma arma. Após assistir ao 
vídeo, o governador João 
Doria determinou na sexta-
-feira (05) o afastamento do 
policial. A Corregedoria da 
PM está acompanhando o 
caso e a Secretaria da Edu-
cação colabora com as in-
vestigações.

Vídeos feitos pelos pró-
prios alunos mostram os 
policiais militares fazendo 

um cordão de isolamento no 
portão de acesso e um deles 
empurrando uma estudante 
com o cano de uma arma. 

Os alunos reivindicavam 
a decisão do diretor de não 
deixar os estudantes entra-
rem na escola depois das 
19h, alegando que muitos 
trabalham o dia inteiro e não 
conseguem chegar no horá-
rio. Os estudantes afirmaram 
ainda que a escola não recebe 
manutenção e que as salas de 
aula alagam quando chove. 

No boletim de ocorrência 
consta que os policiais foram 
chamados para garantir a 
integridade física do diretor. 
A Polícia Militar instaurou 
investigação para analisar 

a conduta dos policiais e 
todas as circunstâncias da 
ocorrência. A Secretaria de 
Educação do Estado afir-
mou que vai apurar o epi-
sódio e colaborar com a PM 
para esclarecer o fato.

Dois alunos de 16 anos 
foram detidos e serão enca-
minhados à Vara da Infân-
cia e Juventude.

Uma funcionária da es-
cola informou que os alu-
nos do turno da manhã fre-
quentaram normalmente a 
aula de sexta-feira (05), po-
rém não quis se posicionar 
sobre o a decisão de fechar 
os portões e impedir os alu-
nos de entrarem depois do 
horário.

mais fluidez ao trânsito lo-
cal, especialmente para os 
motoristas que precisam 
retornar para a Via Dutra, 
para a avenida Monteiro 
Lobato ou com mais rapi-
dez para o Centro. Antes 
dessa intervenção, o retor-
no mais próximo ficava lo-
calizado na região do Bos-
que Maia (altura da praça 
Alan Kardec), obrigando o 
condutor do veículo atra-
vessar a avenida Tiradentes 
por duas vezes, num trajeto 
de ida e volta de cerca de 
1.6 km.
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Pessoas dormem na fila para se inscreverem 
em curso remunerado da prefeitura

Campanha do Agasalho 
será lançada neste mês 
LUCY TAMBORINO - Com maior 
meta da região do Alto Tietê, 
a Campanha do Agasalho de 
Guarulhos será lançada ainda 
este mês. A ação realizada pelo 
Fundo Social de Solidariedade 
espera ultrapassar 320 mil pe-
ças na cidade. 

Assim que iniciada a cam-
panha, podem ser doados rou-
pas, cobertores, toalhas, lençóis 
e sapatos, todos em bom estado 
nos pontos a serem definidos 
pela prefeitura.

Já todo o Alto Tietê espera 
arrecadar cerca de um milhão 
de peças, entre roupas e cober-
tores. As metas foram divulga-
das na última quarta-feira (27) 
em reunião do Conselho dos 
Fundos Sociais de Solidarieda-
de do Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto 
Tietê, que discutiu também ou-
tras ações regionais para pro-
mover a integração das cidades 
e propiciar a arrecadação de 
para os projetos sociais.

FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - Com cerca 
de duas mil pessoas, as inscri-
ções para o Bolsa Trabalho lo-
taram o Adamastor Centro na 
última sexta-feira (05). Teve até 
quem chegou na tarde do dia 
anterior e dormiu na fila para 
garantir uma vaga nos cursos 
de jardineiro e pequenos repa-
ros domésticos. Para cada um 
haviam 55 vagas disponíveis 
e bolsa-auxílio de meio salário 
mínimo (R$ 499) aos partici-
pantes. 

Esse foi o caso de João Pe-
reira Santos Filho, de 38 anos, 
desempregado há um ano e 
que chegou por volta de 14h de 
quinta-feira (04) na fila. “Valeu 
a pena a espera, eu nunca me 
esforcei tanto. Se me derem 
essa oportunidade eu vou che-
gar até o fim”, contou enquanto 
realizava a inscrição explican-
do que tem quatro filhos meno-

res de idade. 
Raimunda Borges de Mene-

zes, de 49 anos, que tem procu-
rado vaga de ajudante geral e 
cozinheira chegou no Adamas-
tor às 23h. “Quando cheguei já 
tinha uma fila enorme”, disse. 

Para organizar os milhares 
de desempregados que busca-
ram o benefício oferecido pela 
Secretaria do Trabalho foram 
necessários soldados do Tiro 
de Guerra de Guarulhos. Três 
ambientes também dividiram 
as pessoas: o primeiro uma 
sequência de pelo menos duas 
filas organizadas no estaciona-
mento do Adamastor Centro, 
outro em uma sala com pesso-
as já com senhas para verificar 
se estas se enquadram no per-
fil do curso e uma terceira sala 
para inscrição. 

A iniciativa é voltada para 
quem não recebe nenhum be-

nefício social, como o Bolsa 
Família, está desempregado há 
mais de um ano, mora em Gua-
rulhos e tem entre 21 e 65 anos. 
Mulheres chefes de família são 
priorizadas.

Além da bolsa-auxílio os 
participantes recebem vale-
-transporte (R$ 9,40 por dia) e 

possuem seguro de vida. Cada 
curso tem duração de seis me-
ses e os alunos devem partici-
par de aulas de formação pro-
fissional durante um dia da 
semana e nos outros quatro 
participam de atividades de 
formação prática em algumas 
secretarias municipais.
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Prefeitura revitaliza abrigos de 
passageiros das linhas de ônibus

Ex-diretora de Controle Interno assume 
Controladoria Geral do Município
DA REDAÇÃO - A ex-diretora de Con-
trole Interno da Controladoria Geral 
do Município, Keity Cristina Rech 
Bauer, assume a gerência da pasta no 
lugar de Edmilson Pereira Bruno. A 
mudança foi anunciada nesta sexta-
-feira (05). Moradora de Guarulhos há 
17 anos, Keity é formada em Direito e 
pós-graduada em Gestão Pública.

Com uma vasta experiência em 
capacitação em controle interno, 
combate à corrupção e lavagem de 
dinheiro, governança, crimes de li-
citações, convênios e terceiro setor, 
a ideia agora é investir no trabalho 
preventivo junto às secretarias mu-
nicipais para otimizar melhorias 
na gestão.

“O Dr. Bruno fez um ótimo traba-
lho e nosso intuito é dar continuida-
de. Vamos atuar de forma conjunta, 
buscando firmar parcerias com os 
controles externos, a fim de otimizar 
e alavancar a troca e o recebimento 
de informações”, afirmou.

No lugar de Keity entra Wilson 

Hackmey, servidor de carreira co-
nhecedor da área de auditoria e lici-
tações. Já a Ouvidoria do Município 
passa a ser administrada por Miguel 
Jefferson, atual ouvidor da Guarda 
Civil Municipal, e a delegada federal 
Alessandra Godoy deixa a Ouvidoria 
para compor a diretoria da Secretaria 
da Fazenda, no Departamento de Re-
ceita Mobiliária.

Também na Fazenda, o especia-
lista em contabilidade pública, ex-
-gerente de contabilidade no Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (Saae) 
e ex-diretor Administrativo e Finan-
ceiro da Agência Reguladora dos 
Serviços Públicos de Saneamento 
Básico de Guarulhos (Agru), Mar-
cio Augusto Correia Barbosa, passa 
a responder pelo Departamento de 
Receita Imobiliária. O MBA em ad-
ministração, Oscar Bonilha Neto, ex-
-diretor Administrativo e Financeiro 
do Saae e atual diretor de Despesa, 
agrega à sua responsabilidade o De-
partamento do Tesouro.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - A prefeitura, através da 
Secretaria de Transportes e Mobi-
lidade Urbana (STMU), continua a 
revitalização de abrigos nas paradas 
de ônibus municipais. O trabalho, 
iniciado no mês de fevereiro, já con-
cluiu 85 abrigos, dos 150 previstos. 
O término do serviço deve acontecer 
até o final do próximo mês de julho.

A ideia central do trabalho é atin-
gir todas as regiões da cidade. “Nossa 
intenção é sempre dar mais conforto 
ao usuário de transporte coletivo. Os 
abrigos são muito importantes por 
protegerem os passageiros do sol e da 
chuva, por isso queremos levar me-
lhorias a todos os bairros”, afirmou o 
diretor de Transportes, Oscar Kaari.

Para conseguir alcançar as metas 
estipuladas no início das operações 
em fevereiro, as equipes de manuten-
ção receberam reforço em número de 
servidores e têm executado os traba-
lhos, principalmente, aos finais de se-
mana para não provocar transtornos 
aos usuários.

“Precisamos continuar nesse tra-
balho constante para oferecer um 
transporte e um trânsito da melhor 

qualidade, na segunda maior cidade 
do estado de São Paulo”, afirmou o 
secretário de Transportes e Mobilida-
de Urbana, Paulo Carvalho.

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
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PT Guarulhos arrecada mais de R$ 5 mil com vaquinha 
pró-Lula e caravana com militantes desembarca em Curitiba 

Mais de 11 mil eleitores do município podem ter o título cancelado

PSDB Guarulhos recorre a Executiva Nacional e garante eleições do diretório municipal

LUCY TAMBORINO - Um total de 
11,6 mil eleitores de Guaru-
lhos podem ter o título can-
celado caso não regularizem 
a situação junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-SP) 
até o dia 6 de maio. Isso deve 

FOTO: RICARDO STUCKERT

LUCY TAMBORINO - Neste domin-
go (07), 45 pessoas da comitiva 
promovida pelo diretório mu-
nicipal do Partido dos Traba-
lhadores (PT) em Guarulhos 
devem participar do ato contra 
a prisão do ex-presidente Luís 
Inácio Lula da Silva - preso des-
de o dia 07 de abril de 2018 em 
Curitiba (PR), mesma cidade 
que o ato deve acontecer. A ida 
dos militantes e apoiadores de 
Lula foi possível graças a uma 
vaquinha online que arrecadou 
mais de R$ 5 mil entre o último 
dia 25 e a sexta-feira (05).

“O pessoal está animado 

para ir a Curitiba. A gente está 
reiniciando uma jornada do 
Lula Livre”, disse a vereadora 
e presidente do PT Guarulhos, 
Genilda Bernardes.

Todos que contribuíram 
com a vaquinha terão o nome 
escrito na carta de agradeci-
mento de apoio que será  en-
viada a Lula. Já aqueles que 
doaram a partir de R$ 20 terão 
seu nome destacado na car-
ta. Quem doar R$ 50 ou mais 
deve ganhar um broche com a 
estrelinha do PT, além de uma 
camiseta Lula Livre, para con-
tribuintes com R$ 150 ou mais. 

DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
C.N.P.J. Nº 62.464.904/0001-25

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS – PROCESSO Nº 3015005-
67.2013.8.26.0224 – O EXCELENTÍSSIMO  SENHOR DOUTOR RODRIGO TELLINI 
DE AGUIRRE CAMARGO, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 
DA COMARCA DE GUARULHOS/SP. FAZ SABER QUE O DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE RODAGEM – DER MOVE UMA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR 
UTILIDADE PÚBLICA, COM PEDIDO DE LIMINAR, EM FACE DE AMANTINO PIRES 
DE FREITAS, OBJETIVANDO PARTE DA ÁREA DESCRITA NA TRANSCRIÇÃO 
Nº 2.807, DO 2º REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS – SP, COM EXTENSÃO 
A DESAPROPRIAR DE 9.090,84 M² (NOVE MIL, NOVENTA METROS E OITENTA E 
QUATRO DECÍMETROS QUADRADOS), LOCALIZADA À AVENIDA SILVESTRE PIRES 
DE FREITAS, Nº 1.499, NO BAIRRO DE VIEGAS EM GUARULHOS/SP, CEP: 07144-
000, (ESTACA 12374+9,84 A 12379+15,32). PARA O LEVANTAMENTO DE VALORES, 
FOI DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE EDITAL, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, A 
CONTAR DA PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL, NOS TERMOS DO DECRETO-LEI 
Nº 3.365/41, O QUAL SERÁ AFIXADO E PUBLICADO NA FORMA DA LEI.

LUCY TAMBORINO - O PSDB 
Guarulhos garantiu a re-
alização das eleições que 
definirão a composição 
do diretório municipal 
após intervenção da Exe-
cutiva Nacional do par-
tido. O pleito novamente 
havia sido alvo de inter-

A comitiva saiu de Gua-
rulhos às 22h de sexta-feira 
(05) na sede Sindicato dos 
Bancários e partiu direto para 
o Acampamento Lula Livre. 
As pessoas devem dormir no 
acampamento e no domingo 
participar do ato em defesa da 
liberdade do ex-presidente.

A ação não é um fato isola-
do, faz parte da agenda Comitê 
Nacional Lula Livre, além de 
ser um complemento ao protes-
to que está sendo organizado 
nacionalmente pelo PT para 
acontecer no domingo nas ca-
pitais do Brasil.

venção do diretório estadu-
al da legenda.

A ação aconteceu após 
Marco Iannoni, atual pre-
sidente do PSDB Guaru-
lhos, recorrer.  Assim, o 
pleito deve ocorrer na data 
prevista, no próximo dia 
14. “Nós vamos à luta até 

o fim. Eu estou saindo do 
meu mandato mais minha 
obrigação eu cumpri e saio 
de cabeça erguida”, desta-
cou Iannoni. Segundo ele, 
o diretório estadual não 
tem reconhecido a atuação 
do municipal. 

Essa é a segunda vez 

que o PSDB/SP intervém 
nas eleições do diretório 
municipal de Guarulhos, 
anteriormente foi tentado 
barrar as eleições internas 
que escolheriam os 12 de-
legados zonais, medida que 
também foi derrubada pela 
Executiva Nacional. Agora 

os delegados zonais e ou-
tros atuais 51 dirigentes, 
integrantes da executiva 
nacional, deverão condu-
zir o processo eleitoral. 
Os delegados zonais con-
tam com mandato de dois 
anos, assim como o presi-
dente do partido.

acontecer com as pessoas 
que não votaram nem justi-
ficaram a ausência às urnas 
nas últimas três eleições. 

Guarulhos é terceira cida-
de com maior número de vo-
tantes do estado com 814.342 

pessoas aptas e a sétima com 
eleitores irregulares com o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Em todo país, mais de 
2,6 milhões de pessoas estão 
em situação irregular e po-
dem ter o título cancelado. 

Para regularizar o título 
o eleitor deve comparecer 
ao cartório eleitoral equiva-
lente a sua zona eleitoral de 
inscrição com documento 
oficial com foto, compro-
vante de residência e título 
eleitoral. Os eleitores tam-
bém estarão sujeitos a pa-
gamento de uma multa no 
valor de R$ 3,51 para cada 
ausência não justificada. 
Exclusos dessa regra estão 
somente pessoas na qual o 
voto é facultativo, ou seja, 
analfabetos, menores de 18 
anos e maiores de 70 anos, 
além de portadores de defi-
ciência física ou mental.

FOTO: LUCY TAMBORINO
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‘Não teremos horário de verão 
neste ano’, afirma Bolsonaro

Governo arrecada R$ 447,64 milhões 
com outorga em leilão de portos
DA REDAÇÃO - O leilão de 
arrendamento de seis ter-
minais portuários no Pará 
terminou com R$ 447,64 
milhões arrecadados com 
outorga. No total, o governo 
federal ofertou à iniciativa 
privada cinco áreas no Porto 
Organizado de Belém e uma 
no porto de Vila do Conde, 
em Barcarena. Todos os ter-
minais têm como objetivo 
principal a movimentação de 
graneis líquidos, principal-
mente combustíveis. Ao todo 
o governo espera que sejam 
investidos pouco mais de R$ 
420 milhões nos portos.

O leilão, realizado na B3, 
Bolsa de Valores de São Pau-
lo, teve início as 10h e termi-
nou pouco antes das 12h. O 
certame contou com a parti-
cipação de várias empresas 
interessadas nos terminais. 
O prazo dos contratos vai de 
15 a 25 anos, podendo ser re-

novados até um limite de 70 
anos. Pelas regras do leilão, o 
valor mínimo de outorga co-
meçou em R$ 1,00. 

Este é o segundo leilão de 
terminais portuários em me-
nos de um mês. No final de 
março, o governo conseguiu 
arrecadar R$ 219,52 milhões, 
com o leilão de 4 áreas portu-
árias, três na Paraíba e uma 
no Espírito Santo. O investi-
mento previsto é de R$ 199 
milhões.

Ainda sem data definida, 
os próximos leilões do setor 
portuário ainda estão sendo 
estruturados pelo governo. 
A previsão é que seja lança-
do ainda em abril o edital de 
mais três terminais, sendo 
dois deles no Porto de Santos, 
em São Paulo, e outro no Por-
to de Paranaguá, no Paraná. 
A previsão de investimentos 
é de aproximadamente R$ 
400 milhões.

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro disse que este ano o 
Brasil não terá o horário de ve-
rão e sinalizou que para o futu-
ro a tendência é que a mudan-
ça nos relógios seja eliminada 
do calendário do País. “Tomei 
a decisão que neste ano não te-
remos horário de verão”, disse 
Bolsonaro na última sexta-fei-

ra (05), durante café da manhã 
com jornalistas. 

Esta semana, o ministro 
de Minas e Energia, Ben-
to Albuquerque, informou 
que a pasta vai finalizar nos 
próximos dias os estudos 
sobre o tema. O material 
será entregue ao presidente 
Bolsonaro, que decidirá em 

caráter definitivo pela con-
tinuidade ou não do horário 
de verão no País. 

Segundo o ministro, a 
decisão tem que ser tomada 
neste momento e não leva em 
conta apenas dados econômi-
cos, mas outros fatores como 
sobrecarga e picos de consu-
mo, por exemplo.

 CONCURSO DE FISCAL DE RENDAS

100
ÚLTIMAS  VAGAS

Av. Otávio Braga de Mesquita, 827
Vila Nsa Sra de Fátima - Guarulhos/SP
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     O Grupo de Segurança Viária de 
Guarulhos faz nova reunião, na próxima 
quarta-feira (10), para discutir e traçar 
as diretrizes das próximas ações que 
serão adotadas para diminuir a violência 
no trânsito. O encontro será às 9h, no 
auditório 3A do Adamastor, no Macedo. 
Dois dos principais pontos da pauta são o 
planejamento das próximas blitzes da Lei 
Seca e o seminário sobre segurança viária 
“Educação para o Trânsito”, que acontece 
no próximo dia 26 de abril. O foco é realizar 
análise e avaliação das ações e plataformas 
para diminuição dos acidentes de trânsito 
e preservação de vidas. “O grande objetivo 
é trabalhar por um trânsito cada vez mais 
seguro dentro de toda cidade de Guarulhos”, 
explica o diretor do Departamento de 
Trânsito, Styvenson Koga.

     Uma excelente notícia para o handebol 
de Guarulhos: cinco atletas do Guarulhos/
Vegus, equipe que representa o município na 
modalidade, embarcaram nesta terça-feira (2) 
para a cidade de Palmira, na Colômbia, para 
a disputa do Sul-Centro Americano Júnior 
Masculino, que acontece até o domingo (7). Os 
atletas Marcos Vinicius, Ronaldo Júnior, Lucas 
Pereira, Guilherme Torriani e João Henrique 
fazem parte do elenco brasileiro que buscará 
uma vaga para o Mundial da categoria, que 
ocorrerá em julho, na Espanha. Os três primeiros 
colocados se classificam para o torneio. Para 
a técnica do Guarulhos/Vegus, Lausida Góes, é 
motivo de muito orgulho ter jogadores da cidade 
representando o País. “ É gratificante vê-los 
progredir no handebol. Também demonstra que 
o trabalho de toda comissão técnica está no 
caminho certo”, disse a treinadora.

ANOTE

O Palmeiras de Felipão o problema 
é outro, o treinador se perde em 
tantas opções para escalar

Bola quadrada 
em SP

O São Paulo é o único dos grandes 
do estado que não perdeu no meio 
de semana, ironia à parte, é sinal de 
que tem momentos na temporada 
em que não entrar em campo é o me-
lhor remédio. Corinthians, Santos 
e Palmeiras sofreram derrotas para 
Ceará, San Lorenzo e Atlético-GO, 
respectivamente e deixaram mais 
dúvidas do que certezas na cabeça 
do torcedor.

Apesar de os revezes não terem 

grande importância (ainda) em ter-
mos de classificação nos campeona-
tos, demonstra motivos que deveria 
ser preocupação para dirigentes, 
comissões técnicas e jogadores. Es-
tamos em abril e as equipes ainda 
não encontraram formação, entrosa-
mento e condições físicas ideais para 
encarar a maratona que vem pela 
frente. E nesse caso dá para incluir o 
Tricolor, que caminha para a terceira 
reformulação no modo de jogar em 
apenas quatro meses.

No Corinthians a dependência de 

Gustagol é nítida. O time é lento na 
transição e os gols do centroavante 
têm sido a diferença entre vitória e 
derrota no Alvinegro, os jogos sem 
Fagner também foram um drama. 
Enquanto isso, o seu rival de segun-
da-feira, Jorge Sampaoli, já provou 
ser um grande treinador, capaz de 
dar padrão a uma equipe em poucos 
dias, mas ficou refém de um estilo de 
jogo que o Corinthians já conhece, e 
não tem condição de utilizar uma 
equipe reserva, mal os titulares dão 
conta do recado.

O Palmeiras de Felipão o proble-
ma é outro, o treinador se perde em 
tantas opções para escalar e ainda 
não se convenceu de qual a melhor 
opção. É uma busca frenética pela 
equipe ideal e apesar dos resultados 
positivos, o Verdão não apresentou 
um grande futebol em 2019. Dudu 
dita o ritmo da equipe e nos dias em 
que não está tão inspirado, a equipe 
sofre para conseguir o gol.

As semifinais do Paulistão são o 
momento ideal para virar a chave 
e ganhar confiança para o resto do 
ano. Duas equipes vão respirar ali-
viados e ter tranquilidade para cor-
rigir erros pontuais e engrenar. As 
outras duas vão sofrer com a pressão 
enorme que é o peso de uma elimi-
nação para um rival.

Só que não há tempo para lamen-
tar a eliminação já que o futuro não 
é muito animador. Para quem está 
acompanhando Cruzeiro e Interna-
cional, e viu a goleada do Furacão so-
bre o Boca Juniors, fica a certeza de 
que teremos um dos Campeonatos 
Brasileiros mais disputados de todos 
os tempos. Flamengo, Palmeiras, Grê-
mio e Atlético-MG ainda devem rea-
gir e apresentar um futebol melhor.

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

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

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

Aceitamos cartões de crédito e 
parcelamos em até 10x

Indique e Ganhe Descontos

(11) 3428-4077

Higienização de tapetes, cortinas, 
cadeiras, estofados, colchões, 

cadeirinhas de bebê, almofadas, etc.
Antes

Depois

Higienização 
(Bancos, forros 
de porta e teto)

Lavagem

R$ 30,00
a partir
Carros

R$ 20,00
a partir
Motos

Persianas
Romana / Rolo - m²

R$ 48,00
a partir

Higienização Veículo
interna completa

R$ 210,00
a partir

Seu sofá está sujo?
Lavamos e impermeabilizamos

R$ 120,00
a partir

Tapete m²

R$ 15,00
a partir

*esse valor trazendo até nós, para 
retirarmos consultar valores
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Márcio Toni projeta 
estreia do sub-10 do 
Guarulhense no Paulista

Cesinha finaliza preparação das 
equipes sub-8 e sub-9 do Galo

FOTOS: LUCAS CANOSA

ALEX BISPO - Seguindo a pre-
paração para o Campeonato 
Paulista, as equipes inician-
tes do Clube Atlético Guaru-
lhense treinam forte para a 
estreia em casa neste sábado, 
6, a partir das 9h, diante o 
Inter-Mogi no Ginásio Firoa-
vante Iervolino.

Márcio Toni, técnico do 
time sub-10, falou sobre o 
trabalho realizado durante a 
pré-temporada. “Fomos mui-
to bem. Tudo caminhou tudo 
dentro do esperado, com um 
empenho altíssimo das crian-
ças. Estamos bem confiantes 
e sabemos aonde podemos 
chegar”, disse.

O comandante também 
adiantou o planejamento du-
rante a semana para o gran-
de desafio do final de sema-
na. “Vamos manter o nível de 
intensidade, provavelmente 
voltaremos a treinar três ve-
zes na semana para chegar 
prontos para a estreia”, co-
mentou.

Por fim, Márcio Toni falou 
sobre a expectativa do con-
fronto. “Nossa expectativa 
não poderia ser melhor, es-
trear em casa vai trazer mais 
responsabilidade e acredito 
que este ano estamos prepa-
rados para qualquer desafio”, 
completou.

Francisco Antônio Amorim
Advogado

Apoio
Contabilidade

ALEX BISPO - As equipes ini-
ciantes do Clube Atlético 
Guarulhense finalizaram 
suas preparações para o jogo 
de estreia no Campeonato 
Paulista, neste sábado (06), 
a partir das 9H no Ginásio 
Fioravante contra o Inter 
Mogi. 

Técnico das equipes sub-
8 e sub-9 do Galo, César 
Luiz, o Cesinha comentou 
sobre a preparação do Tri-
color de Guarulhos para o 
início da temporada 2019. “A 
preparação foi boa, fizemos 
muitos amistosos, agora é 
iniciar a temporada e colo-

car em prática tudo o que 
foi treinado”, disse.

O comandante desta-
cou a semana de trabalho 
visando o jogo diante do 
Inter Mogi neste sábado. 
“Estamos trabalhando 
para minimizar os erros e 
ajustando o nosso modelo 
de jogo para o confronto”, 
comentou.

Por fim, Cesinha falou 
sobre as expectativas para 
o primeiro jogo oficial da 
temporada. “A expectati-
va é começar vencendo 
pra dar confiança e valori-
zar o trabalho”, finalizou. 



ÁRIES: Tudo tende a ficar um pouco esquisito neste dia, 
porém você irá sentir bastante alegria neste dia. A sorte 
não será um elemento favorável para você.

TOURO: Tente prosseguir com calma e dando total 
atenção nas coisas que são de fato muito importantes 
neste dia. 

GÊMEOS: Em Marte as coisas podem ficar mais com-
plicadas do que você esperava para esta sua jornada. 
Valorizar uma boa comunicação.

CÂNCER: Caso você procure abrigo no ombro de alguns 
familiares, poderá encontrar um melhor sentido para 
você, o planeta Marte facilitará as coisas.

LEÃO: Alguns indivíduos que compõe o corpo de pesso-
as mais próximas irão fazer com que você encontre mais 
valor nas suas ações.

VIRGEM: O teu signo encontrará muito mais conforto 
neste dia para a sua constelação e assim ficar mais a 
vontade. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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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: As suas emoções ficarão em um clima mais des-
concertado neste momento. Alguns problemas de ordem 
podem lhe complicar nesta jornada tão complexa.

ESCORPIÃO: Tudo aquilo que você vem pensando irá 
corroborar para que não consiga aumentar o seu senso 
crítico. 

SAGITÁRIO: Com reflexões diferenciadas você irá carre-
gar uma forte alegria dentro do seu coração, só pense em 
coisas boas para dentro do seu coração.

CAPRICÓRNIO: Mostrará que não está tão preparada 
para fazer uma distinção clara de prioridades entre 
trabalho e família.

AQUÁRIO: Tudo pretende ficar exatamente aonde está 
sem muitas alterações, a tranquilidade irá circundar a 
sua vida.

PEIXES: Muitos dos eventos que atormentam as pessoas 
irão levar você para o caminho do sucesso. Afaste aque-
las coisas que não irão agregar conhecimento.
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DA REDAÇÃO - O filme Dumbo, 
da Disney, teve uma largada 
discreta na bilheteria domés-
tica. O remake em live-action 
do diretor Tim Burton es-
treou com US$ 45 milhões 
em 4.259 cinemas na Amé-

‘Dumbo’ lidera bilheteria com discretos 
US$ 45 milhões na América do Norte

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

rica do Norte, abaixo das 
expectativas antes do fim de 
semana.

Embora o número tenha 
sido suficiente para assegu-
rar a liderança na bilheteria 
doméstica, este foi o pior co-

meço entre os remakes em li-
ve-action de clássicos da Dis-
ney. Em comparação, a Bela 
e a Fera, de 2017, estreou 
com US$ 174 milhões, Mo-
gli, de 2016, abriu com US$ 
103 milhões e Cinderela, de 
2015, com US$ 67 milhões. 

Antes do fim de semana, 
esperava-se que Dumbo su-
perasse US$ 50 milhões nos 
três primeiros dias depois da 
estreia. Parte do motivo pelo 
começo discreto é provavel-
mente porque o desenho 
Dumbo original estreou 80 
anos atrás, fazendo com que 
o adorável elefante seja um 
pouco menos relevante do 
que clássicos como A Bela e 
a Fera e Mogli, dois grandes 
sucessos para o estúdio. 

Dumbo teve um orçamen-
to de produção de US$ 170 
milhões. O elefante voador 
terá que repercutir em ou-
tros países, caso Dumbo não 
pegue embalo na bilheteria 
doméstica. O filme foi lança-
do na maioria dos territórios 
internacionais neste fim de 
semana, coletando US$ 71 
milhões, para um começo 
global de US$ 116 milhões.

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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CLASSIFICADOS

EMPREGO

v

11

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

DESIGNER  DE 
SOBRANCELHAS 
Experiência com linha. 
Centro de Guarulhos 
Comissão F.: 97476-9439
INSTALADOR 
De Som e Acessórios. F.: 
(11) 4386-4279
MOÇA MAIOR 
Precisa  p/ trabalhar em  
Privê como garota. Fone. 
(11) 96655-6443
AGENTE DE PRODUÇÃO 
p/trabalho em casa, 
etiquetar e envelopar malas 
diretas. Ambos os sexos 
acima de 18a. Ganhos 
R$ 1.150,00. Enviamos 
todo serviço até sua porta. 
F:4210-2322.
VENDEDOR 
p/loja Material de construção 
, c/ exp. entregar CV. Av. 
Bom Clma 38 h/c c/ Carlos
AUXILIAR DE ESTOQUE 
p/loja Material de construção 
, c/ exp. entregar CV. Av. 
Bom Clma 38 h/c c/Carlos

ANUNCIE AQUI 
97380-7685 ANUNCIE AQUI 

97380-7685

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Seu Computador Quebrou, 
esta c/ Virus e não entra na 
Internet ? At. Domicilio.Tx. 
Única R$ 50, F:96287-3240 
whats/ 2026-1845 ac. 
cartões.
COMPRO RÉPLICA DE 
AVIÃO 
Esquadrilha da Fumaça 
FAB F.: 2408-9590 Roberto 
96875-8401 c/ Rubini Jr.

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

ARUMY E SAYURI 
19 e 20 anos, lindas e 
estudantes. F.: 96613-0558 
Whats

CORSA SEDAN CLASSIC LS 
2011, cinza, KM baixa, vte, 
sensor de ré ,sem detalhes 
F.: 2461-3205/98111-7603.

Sítios e Chácaras

Contrata-se

Vende-se

Oportunidade

Autos

Aluguel de Máquina

Relax

TAPERA GRANDE 
1000 m². Ótimo local, R$ 40 
Mil. F: 96314-2035
NORTE DE MG. 
Micro fazendas 10HA,plana, 
reg. de soja e café 45Mil 
Total entr. 35 Mil + 20x de 
R$ 500, F.: 94400-3211/ 
95617-0323

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

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

11 4210-1371

FALE COM

NOSSA 

REDAÇÃO

MOTORISTA 
Categoria (D) que resida 
em Guarulhos.Salário R$ 
1.800,00 + vale refeição.
Informações: (11)95421-
4156

VENDE-SE 
Banca jornal, Frente Padaria 
Barão Cecap. F: 2884-8660 
c/ Izabel

Guarulhense de escola pública 
lança livro na Livraria Cultura

Mick Jagger se recupera 
de bem-sucedida 
cirurgia no coração

Louvre e Airbnb se unem 
para oferecer ‘noite no 
museu com Mona Lisa’

DA REDAÇÃO - O vocalista 
dos Rolling Stones, Mick 
Jagger, está se recuperan-
do de uma bem-sucedida 
operação no coração à 
qual foi submetido nesta 
quinta-feira (04), em um 
hospital de Nova York, se-
gundo informou o site da 
revista Billboard.

A publicação, que man-
tém sua fonte no anonima-
to, afirmou que os médi-
cos puderam chegar à sua 
válvula cardíaca por meio 
da artéria femoral e o can-
tor está agora sob observa-
ção diante da possibilida-
de que possa surgir algum 
tipo de complicação, entre 
elas uma hemorragia. 

O grupo adiou uma 
turnê nos Estados Unidos 
e no Canadá para que Ja-
gger tenha tempo de re-
ceber tratamento médico, 
disse a banda veterana de 
rock no sábado, dia 30 de 
abril.

FOTO: DIVULGAÇÃO 

MAYARA NASCIMENTO - Adner 
Prado, guarulhense formado 
pela Escola Estadual Carmi-
na Mendes Seródio, lança seu 
primeiro livro na Livraria 

Cultura, na avenida Paulista, 
no dia 28 de abril, às 14h. O 
primeiro de uma coleção de 
sete livros foi intitulado Her-
deiros do Rei e Ascensão de 

DA REDAÇÃO - O Airbnb, 
serviço de acomodações 
e experiências, se uniu ao 
Museu do Louvre para ofe-
recer uma noite no maior 
museu de arte do mundo. 

A iniciativa é uma come-
moração ao 30º aniversário 
da construção da Pirâmide 
de Cristal, marca registra-
da do local.

No melhor estilo Uma 
Noite no Museu, dois sortu-
dos poderão dormir embai-
xo da Pirâmide e desfru-
tar de várias experiências 
únicas, como um jantar ao 
lado da clássica estátua Vê-
nus de Milo. 

Para participar, os in-
teressados deverão fazer a 
inscrição no site e respon-
der à pergunta: “Por que 
você seria o convidado 
perfeito de Mona Lisa?”. O 
vencedor passará a noite do 
dia 30 de abril no museu e 
poderá levar um acompa-
nhante.

uma Guerra.
O livro possui 690 pá-

ginas e conta a história de 
Adriel Lionet, um jovem do 
Reino de Novo Éden, que em-
barca em aventuras ao lado 
de seus amigos Lucas, Daniel 
e Baruque.

Prado começou a escrever 
em 2009 e neste ano fechou 
contrato com a Editora Chia-
do Brasil para publicar seu 
primeiro livro. Em agosto 
deste ano o escritor irá para 
Portugal totalmente custeado 
pela editora para lançar seu 
livro internacionalmente.

O autor também inscre-
veu seu livro no Prêmio Gua-
rulhos de Literatura 2019 na 
categoria Livro do Ano. Será 
avaliada a capa, atemporali-
dade, enredo, personagens 
marcantes e analise técnica 
dos jurados. Os resultados se-
rão divulgados em outubro e 
a melhor produção na catego-
ria ganhará R$ 2 mil.
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Ofertas válidas somente 06 e 07/04/2019
Consulte outras ofertas na loja!

experimente o novo

Ofertas válidas somente nos dias 06 e 07/04/2019 ou enquanto durarem os estoques. Após essa data voltaremos aos preços normais. Todas as fotos são meramente ilustrativas, 
podendo divergir das embalagens/produtos disponíveis. Ofertas sujeitas a eventual retificação na loja. Nos reservamos o direito de não oferecer essa promoção em todas as lojas. 

drogariasnovafarma.com.brdroganovafarma

06 e 07
ABRIL

oferta relâmpago

Loja 01 - Centro
Av. Salgado Filho, 2544 
Centro - Guarulhos

Disk Entrega: (11)4803-9300
Whatsapp: (11)97565-7651

Loja 02 - Santa Mena
Av. Dr. Timóteo Penteado, 1680 
Vila Hulda - Guarulhos

Disk Entrega: (11)4307-0688
Whatsapp: (11)97327-8297

Loja 03 - Cocaia
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1631
Cocaia - Guarulhos

Disk Entrega: (11)2656-4249
Whatsapp: (11)99882-8034

O MS ADVERTE: *ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 6 MESES, SALVO SOB INDICAÇÃO EXPRESSA DE 
MÉDICO OU NUTRICIONISTA. O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS DOIS ANOS DE IDADE OU MAIS.

Fralda Toquinho Plus
Hiper P100/M90/G80/EG70/SXG60

de:39R$ 99

37.99
cada

Tintura Cor & Ton
Exceto vermelhos

Valor total: R$14,98. Nesta promoção 
cada unidade sai por R$7,49.

apenas: 8.99
cada

5.99leve a 2º
unid. por:

Nestogeno*
800g

30.99
cada 28.99

cada

Des. Aero. Monange/
Bozzano
90g

Valor total: R$11,98. Nesta promoção 
cada unidade sai por R$5,99.

apenas: 6.99
cada

4 .99leve a 2º
unid. por:

Kit Plax Colgate
500ml + 250ml

de:18R$ 99

14.99
cada

Kit Tresemmé
shampoo 400ml + cond. 200ml

de:14R$ 99

11.99
cada

Abs. Intimus Gel
noturno 36 unidades c/abas

de:18R$ 99

16.99
cada

Neosaldina
caixa com 20 drágeas

de: 21R$ 12

15.99
cada
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