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Cotações Selic (ano)
5,5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

Quando já não vale a pena financeiramente deixar o carro em 
condições de uso, nós o enviamos para o leilão e arrecadamos recursos 
para o município”, Ticiano Neves, diretor de Transportes InternosBovespa
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Prefeitura começará a multar motoristas 
de transporte por aplicativos irregulares
Multas começarão a ser aplicadas nesta segunda-feira (21), após período para regularização ter sido estendido várias vezes, com o objetivo 
de garantir a segurança dos passageiros; até o momento cerca de 6,5 mil profissionais já se cadastraram no Fácil STMU Pág. 4
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-1,22%
R$ 4,11
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R$ 4,59

-0,27%
104.728

Guarulhos arrecada R$ 1,9 milhão com leilões de sucatas e veículos Pág. 4

O valor, por determinação do prefeito Guti, será utilizado na compra de novas ambulâncias para a cidade; ação foi realizada através da Diretoria de Transportes Internos
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PAISAGEM - Vista do Mirante do Nhanguçu, na região do Água Azul, que é um dos pontos mais altos de Guarulhos
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que irá aos Jogos Abertos. Sabemos das dificul-
dades, mas estamos preparados para o duelo”, 
disse Silvio Craveiro, técnico de Guarulhos.

As finalistas se encontraram na primeira fase 
da competição quando Ferraz venceu por 3 sets 
a 0. Guarulhos não se abalou com o revés e ven-
ceu Biritiba Mirim também por 3 a 0, e Santa Isa-
bel, por 3 a 2. Na semifinal, o triunfo foi diante de 
Mogi das Cruzes pelo placar de 3 a 2.

A ação visa valorizar o vínculo dos estudantes 
com a escola, apresentando o espaço educacio-
nal como um local, onde também é possível haver 
lazer e faz parte da Semana da Criança, organiza-
do pela própria Haroldo Veloso. A GRU Airport 
vai integrar a programação com um dia inteiro de 
atividades gratuitas. Oficina de desenho, aulas de 
Zumba, de Boxe e de Rugby, gincanas diversas e 
até karaokê serão uma das ações oferecidas.

Neste sábado (19) a equipe guarulhense fe-
minina de vôlei decide a final da 1ª Taça Conde-
mat contra Ferraz de Vasconcelos, às 14h, em 
local ainda a ser definido. Para chegar à decisão, 
as meninas fizeram 4 jogos, com três vitórias 
e uma derrota. “Nossa equipe é composta por 
atletas do infanto-juvenil e apenas três do adulto. 
O time de Ferraz tem um conjunto muito quali-
ficado também e é formado pela equipe adulta 

No dia 29 de outubro é celebrado o Dia Na-
cional do Livro. Em comemoração à data e para 
incentivar o importante hábito da leitura entre 
os visitantes, o Internacional Shopping lança um 
novo espaço exclusivo: a Biblioteca Social. Locali-
zada no Piso Térreo, o ambiente dispõe de prate-
leiras para doação de livros e puffs confortáveis 
para convidar a todos a pararem alguns minutos 
para conhecerem um novo livro. O espaço é to-
talmente gratuito, assim como os títulos à dispo-
sição. Todos os materiais para leitura são doações 
dos visitantes. Quem gostar de um livro disponí-
vel pode aproveitar os assentos para curtir.

A Festa do Dia das Crianças do projeto “Afi-
nando o Futuro com Arte”, mantido pela con-
cessionária do GRU Airport – Aeroporto Interna-
cional de São Paulo, em Cumbica, e gerido pela 
AGAM – Associação Guarulhense de Amparo ao 
Menor, acontecerá, pela primeira vez, em uma es-
cola pública de Guarulhos. Neste sábado (18), ao 
menos 500 crianças, alunas do E. E. Brigadeiro 
Haroldo Veloso serão alcançadas.

Guarulhos está na final da 1ª Taça Condemat de vôlei feminino

Internacional Shopping lança Biblioteca Social e incentiva a leitura

Projeto leva festa e diversão para crianças no Haroldo Veloso

ACONTECE

A Biblioteca Social está aberta durante todo 
o horário de funcionamento do Shopping, de se-
gunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e 
feriados, das 14h às 20h. O espaço está disponí-
vel por tempo indeterminado e, assim que encer-
rado, todo o estoque será doado a instituições 
não governamentais. Devido a isso, é proibida a 
saída do local com os livros doados. A iniciativa 
do Internacional Shopping foi criada para inspi-
rar a todos os visitantes a adquirir ou fortalecer o 
hábito de ler. Todos os gêneros da literatura são 
bem-vindos. O espaço possui prateleiras em al-
turas alternadas, ao alcance de todos. 

O Ministro Dias Toffoli, pre-
sidente do STF, ao iniciar o jul-
gamento para a libertação de 
Lula e mais 37 corruptos da 
Operação Lava Jato, disse, sem 
ficar vermelho, que aquele jul-
gamento não tinha nada a ver 
com a situação deste ou daque-
le condenado.

-- “Que fique bem claro que 
este julgamento não se refere a 
nenhuma situação particular”.

O Brasil todo acreditou.
Assim como acreditou o 

ex-presidente Lula na Polícia 
Federal de Curitiba onde se en-
contra confinado desde abril do 
ano passado no cumprimento 
da pena por corrupção e lava-
gem de dinheiro.

Por sinal, o ex-presidente, 
mostrando-se desinteressado 
pelo que acontecia naquela 
corte, mais uma vez avisou que 
a ele não interessa nada além 
do que uma decisão incisiva da 
Justiça o declarando inocente.

Nem mais, nem menos.
 
Esconderam o Lula
Voltando à egrégia corte de 

Brasília, é justo ressaltar a atua-
ção vibrante dos 19 advogados 
defendendo que nenhum des-
ses condenados, principalmen-
te o mais famoso deles, pode 
ser preso antes de esgotar to-
das as etapas do processo, até 
a última das instâncias.

Leve o tempo que levar.
Curioso é que o nome de 

Luiz Inácio Lula da Silva nunca 
tenha aparecido nos discursos. 
Nenhum dos doutores do direi-
to, sequer pronunciou o nome 
do ex-presidente. Nem mesmo 
aquele que se notabilizou ao 

defender Dilma Rousseff no 
Congresso nas sessões do im-
peachment. E que, na época, 
ostentava o título de Advogado 
Geral da União, José Eduardo 
Cardoso.

Lembram-se dele? Lem-
bram-se de seus discursos in-
flamados defendendo a presi-
denta?

Cardoso, agora advogado, 
falava na tribuna do Supremo 
em nome do PCdoB, o Partido 
Comunista do Brasil, agremia-
ção agora empenhada em de-
fender a Constituição...

Nas fotos dos jornais da sex-
ta-feira, todos os doutores, mui-
to sorridentes, apareciam como 
defensores da Carta Magna, a 
“Constituição Cidadã”, bastante 
lembrada. Nada de “Lula-Livre”.

Houve até um deles, ou me-
lhor, uma, que se lembrou dos 
“jovens negros da periferia”, ví-
timas dessa “justiça cruel com 
os pobres”.

E eu que pensava que ela 
estava ali, com a nata dos bem 
pagos advogados de Brasília, 
para proteger, basicamente, 
políticos corruptos e ladrões. 
Todos muito ricos.

No começo da semana, fa-
lei aqui em muitos milhares de 
apenados beneficiados pela 
medida prestes a ser aprovada 
pelo Supremo. Não são tantos. 
O Conselho Nacional de Justiça 
agora fala em 4.895 presos.

Talvez nem chegue a isso. 
Duvido que esses condenados 
tenham bala na agulha suficien-
te para pagar advogados do 
nível dos que eu ouvi na corte.

Desse problema, imagino, 
não sofrem os 38 da Lava Jato.
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Giga, o atacado do Brasil.

Giga, o atacado do Brasil.

Giga, o atacado do Brasil.

/gigaatacado

@gigaatacado

VENHA PARA 
o GIGA E ECONOMIZE.

GIGAGIGA
guarulhos

AV. PRES. TANCREDO DE  ALMEIDA NEVES, 568 - MACEDO televendas: (11) 97157-3782
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Oferta válida para 22/10/2019Oferta válida para 22/10/2019 Oferta válida para 23/10/2019

Oferta válida para 23/10/2019Oferta válida de 21 a 27/10/2019

Oferta válida para 25/10/2019 Oferta válida de 21 a 27/10/2019 Oferta válida de 21 a 27/10/2019

Oferta válida para 25/10/2019

A partir de      unidades12

R$ 2,29
cada

atacado

R$ 2,39
cada

varejo

Leite Integral 
Longa Vida 
Quatá 
1L

A partir de      unidades10

R$ 1,99
cada

atacado

R$ 2,09
cada

varejo

Açúcar 
Refinado 
União 
Pacote - 1kg

A partir de      unidades6

R$ 2,99
cada

atacado

R$ 3,19
cada

varejo

Cerveja 
Budweiser 
Long Neck - 330ml

A partir de      unidades6

R$ 11,19cada

atacado

R$ 11,79
cada

varejo

Arroz Polido 
Longo Fino 
Tipo 1 
Namorado 
5kg

A partir de      unidades5

R$ 5,99
cada

atacado

R$ 6,29
cada

varejo

Café 
Brasileiro 
a vácuo ou 
almofada  
500g

A partir de      unidades3

R$ 0,85
cada

atacado

R$ 0,95
cada

varejo

Molho de 
Tomate 
Fugini 
Sachê - 340g

A partir de      unidades6

R$ 2,79
cada

atacado

R$ 2,95
cada

varejo

Leite 
Condensado 
Italac 
395g

R$ 15,25
quilo

Queijo Mussarela 
F4 
Três Barras 
Peça

*Nesta embalagem 
o quilo sai por:

R$ 10,20
quilo

R$ 51,00
quilo

Linguiça 
Toscana 
Congelada 
Aurora 
5kg
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Leilões de sucatas e veículos da prefeitura 
arrecadam R$ 1,9 milhão para Guarulhos

Aplicação de multas para motoristas 
de transporte por aplicativo que estão 
irregulares deve começar na segunda

Semana do Conhecimento começa nesta 
segunda-feira no Adamastor Centro

DA REDAÇÃO - A prefeitura, 
por meio da Diretoria de 
Transportes Internos (DTI), 
arrecadou um total de R$ 1,9 
milhão em leilões de sucatas 
e veículos fora de uso. O va-
lor, por determinação do pre-
feito Guti, será utilizado na 
compra de novas ambulân-
cias para a cidade.

O diretor do departamen-
to, Ticiano Neves, explica 
que antes de ser leiloado, 
todo automóvel passa por 
uma análise técnica de en-
genheiros mecânicos para 
saber se é viável consertá-lo. 

LUCY TAMBORINO - Cerca de 6,5 
mil motoristas de transporte 
por aplicativos já se cadastra-
ram no Fácil STMU. A fiscali-
zação com multas, para aqueles 
que não estiverem em posse 
do protocolo emitido no local, 
começa na próxima segunda-
-feira (21). 

Todos aqueles que desejam 
regulamentar a situação para 
trabalhar com os aplicativos de 
transporte na cidade devem ir 
até o Fácil STMU, que está loca-
lizado na Alameda dos Lírios, 
303, no Parque Cecap. Para se 
cadastrarem é necessário o do-
cumento atualizado do carro 
e uma CNH profissional com 
a inscrição “Exerce Atividade 
Remunerada” (EAR). Após a 
entrega dos itens, um protoco-
lo, que autoriza a prestação do 
serviço na cidade, será emitido. 

Desde 1º de outubro a Se-
cretaria de Transportes e Mo-
bilidade Urbana (STMU) está 
realizando fiscalização preven-
tiva. De acordo com a prefeitu-
ra, a nova portaria visa a aten-
der a grande procura por parte 

“Quando já não vale a pena 
financeiramente deixar o 
carro em condições de uso, 
nós o enviamos para o leilão 
e arrecadamos recursos para 
o município, que podem ser 
utilizados na saúde e na edu-
cação, por exemplo”, ressalta 
o diretor.

A iniciativa permitiu ao 
setor a redução do volume de 
veículos e sucatas no pátio lo-
calizado no Jardim São Geral-
do. Além dessas ações, Neves 
destacou ainda o fato de não 
trabalhar mais com grande 
estoque no local, evitando o 

dos condutores e, também, ade-
quar estudos técnicos para um 
controle efetivo.

A regulamentação do ser-
viço foi publicada ainda em 
março, pelo prefeito Guti, no 
Diário Oficial. O prazo para 
adequação dos profissionais es-
tava previsto em, no máximo, 
180 dias, o que incluía o cadas-
tro e outras medidas. De lá para 
cá, a administração municipal 
estendeu a data de aplicação 
de penalidades para que todos 
os profissionais estejam dentro 
das normas.

FOTO:  LUCAS CANOSA

FOTO:  MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

desperdício. “Em outras ges-
tões, as compras de peças de 
reposição eram feitas em lo-
tes e acabaram não sendo uti-
lizadas, pois muitos modelos 
saíram de linha. Agora, todas 
as aquisições acontecem atra-
vés de licitações e conforme 
a demanda. Ou seja, adqui-
rimos apenas o que precisa-
mos no momento”, afirma.

Em seis meses, o depar-
tamento ligado à Secretaria 
de Gestão realizou cerca de 
1,2 mil reparos em serviços 
de mecânica, elétrica, funi-
laria, pintura e tapeçaria e 
também comemora outras 
medidas que geraram econo-
mia aos cofres públicos. “Ob-
tivemos a redução de 15% no 
gasto de combustível da frota 
da administração municipal, 
mesmo com o aumento re-
cente de 150 carros oriundos 
do Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto). Afora isso, 
temos também uma equipe 
comprometida com o desen-
volvimento do trabalho”, con-
clui o gestor.

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO 
REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE 
GUARULHOS - ESTADO DE SÃO PAULO - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - 
Oficial -  CNPJ nº 51.260.743/0001-31 - EDITAL - INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM 
PROCEDIMENTO EXECUTORIO ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
- MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da 

Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial o Sr. RICARDO GAVA 
RODRIGUES, brasileiro, separado judicialmente, corretor de imóveis, RG. 13.546.907-7–SSP/SP, 
CPF/MF. 185.890.288-60, residente na Rua Santa Luzia, N°35, Apto 93, Vila Moreira, Guarulhos/SP, 
que atendendo ao requerido por ITAU UNIBANCO S/A, (prenotado sob n.338.564) 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. 6, na matrícula n. 89.158, desta serventia, pela 
qual RICARDO GAVA RODRIGUES, transmitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta 
comarca: Rua Santa Luzia, N°35, Apto 93, Bloco 02, City Club Guarulhos, Vila Moreira. Com o intuito 
de proceder à intimação pessoal do devedor, foi efetuada diligência no seguinte endereço: Rua Santa 
Luzia, N°35, Apto 93, Bloco 02, City Club Guarulhos, Vila Moreira, Guarulhos/SP – CEP: 07020-021 
(no endereço do imóvel transmitido em alienação fiduciária e endereço do devedor constante no 
registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador certificado que: o destinatário encontra-se inacessí-
vel ao ora subscritor (conforme certidão de fls.27). Diante desse quadro, o credor exequente requereu 
a intimação por edital do devedor: RICARDO GAVA RODRIGUES, 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. 29, 30 e 
31. Assim, pelo presente, fica o referido fiduciante (RICARDO GAVA RODRIGUES), intimado 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 o credor fiduciário e 
proprietário supra, que em 02/10/2019 perfazia o valor de R$85.789,03 (oitenta e cinco mil, setecentos 
e oitenta e nove reais 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 exequen-
te, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o 
procedimento executório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramenciona-
do (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁ-
RIO. 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, 03 de 
outubro de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado

DA REDAÇÃO - Com o tema 
‘Bioeconomia: Diversidade e 
Riqueza para o Desenvolvi-
mento Sustentável’’, a Sema-
na do Conhecimento 2019 
começa nesta segunda-feira 
(21), às 18h, no Adamastor 
Centro (avenida Monteiro 
Lobato, 734 – Macedo). A ce-
rimônia de abertura contará 
com a presença de lideranças 
acadêmicas, empreendedo-
res, professores, estudantes, 
pesquisadores, instituições 
de ensino, associações e enti-
dades de classe.

Ao longo desses dias, di-
versas palestras, oficinas e 
apresentações serão desen-
volvidas para o público. As 
quatro atividades que com-
põem a Semana do Conhe-
cimento (Mostra de Econo-

mia Criativa, Semcitec, Feceg 
e Expocriatividade) contabili-
zam 448 projetos inscritos. O 
número é 31% maior do que 
o registrado no ano passado. 
Em relação à primeira edi-
ção, em 2017, a atual registra 
o crescimento de aproxima-
damente 150%.

Responsável por essa re-
alização, a Secretaria de De-
senvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e de 
Inovação (SDCETI) informa 
que a iniciativa tem por obje-
tivo fomentar o ecossistema 
científico e de inovação na 
cidade, estimulando a criativi-
dade, o empreendedorismo, a 
ciência e a tecnologia.

Para o secretário da 
SDCETI, William Paneque, 
o crescimento da Semana do 

Conhecimento a consolida 
como um dos principais 
acontecimentos acadêmicos 
de Guarulhos e região. “Nos-
so empenho é para que o 
evento tenha cada vez mais 
profundidade e alcance, de 
modo que possa ser espaço 
de reconhecimento e visibi-
lidade às boas ações, proje-
tos, pesquisas e iniciativas 
dos estudantes, educadores, 
empreendedores e institui-
ções de ensino”, comenta.

Paneque ainda destaca o 
tema escolhido. “Bioecono-
mia está na agenda do mun-
do para o desenvolvimento 
econômico sustentável. É 
importante ver nossa cidade, 
especialmente nossos jovens 
e professores se inserindo 
nesse debate”, declara.
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Equipe da Romu flagra quadrilha 
adulterando caixas eletrônicos 

NovaDutra coleta mais 
de 10 toneladas de 
lixo durante o feriado

DA REDAÇÃO - Em patrulha-
mento pela região do Cocaia, 
na quinta-feira (17), uma 
equipe da Inspetoria de Pa-
trulhamento Tático - Romu, 
da Guarda Civil Municipal 
de Guarulhos, flagrou e en-
caminhou para o distrito 
policial três indivíduos que 
estavam tentando adulterar 
caixas eletrônicos em um hi-
permercado da avenida Bri-
gadeiro Faria Lima.

A ocorrência foi defla-
grada após denúncia de um 
funcionário de uma empre-
sa que administra caixas 24 
horas de que três elemen-
tos estariam adulterando os 
equipamentos para realiza-
rem operações fraudulentas 
nas contas dos clientes. De 
imediato, a equipe se deslo-
cou até o local, onde aborda-

DA REDAÇÃO - A equipe de 
Conservação da CCR Nova-
Dutra coletou em sete dias, 
entre os dias 7 e 14 de outu-
bro, período de maior volu-
me de romeiros caminhando 
pelos acostamentos da via 
Dutra, 10,2 toneladas de lixo 
entre as cidades de Caçapava 
e Lorena, no Vale do Paraíba. 
Isso representa um aumento 
de 11%, quando comparado 
ao ano passado. Em 2018 o 
montante recolhido, foi de 
9 toneladas. Esse lixo é for-
mado por material reciclável 
como garrafa de água.

O levantamento foi reali-
zado na semana do feriado 
de Nossa Senhora Aparecida, 
na região onde a Concessio-
nária instalou 63 lixeiras para 
facilitar o descarte correto de 
resíduos, principalmente pe-
los romeiros que utilizaram o 
acostamento da rodovia para 
chegar ao Santuário Nacional. 

ram os suspeitos, sendo dois 
homens e uma mulher, com 
idades de 31 a 48 anos. Du-
rante a interpelação, infor-
maram que já tinham prati-
cado e sido detidos diversas 
vezes pelo mesmo delito. Em 
busca pessoal, os guardas lo-
calizaram diversos cartões, 
além de dispositivos para 
fraudes de caixas eletrônicos 
e de máquinas de débito.

Diante dos fatos, com 
apoio de outros integrantes 
da Romu, os indivíduos fo-
ram encaminhados ao 6º Dis-
trito Policial, onde a autorida-
de de plantão lavrou Boletim 
de Ocorrência por estelionato 
e associação criminosa, man-
tendo-os à disposição da Jus-
tiça. Na delegacia, os guardas 
descobriram também que o 
indiciado B. G. C. já estava 

FOTO:  DIVULGAÇÃO/PMG

sendo investigado por outros 
crimes, como roubo de car-
gas de cigarro.

Muitos criminosos substi-
tuem a tela dos caixas eletrô-
nicos ou alteram o local onde 
é inserido o cartão para apli-

GUARUTELHAOutubroÉ O MÊS DO NOSSO 
ANIVERSÁRIO!

PREPARAMOS UM FESTIVAL DE OFERTAS PARA VOCÊ!

AV. PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 872 - MACEDO/GUARULHOS
TELEFONES : (11) 2440-5023 / 24405015

EMAIL: guarutelha@uol.com.br

PREÇOS VÁLIDOS ATÉ DIA 31/10/2019* CONFORME DISPONIBILIDADE* PARA COMPRAS ACIMA DE R$500,00 ENTREGAMOS EM GUARULHOS SEM FRETE  *  ACIMA DE R$ 1000,00 EM 6X NO CARTÃO

Pia Sintética 
Medidas Diversas

R$ 65,00

Chapa Ecológica -
Diversas Medidas

Caixa d’água / 
cisterna Amanco 2.100L

R$ 2.300,00

Telhas Ecológicas
Ibaplac 92x220x6 mm

R$ 58,00

Mangueira de 
Jardim 30 MM / Ibirá

R$ 55,00

Assento Sanitário
Cores Diversas M/ Astra

R$ 23,00

Caixa d’água / 
cisterna Amanco 3.300L

R$ 3.700,00

Bacia Sanitária 
Branca Logasa

R$ 99,90

Lavatório Louça
Cores Diversas

R$ 40,00

Cavadeira Dupla 
1,40M - Monfort

R$ 26,00

Folha de Porta para
Pintura 72/82cm

R$ 90,00

Mangueira de 
Jardim 20 MM / Ibirá

R$ 39,00

Tanque de Louça
22L - Logasa

R$ 140,00

Coluna Cores 
Diversas p/ Lavatório

R$ 40,00

Assento Sanitário
POP M/ Herc

R$ 21,50

Telha Policarbonato
Leitosa 1,20x5,80M

R$ 290,00
WWW.GUARUTELHA.COM.BR

92 x 244 x 5 MM R$35,90

110 x 183 x 6 MM R$44,90
110 x 244 x 6 MM R$59,90

Coluna Branca para
Lavatório Logasa

R$ 40,00

Lavatório Louça
Grande Branco Logasa

R$ 40,00

A partir de

VENHA CONFERIR

car os golpes. Teclas travadas, 
adesivos falsos e câmeras em 
direção ao equipamento são 
algumas das maneiras que 
eles utilizam para induzir o 
cliente a fornecer informa-
ções bancárias e senhas.



6 Sábado e domingo, 19 e 20 de outubro de 2019
CIDADE www.fmetropolitana.com.br

Só Marcas Outlet realiza final de semana com grandes ofertas
DA REDAÇÃO - Líder em vendas 
no Brasil, o Só Marcas Outlet 
contará neste final de sema-
na, dias 19 e 20 de outubro, 
com grandes ofertas para os 
clientes. As principais mar-
cas disponibilizarão produtos 
com descontos de até 50%.

Dentre as promoções 
estão marcas como Live!, 
Ellus, Tommy Hilfiger, Ri-
chards e Bobstore que terão 
toda a loja mais 20% de des-
conto. Já a Fila dará descon-
to de 30% nas compras aci-
ma de R$ 300 (válido para 
todos os produtos da loja, 
exceto aqueles com descon-
tos adicionais permanen-
tes). A Mizuno dará 50% de 
desconto no segundo par de 
tênis (sendo o desconto apli-
cado no item de menor ou 
igual valor, na compra de 
dois ou mais pares). 

Todos os valores promo-
cionais serão aplicados além 
do preço de outlet já pratica-
do. Além disso, as promoções 
anunciadas estão sujeitas a 
disponibilidade de estoque e 
podem sofrer alterações sem 
aviso prévio.

Inaugurado em 1º de ju-
nho, o local trouxe para a 
cidade as maiores marcas 
esportivas do mundo, com 
o objetivo de tornar a uni-
dade Guarulhos referência 

em infraestrutura no seg-
mento outlet. 

Com investimento aproxi-
mado de R$ 50 milhões, o Só 
Marcas Outlet conta com lo-
jas de grandes marcas inter-
nacionais e nacionais, com 
preços de fábrica e descontos 
o ano todo, seguindo o perfil 
dos outlets de Miami em es-
tilo street mall. “O Só Marcas 
Outlet Guarulhos é com cer-
teza o outlet de maior venda 
por metro quadrado no Bra-
sil, o que pode atrair novos 
investimentos para Guaru-
lhos”, afirmou o investidor 
Mário Valadares.

Com experiência de 10 
anos no mercado, o Só Mar-
cas Outlet possui uma uni-
dade de sucesso na cidade de 
Contagem (MG). Em Guaru-
lhos a unidade é a primeira 
do tipo, além de ser a primei-
ra do grupo no estado de São 
Paulo. “Temos a intenção de 
fazer novos empreendimen-
tos na cidade no segmento 
também de shopping popu-
lar, onde temos experiência 
de 15 anos de mercado. Além 
disso, o Só Marcas Outlet 
Guarulhos gera aproximada-
mente 700 empregos diretos, 
além de se tornar um em-
preendimento de referência 
nacional para a cidade”, des-
tacou. 

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTOS:  IVANILDO PORTO 

A empresa também tem 
como projetos no municí-
pio a promoção de eventos 
esportivos. “Queremos algo 
como fizemos em Contagem, 
onde tivemos a participação 
de 4 mil corredores, além da 
parceria com as academias 
de ginástica, faculdade, entre 
outros”, explicou Valadares.

Serviço:
Só Marcas Guarulhos
Rodovia Presidente Dutra, Km 222,3, (Sentido Rio de Ja-
neiro) – Porto da Igreja
Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 
10h às 21h
(11) 2087-1241
contato@somarcasguarulhos.com.br
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As inscrições para os cursos de 
assistente de recursos humanos e técnicas 
de vendas, voltados às pessoas com 
deficiência e reabilitados INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social), foram 
prorrogadas para o próximo dia 21. Os cursos 
são fruto de uma parceria da Prefeitura de 
Guarulhos com o governo do Estado de São 
Paulo. As inscrições devem ser realizadas 
na Secretaria do Trabalho (Avenida Monteiro 
Lobato, 734 - Anexo - térreo e 1º andar 
- Macedo) e é preciso estar munido de 
RG, CPF e comprovante de residência. É 
necessária apresentação de laudo médico 
que comprove a deficiência e que algum dos 
documentos apresentados contenha o Código 
Internacional de Doenças (CID). Os cursos 
apenas serão realizados se as inscrições 
forem suficientes para montar turmas.

A manhã desta quinta-feira (10) marcou o 
encerramento de mais uma etapa na vida de 22 
alunos do curso gratuito de eletricista instalador, 
oferecido pela Prefeitura de Guarulhos e viabilizado 
pela Secretaria do Trabalho. Os alunos receberam 
seus diplomas das mãos da secretária Telma Cardia e 
do professor que acompanhou a turma pelos últimos 
dois meses, Henrique Paulenas. Telma aproveitou 
a oportunidade para lembrar aos formandos que o 
conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar 
das pessoas. “Cada um de vocês tem uma história 
de superação diferente e é muito bonito ver que 
chegaram ao final do curso, se dedicaram e estão 
aqui, indo para um próximo passo que pode ser mais 
um curso, um emprego novo, uma conquista nova. 
Estou orgulhosa de todos”, disse. Parte dos alunos que 
receberam seus diplomas irá participar de mais um 
curso gratuito oferecido pela Prefeitura, de comandos 
elétricos. As aulas começam na próxima semana.

ANOTE

O estilo de Carille é esse, talvez não 
seja possível tornar o time mais 
ofensivo sem correr mais riscos

Após a derrota para o São Paulo, 
no último domingo, o técnico Fábio 
Carille atacou de sincerão e disse 
aquilo que todos nós já sabíamos, 
que o Corinthians não apresenta um 
bom futebol faz algum tempo: “O 
Corinthians não fez dez bons jogos 
no ano”.

Em outra resposta o treinador 
elogiou a vontade e o setor defensi-

vo, mas diagnosticou o problema: 
“Por incrível que pareça estamos em 
quarto, o que está jogando não era 
para estar em quarto... Alguma coisa 
tem de bom. A entrega, a vontade, 
organização defensiva. A gente tem 
de crescer na parte ofensiva, e eu es-
tou tendo dificuldade de fazer isso”.

Deve ser difícil para um treina-
dor vitorioso e com história no clu-
be admitir que não consegue tirar 
mais nada de um elenco. O proble-
ma e a culpa são de Carille, que dá 
as cartas e montou o elenco. É nor-

mal que a diretoria não consiga dar 
ao técnico todos os jogadores que 
foram pedidos.

O estilo de Carille é esse, talvez 
não seja possível tornar o time mais 
ofensivo sem correr mais riscos na 
defesa. Mas o treinador não está dis-
posto a isso.

Não adianta escalar Clayson e 
pedir para ele acompanhar o lateral 
adversário até a linha de fundo. Clay-
son não é Romero. Você não coloca 
um centroavante de área para fazê-
-lo recuar até o meio-campo e auxi-
liar na marcação. Nem Boselli e nem 
Gustavo são Jô. O treinador se acos-
tumou a jogar de uma forma e não 
encontra novas soluções para a mo-
rosidade do ataque da equipe.

O Corinthians não tem um elen-
co ruim, mas a forma de jogar que o 
treinador se sente mais cômodo não 
se encaixa nos anseios do torcedor, e 
talvez nem dos jogadores.

No São Paulo foram os próprios 
jogadores que pediram a chegada 
de Fernando Diniz, insatisfeitos 
com a forma como Cuca orientava 
o time, não exigiram a cabeça do 
treinador, mas na primeira chance 
deixaram claro a forma como gos-
tariam de atuar.

 Carille tem muito mais moral 
com a diretoria, torcedores e elenco 
do Corinthians e talvez os jogado-
res não tenham coragem suficiente 
para pedir essa mudança. Seguem 
tentando algo que sabem que não 
podem entregar.

Na queda de braço entre treina-
dor e elenco sempre sobra para o pri-
meiro. Independentemente dos pró-
ximos resultados, parece certo que 
Carille não continuará no comando 
do time em 2020, com ou sem a vaga 
na Libertadores.

Carille não 
consegue avançar 
no Corinthians

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
luizgerardi@gmail.com

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI

WWW.ACQUAZERO.COM.BR
AV. AVELINO ALVES MACHADO, 467 - JD. PINHAL/GUARULHOS
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Cinquentão do Guarulhense volta a campo pela Copa Veteranos

Estão abertas as avaliações de futsal sub-7 Em boa fase na Liga Paulista, Galo recebe Lorena no Fioravante

LUCAS CANOSA - Após a vitória 
por 1 a 0 na estreia da Copa 
Veteranos 2019 diante do 
Unidos do Alto, o Cinquentão 
do Guarulhense volta a cam-
po neste domingo (20) diante 
do Palmeirinha, às 10h30, no 
União dos Servidores.

O coordenador da cate-
goria, Valtinho Ribeiro, elo-
giou o grupo montado para 
a competição e o trabalho do 
professor Toninho Oliveira à 
frente dele. “Fico muito feliz 
porque é um time formado 
por atletas que deixam a vida 
em jogo. Na primeira rodada, 
eles fizeram uma grande par-
tida e mereceram a vitória. 
Por isso exalto também o 
trabalho do Toninho, que é 
um cara sensacional, dentro 
e fora das quatro linhas”, dis-
se Valter.

LUCAS CANOSA - Atletas nas-
cidos em 2013 terão a opor-
tunidade de fazer a avalia-
ção de futebol de salão do 
Atlético Guarulhense, que 
tem como objetivo a dispu-
ta do Campeonato da Fede-
ração Paulista de Futsal. Os 
interessados devem compa-
recer na Arena Guarulhen-

O treinador, por outro 
lado, avaliou o adversário 
e apontou os perigos que o 
campeonato pode oferecer. 

FOTO:  DIVULGAÇÃO
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“A vitória na estreia foi óti-
ma, mas precisamos ajustar 
alguns detalhes ainda. Há 
grandes jogadores em todas 

Francisco Antônio Amorim
Advogado

Apoio
Contabilidade

LUCAS CANOSA - Após as qua-
tro vitórias em Jundiaí dian-
te do CEFA, as categorias 
menores do Guarulhense 
esperam manter o ritmo con-
tra o Lorena, em rodada que 
acontece neste domingo (20), 
a partir das 10h, no ginásio 
Fioravante Iervolino.

Há cinco partidas sem 
perder, Ricardo Luiz, o An-
golano, elogia a arrancada do 
sub-15 sob seu comando na 
competição. “Estou contente 
porque vejo que os atletas 
assimilaram o que é passado 
nos treinamentos. Estão con-
centrados e querendo fazer o 
melhor pelo Guarulhense. É 
digno de orgulho”, garante o 
treinador.

Angolano também res-
saltou que é preciso manter 
os pés no chão, independen-
temente dos resultados re-

as equipes e no Palmeirinha 
não é diferente. Precisaremos 
suar a camisa para vencer”, 
afirmou Toninho.

O Guarulhense joga neste 
domingo (20), diante do Pal-
meirinha, às 10h30, no está-
dio da União dos Servidores.

se (rua Joana Borrego Moli-
na, 101) nas duas próximas 
quintas-feiras, 24 e 31 de 
outubro, às 20h.

Os atletas não precisam 
se inscrever ou pagar taxa 
para a realização do teste. 
Basta comparecer portan-
do RG e o traje adequado 
para a prática esportiva. 

centes. “O Lorena é um time 
tradicional e tem um bom 
elenco. Não podemos nos ilu-
dir com o que foi conquista-
do, porque ainda há muito a 

conquistar”, conclui.
Guarulhense e Lorena 

duelam neste domingo (20) a 
partir das 12h, no Fioravante 
Iervolino.
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Serviço de 0800 da iluminação pública 
atendeu quase 6,6 mil solicitações neste ano

Ipem aprova todas as balanças 
do Aeroporto de Cumbica

LUCY TAMBORINO - O 0800 da 
iluminação pública já atendeu 
neste ano um total de 6.596 
solicitações. Os pedidos resul-
taram em 13.348 unidades re-
paradas – uma vez que inde-
pendentemente do numeral 

DA REDAÇÃO - Com a proximi-
dade dos feriados de Finados 
e Proclamação da República, 
as equipes do Ipem-SP (Ins-
tituto de Pesos e Medidas do 
Estado de São Paulo) fiscali-
zaram nos dias 16 e 17 de ou-
tubro, balanças utilizadas no 
controle de pesos de bagagens 
(check-in), em restaurantes e 
lojas dos aeroportos de Con-
gonhas (São Paulo), Cumbica 
(Guarulhos), Viracopos (Cam-
pinas), Araçatuba, Bauru, São 
José dos Campos, São José do 
Rio Preto, Presidente Pruden-
te e Ribeirão Preto.

No total, foram fiscaliza-
das 543 balanças, sendo 11 
(2%) reprovadas nos aeropor-
tos de Congonhas, na capi-
tal, em Bauru, Ribeirão Preto 
e São José do Rio Preto. Em 
Guarulhos, as equipes veri-
ficaram 348 balanças, sendo 
todas aprovadas.

Dentre as irregularidades 

informado pelo reclamante, 
é realizada a manutenção em 
toda via nos pontos que estão 
apagados. A medida foi criada 
em outubro de 2018, ano que 
atingiu o conserto de 2.129 
pontos de iluminação. 

que podem ser encontradas 
estão as balanças sem lacre 
e desreguladas; instrumen-
tos com visor danificado, que 
dificulta a leitura do peso ou 
sem obstrução do visor; des-
locamento da plataforma de 
pesagem, que pode resultar 
na pesagem incorreta; e ins-
trumentos sem o controle de 
verificação legal.

FOTO:  DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO:  DIVULGAÇÃO

A iniciativa do número 
0800 721 22 23 para chama-
das gratuitas é da prefeitura 
e funciona de segunda-feira 
a domingo. As anotações 
pertinentes à administra-
ção pública, como lâmpadas 
queimadas, por exemplo, 
serão encaminhadas ao De-
partamento de iluminação 
Pública (DIP), da Secretaria 
de Obras, para realização 
dos reparos.

O canal visa facilitar a 
comunicação com os cida-
dãos que antes precisavam 
se dirigir a uma das unida-
des de atendimento da Rede 
Fácil para registrar reclama-
ções e solicitações. O servi-
ço tem o apoio da EDP, que 
embora não seja a responsá-
vel pelo serviço, disponibi-
lizou seu call center para o 
recebimento e encaminha-
mentos das demandas.

dos leitores de jornal 
impresso da cidade

 leem a www.fmetropolitana.com.br
jornalfolhametro folhametropolitanagru

SALVE NOSSO NÚMERO E 
MANDE UMA MENSAGEM VIA 

WHATSAPP PARA (11) 99643-2765

Receba nossa edição
online no seu celular
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InternacionalEventos
ANTIGA PHILIPS - GUARULHOS

Compre 1 ingresso, 

ganhe outro

(válido somente para compras 

pela ticketbrasil.com.br

e pontos de venda)

ALEXANDRE PIRES

O EILBA  DO

NEGOVEIO

Produção e Realização:

EVENTOSVENTOSE
E V E N T O S

96673-9336 
96375-2986

Informações:

/DJPOWERFEST

/DJPOWERFEST

Apoio:Patrocínio:

SÁBADO
a partir das 

26
OUT

20H
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ÁRIES: Muitos problemas para se relacionar com 
algumas pessoas podem lhe acometer. O seu elemento 
mandante fará com que tenha muitas forças.

TOURO: Sua vontade de seguir em frente e superar fará 
você agir de uma forma bem determinada. O planeta 
Terra estará apto para lhe auxiliar nesta nova jornada.

GÊMEOS: Você acabará por mostrar uma personalidade 
dúbia e confusa, gerando desconforto alheio. Ar ajudará 
na sua principal característica positiva, a sabedoria.
 
CÂNCER: Determinadas situações irão lhe chamar a 
atenção para vir a atuar com um cuidado redobrado. 
Você irá ter um sentimento mais retraído neste dia.

LEÃO: No seu coração será elevado o sentimento relacio-
nado a sua verve para o entusiasmo da boa vida. Deixe 
uma marca especial para este seu dia.

VIRGEM: Caso você venha a expor aquilo que está 
sentindo, poderá receber um forte favorecimento do 
planeta Netuno. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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SAR
LABIRINTITE

DICASCORAL
CAMSARNAA

SERENOEUÇ
NASCRISTÃO
ÇAFIADOED

CADAIOEIRE
ELLETTOA

POPULARESM
PIACANECO
ENCUTISAR
RIVIERAOLEO

CASTAADESD
ÇAIDOSSUI

SÃOSEBASTIÃO

Originária
do Sião,

atual
Tailândia

A lateral
do corpo,
da cintura

à coxa

Recife de
(?), ecos-
sistema
marinho

Primeira
morada do
ser huma-
no (Anat.)

Deus Sol
do Egito
Antigo

Forma de
trecho si-
nuoso de
estrada 

"Guerra (?)
Estrelas",
série de
filmes

"(?) ma-
caco no

seu galho"
(dito)

(?)
Sheeran,
cantor de
"Perfect"

(?) cheia:
atiça o lo-
bisomem
(Folcl.)

"Notícias
(?)", antigo
jornal sen-
sacionalista

Oswaldo
Aranha,

diplomata
brasileiro

Substância
que corri-
ge solos
ácidos

Troféu de
uma com-

petição
(pop.)

Ingmar
Bergman,
cineasta

sueco

Carne da
parte infe-
rior do lom-
bo do porco

Padroeiro
da cidade
do Rio de
Janeiro

Os tempos 
já trans- 
corridos

Bacia do
toalete

Ela,
em francês
Feita com
capricho

Orvalho

Clube Atlé-
tico Minei-
ro (sigla)

Jogo de
baralho

Membro
de clube
Doença
canina

Pele do
rosto

Em (?) de:
prestes a

Substância
de tintas
Leste, em
francês

Acordos

Nome
céltico da

Irlanda

Perspicaz
(o humor)
Escalam 

montanhas

Que adora
Jesus

A torcida
do Timão

Desejo de
vingança

Wimbledon ou 
Roland-Garros

Situação conflituosa como
a de Tina e Ike Turner

Informa-
ções úteis

Documento emitido pelo Ibama,
permite o funcionamento de uma

nova hi-
drelétrica

Inflamação
no canal
auditivo
(Patol.)

Estratifica-
ção social
da Índia

(?) France-
sa: abriga
as cidades

de Nice 
e Saint-
Tropez

Tecido 
de robes
"Suíça", 

no placar

Fluido
de pneus

Ósmio
(símbolo)

2/ed. 3/est. 4/eire — elle — idos. 7/riviera. 9/populares.

LIBRA: Neste momento você receberá um forte luz para 
resplandecer toda a sua energia pró-conciliatória. Faça 
com que sua família entre em um consenso. 

ESCORPIÃO: As chamas da paixão irão interagir forte-
mente com suas energias advindas do coração. Urano 
fará com que você tenha mais facilidade.

SAGITÁRIO: Os seus pensamento ficarão mais livres e 
abertos para conseguir transformar novos pensamentos. 
Movimentará a sua vida de uma forma mais alegre.

CAPRICÓRNIO: Inovações dependerão muito de o saté-
lite Lua lhe ajudar nesta grande e nova fase. Os números 
serão parte do seu dia.

AQUÁRIO: Conseguirá ter uma atividade criativa muito 
maior no decorrer deste dia, já o planeta Urano poderá 
vir a lhe trazer benefícios.

PEIXES: A pressão arterial que você vem sentindo será 
algo muito interessante para você neste momento mais 
estranho da sua vida.

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - No domingo 
(20), o Shopping Bonsucesso 
promove mais uma edição da 
Feira de Adoção de Animais. 
O objetivo da ação é oferecer 
aos visitantes a oportunida-
de de adotar um novo amigo 
de quatro patas de maneira 
consciente, além de promo-
ver um encontro especial en-
tre humanos e pets. 

Criada em parceria com 
o Departamento de Proteção 
Animal de Guarulhos, a feira 
apresenta para adoção cães 

Pets esperam por suas novas famílias em 
Feira de Adoção no Shopping Bonsucesso

SIGA-NOS NO

@folhametropolitanagru

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

e gatos, adultos e filhotes. 
Para incentivar a adoção res-
ponsável, os interessados em 
levar um animal para casa 
precisam seguir critérios bá-
sicos, como ter mais de 18 
anos e apresentar RG, CPF e 
comprovante de residência.

Todos os pets que partici-
pam da feira são previamen-
te vacinados, vermifugados, 
microchipados e castrados, e 
a adoção é totalmente gratui-
ta. Durante a edição, o even-
to receberá doações de ração 

para os animais do Departa-
mento de Proteção Animal 
de Guarulhos.

Serviço:
Data: domingo (20)
Horário: das 12h às 16h 
Local: ao lado da entrada 
principal do shopping
Endereço: Estrada Jusceli-
no Kubitschek de Oliveira, 
5.308 - Jardim Albertina



SERVIÇOS

PUBLICIDADE LEGAL

PUBL. LEGALNEGÓCIOS

SAÚDE

ACESSE O SITE
Bruna 20 anos Paranaense
tel. 2382 2002 /     94474-1019
www.elasmassagens.com.br

Oportunidade

COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

IMÓVEIS

Vende-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Recados

Relax

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se
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Aluga-se

Sítios e Chácaras

VENDO OU PASSO O 
PONTO 

Linda loja em ótima 
localidade não vou levar 
nada fica tudo pronta pra 
quem assumir a loja 
Motivo estou me
Mudando para o interior e 
vendendo tudo ótima 
oportunidade de negócio 
pronta para entrar e já 
fatura - Tel:(11)98762-
-8973 kauana ou 
(11)98437-7401 Zeziel
 Av Dr Renato de Andrade 
Maia 692 Pq Renato Maia Planos a partir de 

R$ 121,45
para pagamento 

em dia

F. 2409-5992
95000-5000

*Veri�car Condições

Vitoram Corretora de Seguros

PROFº E ESTÁGIARIO 
ED. FÍSICA 
p/ Academia, enviar CV. p/ 
wervesonbrito@bol.com.br
PASSADEIRA 
(homem/mulher) p/ passar 
roupa em lavanderia. 
Neces. experiência. F.: 
98118-1357 c/ Cibele.
DOMÉSTICA 
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 2212-
1132  2ª à 6ª h/c.
MOTORISTA AGREGADO/
MEI 
c/ ou s/ caminhão, CNH D 
Curso Moop em Guarulhos 
CV.e-mail  geral@tumoro.
com.br

CASA VILA BARROS 
Próx. Colegio Roberto 
Alvarez , 2 dorms., sala., 
coz., 1 vaga , indep. R$ 
1.200,00 ac. deposito. F.: 
99699-1422
SALÃO COMERCIAL 
Alugo no Jd. Santos 
Dumont. F.:  98360-9415

CHÁCARA EXTREMA MG 
1.000Mts² plaino c/ 
casa semi pronta , vista 
panôramica Doc. ok , 90 
Mil. Rod. F.Dias 90km SP. 
F. 96215-6802

HOMEM 51 ANOS 
Procura mulher p/ 
relacionamento sério F.: 
96527-6709 a tarde.

Serviços

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

APTO. CENTRO 
Edifício Rachid/ Reformado 
145Mts², 3 dorm/2 suit, 1 
vg. 438 mil  F.: 94812-2445.
VENDO APTO. CECAP 
Preço de Ocasião, direto 
c/ proprietário.  Fs.: 94013-
7411 / 99506-9537
APTO. VL.UGUSTA 
2 dorms., semi mobil., área 
63Mts². Doc ok p/financ.  Valor 
210mil. F.98121-5581 whats

BATERIAS

VANS R$
,00

  299
CAMINHÃO R$

,00
  349135Ah

CONFIRA OUTRAS PROMOÇÕES

Val. até 31/10/2019

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

VAGA DE VENDEDOR

Interessados enviar
 o CV para 

rh@lardairmaceleste.org.br

Pré-requisito: Ensino 
Médio completo; 

Experiência na área de 
vendas (varejo), 

Comprovada em carteira;
Informática básica;
Conhecimento em 

divulgação em mídias 
sociais;

Diferencial: CNH categoria 
B e residir em Guarulhos;
Salário R$ 1.500,00/mês, 

benefícios: Vale transporte, 
Cesta Básica (R$131,50), 

seguro de vida em grupo, 
plano odontológico e 

refeição no local. 

Local de trabalho: Av. Dr. 
Timóteo Penteado, 3035, Torres 

do Tibagi, Guarulhos - SP  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(fem.)
ADMITE c/ experiência  
ENTRAR EM CONTATO  
F.: 2432-8900  c/Theo 

ou Marcio

EXTRAVIO
FABIO ROCHA CORREA, com sede a Av. Monteiro 
Lobato, nº 77, Centro, Guarulhos/SP., CEP 07112-000, 
inscrita no CNPJ/MF nº 04.665.809/0001-93, com sua 
Inscrição estadual sob o nº 336.677.086.116, 
DECLARA, para os devidos fins, o extravio das leituras 
“X” e “Z” das Cessação de Uso, expedido em: 
28/10/2015 de nº 19233; em 28/10/2015 de nº 19234; 
em 28/10/2015 de nº 19235; em 09/11/2015 de nº 
19324; e em 13/11/2015 de nº 19348, fornecido pela 
GUARUCOM Comércio de Equipamentos para Informáti-
ca Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 08.979.599/0001-69.

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

Sábado e domingo, 19 e 20 de outubro de 2019

MASSAGEM RELAXANTE 
C/finalização próx.Upa 
São João. F.: 94952-7061 / 
4966-2834 Taxa R$ 70,
VERÔNICA PAES 30A. 
Estilo Mulherão Massagista 
com Técnicas Relaxantes. 
F.: 94683-7102

Cemear e Adamastor apresentam 
espetáculos dos grupos do Conservatório

Projeto literário da cidade pode ser adotado 
pela Secretaria de Educação do Estado

DA REDAÇÃO - Um recorte do 
trabalho realizado por profes-
sores e alunos do Conservató-
rio Municipal de Guarulhos é 
o foco das apresentações que a 
Prefeitura oferece entre os dias 
23 e 29 de outubro, no Centro 
Municipal de Educação e Ar-
tes (Cemear) e no Adamastor 
Centro. Afina Toeira, Coral 
Cultura, Guitar Fusion, Cor-
das da Capo e Musicalização 
Infantil e Primeiras Notas in-
tegram essa série de apresen-
tações gratuitas e têm classifi-
cação livre.

DA REDAÇÃO - Desde a sua cria-
ção em 2018 o Prêmio Jovens 
Escritores, idealizado pelo escri-
tor Auriel Filho, vem se tornan-
do referência em Guarulhos. O 
prêmio é destinado a estudan-
tes de escolas públicas e particu-
lares e a cada ano bate recordes 
de inscritos. Neste ano foram 
140 colégios, 4.360 textos entre 
crônicas, contos e poesias e foi 
atingido cerca de 38 mil jovens 
durante o processo de visita nas 
unidades de ensino.

O prêmio tem como obje-
tivo fomentar atividades lite-
rárias e educacionais ligadas à 
leitura e a produção literária. 
Os melhores textos são sele-
cionados por jurados e o livro 
confeccionado é dado gratui-
tamente aos estudantes. Além 
disso, os três colégios que de-
senvolvem projetos culturais 
são agraciados com o troféu 
“Amigos do livro, da leitura e 
da literatura”. 

Pensando em ampliar o prê-
mio para todo o Estado de São 
Paulo, Auriel Filho levou o pro-

Na próxima quarta-feira 
(23), às 20h, no Cemear, o pro-
fessor José Helder e os alunos 
do Grupo Afina Toeira apre-
sentam repertório saudoso, 
dedicado à viola caipira. Na 
quinta-feira (24), às 20h, no 
Cemear, agora novamente sob 
regência de Déborah Rossi, 
o Coral Cultura apresenta re-
pertório variado que incluem 
peças como “Caminho das 
Águas” (Rodrigo Maranhão). 
E para aqueles que se deli-
ciam ao som de acordes, solos 
virtuosos e poderosos riffs de 

jeto ao deputado estadual Mar-
cio Nakashima (PDT) para que 
fosse criada uma minuta de lei 
e depois ser apresentada na As-
sembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo (Alesp) para ten-
tar a sua aprovação.

O projeto, segundo ele, já foi 
protocolado e espera que seja 
colocado em pauta para vota-
ção o mais breve possível. “O 
prêmio Jovens escritores foi tes-
tado na segunda maior cidade 
do Estado de São Paulo no qual 
mostrou que tem viabilidade de 
ser implantado pela Secretaria 
Estadual de Educação”, frisou.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO:  DIVULGAÇÃO

guitarra, no dia 25, sexta-feira, 
às 20h, os professores Pedro 
Esteves e Armando Leite co-
ordenam a apresentação dos 
guitarristas do Grupo Guitar 
Fusion, no Cemear. 

Já no dia 26, sábado, às 11h, 
no Adamastor Centro, acontece 
a apresentação dos alunos do 
Projeto Cordas da Capo. A sé-
rie de espetáculos conta ainda 
com a apresentação dos gru-
pos Musicalização Infantil e 
Primeiras Notas, que acontece 
no dia 29, terça-feira, às 20h, 
também no Adamastor Centro.  
Sob coordenação da professora 
Vaneska Barros, crianças e ado-
lescentes dos grupos abordarão 
um repertório diversificado e 
com diferentes formações ins-
trumentais, com foco na prá-
tica musical em conjunto. Em 
seu repertório, apresentam mú-
sicas como “Anunciação”, “Des-
cobridor dos Sete Mares”, “Love 
Me Do”, “Ciclo Sem Fim”, “Vou 
Deixar”, entre outras.

A BAR E LANCHONETE 
PEACH PITTI LTDA , 
estabelecida á Rua 
Pirapitingui, nº 24 – Bairro 
da Liberdade – CEP 
01508-020 – São Paulo. – 
CNPJ Nº  
00.643.982/0001-30 e 
Inscrição Estadual 
114.475.665.110 , NIRE 
35213114134  veem 
comunicar o extravio do 
instrumento de alteração 
de todas as vias  
conforme registro nº 
102.438/99-7 de 
19/07/199  já Junta 
Comercial do Estado de 
São Paulo.  

EXTRAVIO
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Noites de terrorNoites de terrorNoites de terrorNoites de terror

Traga seu filho para brincar com a gente! 

Pintura temática cortesia*

RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h  ·  TERÇA: 12h AS 23h
QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

*PINTURAS DE QUINTA, SEXTA E SÁBADO DAS 19 ATÉ AS 23H 

Noites de terrorNoites de terrorNoites de terrorNoites de terrorNoites de terror
Noites de terror


