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Metade dos vereadores quer
sair candidato a deputado
Projeção política, maior salário e verba de gabinete, estrutura ampliada e visibilidade estadual. Esses são alguns dos atrativos que
podem levar 17 dos 34 vereadores da Câmara Municipal a buscarem uma vaga de deputado estadual ou federal em 2018 Pág. 3
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Eleições 2016 - Prefeito Guti (PSB) e o presidente da Câmara Municipal, Eduardo Soltur (PSD), ambos no centro da foto, possam ladeados pelos vereadores da atual legislatura
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Prejudicado com gol
anulado, Timão só
empata na Arena
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Estrela - Artilheiro Jô teve o primeiro gol anulado, mas anotou o segundo
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Pega-Pega - Camareira foi incluída no testamento de Dona Marieta

9,25%

R$ 937

Selic (ano)

Salário Mínimo

Disque-Denúncia

181

Eu o vacinei com dois meses e,
novamente agora, aos quatro.”
Gabriela Araújo, sobre a falta de vacina pentavalente

PAULO BELOtE / tV GLOBO

Sandra Helena vira herdeira de ricaça

X

Nelson Ferreira de Carvalho, sobre iluminação no Jardim Paraíso
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Saiba tudo o que vai acontecer na sua novela

flamengo
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O problema é que não são eles
que ficam preocupados à noite.”

Funcionários
confirmam falta de
insulina em UBS

OPINIÃO
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EDITORIAL

RETRATO
RiCARDO LEOCADiO

Teste de fidelidade para a
tropa
de
choque
do
presidente
Nesta quarta-feira, 2, a Câmara Federal decidirá em qual inten-

sidade o chefe do Executivo, Michel Temer, continuará sangrando,
ao se reunir para analisar a denúncia do Ministério Público Federal
(MPF) por corrupção passiva, com base nas delações de executivos
da J&F. Se, por ventura, 342 deputados votarem autorizando a abertura do processo, a arena passa a ser o STF, onde os 11 ministros
decidirão se Temer vira réu ou não. Se a resposta da corte suprema
for sim, o presidente será afastado por 180 dias, assumindo no seu
lugar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No entanto, ainda que
não haja 2/3 do Legislativo a favor do andamento do processo, o
sofrimento presidencial não se encerra, já que o procurador-geral,
Rodrigo Janot, só está esperando
o resultado deste primeiro embaDeputados serão
te para apresentar uma segunda
obrigados a dar a cara
denúncia. Aí, a história e o trâmiliteralmente a tapa em
te se repetirão.
nome de um presidente
É provável que a oposição
impopular e, no
não
tenha os 342 votos necessámínimo, suspeito
rios. Mas, diante da fugacidade
dos deputados em mudar de
opinião, nem Temer nem ninguém está tranquilo quanto à precisão do resultado de quarta-feira. Ainda mais quando à suspeita da
probidade do presidente se juntam outros elementos, como baixa
popularidade, elevação do preço da gasolina e a obrigatoriedade
de expressar o voto ao microfone, em alto e bom som. Nessas horas,
quem vai bradar “pelo petróleo”, “pelos agricultores”, “pelos corretores de seguros do Brasil”, “pelo aniversário de minha cidade” para
defender a lisura de Temer e o engavetamento da denúncia?
Esforços e reuniões não têm faltado nestes instantes finais por
parte da tropa pró-Temer para barrar a evolução do processo. O presidente, por sua vez, tem sido generoso com seus aliados, aprovando pacote de bondades e fazendo nomeações só para agradar sua
instável base aliada. Na certa, depois de amanhã será um grande
teste de fidelidade destes deputados, quando serão obrigados a dar
a cara literalmente a tapa em nome de um presidente impopular e,
no mínimo, suspeito. Muitos já prometeram apoio ao presidente. Os
mais otimistas dizem que, pelo menos 280. Mas, como Temer bem
sabe, não dá para confiar em promessa de político.
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Flores - Vista do mirante, no alto de um morro na cidade de Caconde, divisa entre Minas Gerais e São Paulo

Ponto
de Vista
Sandra Tadeu

Vereadora (deM)

e-mail: sandratadeu@camara.sp.gov.br
Facebook: vereadorasandratadeu
Instagram: @vereadorasandratadeu
Site: www.sandratadeu.com.br

Um incentivo ao
combate à crise
O Brasil enfrenta uma das piores crises da nossa história. A renda de muitas famílias caiu nos últimos anos. O trabalhador se vira
como pode para pagar pelo menos
o básico dentro de casa. A inadimplência passou a fazer parte da
vida de muitos brasileiros.
Para tentar minimizar os efei-

Programa é válido por quatro
anos e é favorável a todos que
pretendem quitar seus impostos
tos da crise entrou em vigor, no começo do mês de julho, o Programa
de Parcelamento Incentivado (PPI)
da Prefeitura, aprovado na Câmara
dos Vereadores de São Paulo por
41 votos a oito e sancionado pelo
Executivo. Agora quem tem dívidas adquiridas até o dia 31 de dezembro de 2016 pode dividir seus
débitos com o município em parcelas de, no mínimo, R$ 50 para
pessoas físicas e R$ 300 para as

jurídicas, em até 10 anos. As multas de trânsito não fazem parte do
parcelamento, mas ISS, IPTU, taxas municipais e em alguns casos
até anistias, como dívidas de igrejas, estão dentro da opção de parcelamento. Quanto aos descontos,
no caso do pagamento à vista, o
contribuinte terá 85% nos juros e
75% nas multas. Agora, se a opção
for parcelar a dívida, a redução vai
ser de 60% sobre os juros e 50%
sobre as multas.
Esse programa é válido por
quatro anos a partir da entrada em
vigor da lei e é favorável a todos
que não conseguiram arcar com os
impostos. É esperada uma recuperação de cerca de R$ 1 bilhão aos
cofres públicos, melhorando os
números da dívida ativa municipal e, assim, trazendo mais recursos para investimentos na administração. O período de adesão vai
até o dia 31 de outubro de 2017 e
o contribuinte não poderá aderir a
novos programas de parcelamento
incentivado no prazo de quatro
anos. Para aderir ao PPI acesse o
site: www.prefeitura.sp.gov.br/ppi.
O contribuinte precisa de uma senha, que pode ser desbloqueada
em uma praça de atendimento da
Secretaria Municipal da Fazenda,
ou prefeituras regionais.
Não podemos fechar os olhos
para a crise. Ela existe e a população sofre com isso. Em tempos
economicamente difíceis, qualquer
negociação é sempre bem-vinda.

EScLAREcImEnTO
n A respeito da matéria

sobre barulho causado
por um bar no Jardim São
Domingos, publicada na
página 6 da edição de
quinta-feira,27, a Secretaria
para Assuntos de
Segurança Pública informa
que o bairro Itapegica
faz parte da Inspetoria
Sul e conta com rondas
frequentes, não existindo
até o momento nenhum
registro de ocorrência no
local, mas que diante da
denúncia será reforçado
o patrulhamento. Já
quanto à questão da falta
de iluminação pública, a
Secretaria de Serviços
Públicos indica que a Rua
Fritz Reiman consta na
lista de manutenção da
empresa Terwan para
reparo o mais rápido
possível.

AnOTE
n Termina hoje, no

Internacional Shopping
Guarulhos, a I Mostra
de Artes Visuais dos
alunos da rede pública
estadual na cidade. Os
trabalhos retrataram tudo
que envolve o ambiente
escolar por meio de
fotos e painéis. Os temas
abordam a natureza,
as identidades e ainda
questões relacionadas
à sustentabilidade e à
preservação do meio
ambiente.

Serviço
Piso Térreo, em frente à loja
Polishop. Grátis. Rodovia Dutra, Saída 225, s/n, itapejica.
Hoje, das 10h às 22h.
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50% da vereança
Corinthians segura empate
quer uma vaga
com Flamengo no sufoco
para deputado
esportes

Um salário mais atrativo,
maior estrutura, visibilidade
estadual e mais influência
política. Esses são alguns
dos motivos que podem levar 17 dos 34 vereadores da
Câmara Municipal a almejarem uma vaga de deputado
estadual ou federal em 2018.
No PSB, partido do prefeito
Guti, os três vereadores eleitos
– Eduardo Carneiro, Wesley
Casaforte e Rafa Zampronio –
têm interesse em uma candidatura para deputado. Os dois
primeiros querem passar para
a Assembleia Legislativa de
São Paulo (Alesp) e disseram
que suas possíveis candidaturas dependem do partido,
enquanto Zampronio quer ser
deputado federal e já existem
rumores de que ele ameaça
deixar o partido se ficar sem
legenda. Zampronio nega esta
informação. O vereador bombeiro e Casaforte ainda estão
em um primeiro mandato.
Já o PT tem cinco de sete
vereadores ávidos por uma
vaga na Alesp. Apenas Janete
Pietá e Genilda Bernardes têm
interesse em cumprir os quatro anos de vereança, enquanto Edmilson Souza, Marcelo
Seminaldo, Zé Luiz, Maurício
Brinquinho e Rômulo Ornelas
ensaiam uma disputa interna
para ter legenda. Alencar San-

tana, deputado estadual pelo
partido, deve ser candidato ao
título de deputado federal.
No DEM, sigla comandada
pelo deputado federal Eli Corrêa Filho, candidato derrotado
à Prefeitura em 2016, Romildo Santos, Ramos da Padaria
e Laércios Sandes já se anunciam como pré-candidatos,
enquanto professor Jesus está
em cima do muro.
No PSDB, o estreante Lauri Rocha já quer alçar um voo
até Brasília, assim como presidente da Câmara, Eduardo
Soltur. Completam a lista de
possíveis candidatos a deputado estadual Paulo Roberto
Cecchinato (PP), João Dárcio
(PP), Eduardo Barreto (PCdoB)
Pastor Anistaldo (PSC).
Para o cientista político
Marcos Antônio Silva, este é
um fenômeno que não é único em Guarulhos e que os
partidos estão sentindo que é
o momento de ocupar espaço.
“As legendas querem divulgar
suas siglas para ocupar espaço,
porque partidos importantes,
como o PT e o PSDB, perderam espaço e dificilmente vão
recuperar. Tem muito candidato que só vai à rua para garantir quociente [eleitoral”, disse.
Silva acredita que, na hora de
oficializar a candidatura, muitos devem desistir. (eurico cruz)

Justiça manda governo
pagar ex-comissionada
O juiz Rafael Tocantins
Maltez, da 2ª Vara da Fazenda Pública, determinou que
a Prefeitura pague aproximadamente R$ 40 mil para a
ex-servidora Márcia Ferreira,
demitida em janeiro por conta da determinação judicial
da inconstitucionalidade do
cargo que ocupava. A servidora estava grávida quando
foi demitida, o que fez o juiz
entender que houve violação
de direitos fundamentais.

O valor é referente a licença maternidade, de janeiro a
abril, mais cinco meses de estabilidade garantidos por lei e
indenização por danos morais.
Em nota, a Prefeitura informou que vai entrar com recursos em todas as instâncias
necessárias, que só pagará direitos obtidos até 31 de dezembro de 2016, como determinou
o TJ-SP, e que já existem outras
decisões contrárias emitidas
em casos similares. (eurico cruz)

Com emoção até o apito
final e um erro grosseiro
da arbitragem, Corinthians
e Flamengo fizeram um
grande espetáculo na Arena
Corinthians, ontem. O resultado de 1 a 1 poderia ter
sido diferente se o árbitro
tivesse valido um gol legal
de Jô. Com o resultado, o
time alvinegro chegou aos
32 jogos de invencibilidade,
com 41 pontos na liderança
e levou o “título” simbólico
do primeiro turno do Brasileirão com duas rodadas
de antecipação. Já a equipe
rubro-negra segue na 5ª
posição, com 29 pontos, ao
lado do Palmeiras, que é o
quarto colocado pelo maior
número de vitórias.
O Flamengo finalizou 15
vezes durante toda a partida,
contra apenas três do Corinthians. Mas a consistência

da defesa corintiana garantiu que o time passasse mais
uma rodada invicto, já que o
time carioca pressionou bastante no segundo tempo.
A partida começou justamente como o técnico Fábio
Carille projetava. O Flamengo, necessitando mais do
resultado e tendo uma característica mais ofensiva,
partiu para cima e foi quem
ditou o ritmo nos primeiros
minutos. Mas o equilíbrio
da organizada defesa do Corinthians prevaleceu.
Aos 12 minutos, o lance mais polêmico da partida. Rodriguinho passou
para Maycon, que entrou
na área pela direita e cruzou para trás. Jô apareceu
livre e mandou para as redes, mas o árbitro Ricardo
Marques Ribeiro anulou erroneamente o lance, dando

impedimento do atacante.
Aos 21 minutos Balbuena roubou a bola e lançou
para Jô, que partiu em velocidade e bateu cruzado, sem
chances para Diego Alves.
O Flamengo conseguiu
seu gol aos 26. Após cobrança de escanteio de Pará, Juan
desviou de cabeça para Réver acertar um belo chute de
voleio, sem chances de defesa para Cássio. (AgênciA estAdo)
corinthians

1

Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel (Camacho), Maycon, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel (Giovanni Augusto) e
Clayson (Pedrinho); Jô. Técnico: Fábio Carille.

flamengo

1

Diego Alves; Pará, Réver, Juan e Trauco (Berrio);
Cuéllar (Willian Aarão), Márcio Araújo e Diego
(Vinícius Júnior); Éverton Ribeiro, Éverton e Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.
Gols: Jô, aos 21 do primeiro tempo; Réver, aos
26 do segundo. Cartão amarelo: Diego. Árbitro:
Ricardo Marques Ribeiro (MG). Público: 44.682
pagantes. Renda: R$ 2.823.378,80. Local: Itaquerão, em São Paulo.
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a semana na tv
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Sandra Helena vira herdeira de idosa milionária

Feliz por estar grávida de
Dom Pedro (Caio Castro), Domitila
(Ágatha Moreira) tem certeza de
que ocupará, definitivamente, o
lugar de Leopoldina (Letícia Colin)
no coração e na vida política do
príncipe. Por isso, pede para
Patrício avisar à princesa da
gravidez e manda Francisco e Rosa
espalharem por toda a cidade que
espera um filho. Certa de que agora
nada atrapalhará o seu caminho,
Domitila comemora a nova fase.
Mas, os planos da amante
de Pedro não sairão exatamente
como ela espera. Sem saber que
Chalaça está de volta ao Brasil e
fará de tudo para se vingar da ex,

Um novo tempo aguarda a
camareira Sandra Helena (Nanda
Costa) na trama Pega-Pega. Depois de
sua participação no roubo do Carioca
Palace, agora a alegre e despachada
personagem descobrirá que também
foi incluída no testamento de Dona
Marieta (Camila Amado), que morrerá
esta semana na novela, se tornando,
assim, herdeira da hóspede milionária.
Tudo acontecerá durante uma
festa de máscara promovida no hotel,
para a qual Sandra Helena também
vai, depois de furtar roupas finas
de uma hóspede e ser, inclusive,
confundida com uma consulesa. Entre
idas e vindas, acaba se deparando
com Eric (Mateus Solano) e ambos se

ela é surpreendida com a visita da
irmã, Benedita (Larissa Bracher).
Aliada a Chalaça, a nobre chega
de surpresa na casa de Domitila
e comunica que, assim como ela,
também espera um filho de Pedro.
Furiosa, Domitila enfrenta
a irmã e diz que, além de ser a
favorita de Pedro, tem certeza
de que dará à luz a um menino.
O que Domitila não sabe é que
nunca conseguirá dar o varão que
tanto deseja. Dos quatro filhos que
terá com Dom Pedro, somente um
nascerá homem, mas morrerá após
20 dias do nascimento. Benedita,
sim, espera um menino e o chamará
de Rodrigo, assim que este nascer.

CESAR ALVES / TV GLOBO

Benedita reaparece e anuncia gravidez de Dom Pedro

Rivalidade - Benedita briga
com a sua irmã Domitila

beijam. A alegria da festa é quebrada
quando Agnaldo (João Baldassenini)
comunica a morte de Dona Marieta,
idosa abandonada pela família e que
vive no Carioca Palace, a quem Sandra
Helena sempre tratou com respeito e
carinho. É por conta dessa atenção
que a senhora premia a camareira,
incluindo-a no seu testamento.
Ao saber da morte, Sandra Helena
cairá em prantos, a ponto de seu
sofrimento sensibilizar Eric, que relevará
o fato de ela ter se passado por outra
pessoa. Mas, como dizem, depois
da tempestade vem a bonança. No
capítulo de sábado, Douglas (Guilherme
Weber) lhe dará a boa notícia, de que
ela tem parte na herança.

REDE GLOBO
Segunda, 31/07
Chalaça fica sabendo que a irmã de
Domitila, Benedita, também espera
um filho de Pedro. Fred é levado por
Thomas como prisioneiro para um navio inglês. Ubirajara briga com Piatã.
Domitila provoca Leopoldina com a sua
gravidez. Thomas descobre a identidade de Miss Liu. Benedita se alia a Chalaça. Elvira coloca um bilhete dentro de
uma garrafa e joga-a no mar.

Terça, 01/08
Dom Pedro elogia a performance de
Leopoldina e Domitila sente ciúmes.
Ubirajara e Piatã se enfrentam. Thomas briga com Miss Liu. O navio inglês
onde estão Fred e Miss Liu é invadido.
Cecília se alia a Joaquim para resgatar
documentos importantes da casa de
Sebastião. Bonifácio briga com Domitila.
Leopoldina se entristece com a notícia da
gravidez de Domitila. Greta ataca Diara.

Quarta, 02/08
Um grande confronto ocorre dentro do
navio inglês. Leopoldina se prepara
para ir a um sarau. Jacira pede que
Ubirajara deixe a aldeia. Amália relembra novos detalhes de seu passado. Fred
e seus aliados fogem do navio. Thomas e Anna são convocados para irem
à Embaixada Inglesa. Pedro discute
com Domitila. Leopoldina e Pedro conversam sobre a gravidez de Domitila.

Quinta, 03/08
Leopoldina trata Bonifácio com indiferença. Elvira não se conforma por
estar enclausurada junto com os piratas. Thomas consegue legalmente a
guarda de Vitória e Anna se desespera. Licurgo aparece no jornal, mas não
gosta do que lê. Greta beija Ferdinando
na mata. Anna e Vitória voltam para a
casa de Thomas. Olinto é levado por
jagunços. Sebastião retorna para casa.

Sexta, 04/08
Greta e Ferdinando aparecem juntos na
frente de Wolfgang e Diara. Amália diz
que o bebê dela morreu. Anna descobre
que Miss Liu e Fred fugiram. Começa o
dia de votações para deputado. Thomas
se encontra com Domitila e Joaquim vê
tudo de longe. Licurgo vence a eleição.
Joaquim e Thomas começam um duelo.
Sebastião fica furioso ao saber do casamento de Cecília com Libério.

Sábado, 05/08
Joaquim vence a briga com Thomas.
Anna encontra um documento importante
no escritório de Thomas. Idalina e Matias
são castigados por Sebastião. Líberio,
Cecília e Peter impedem que Idalina e
Matias sejam mortos. Elvira coloca na
comida uma poção para fazer toda a tripulação dormir e tenta fugir. Benedita vai
à casa de Domitila e diz à irmã que ela
também espera um filho de Pedro.

Segunda, 31/07
Sabine promete a Adriano que vai
assumi-lo como companheiro. Dilson
leva Dom a um baile funk. Canivete
entrega uma carta de Timóteo a Malagueta informando ao filho que vai fugir
da cadeia. Bebeth passa mal ao se
lembrar da mãe. Rúbia revela a Pedrinho que se chama Flávio. Antônia diz a
Domênico que o ladrão do hotel pode
ser um dos garçons.

Terça, 01/08
Domênico avisa a Antônia que Júlio e
Nelito continuam sendo suspeitos do
roubo do hotel. Borges informa a Márcio que se ele continuar a fazer peça
infantil terá que abrir a sua própria
companhia de teatro. Pedrinho confessa
a Rúbia que sabia que ela era drag
queen. Malagueta se preocupa com
Timóteo, ao saber que alguns presos
se acidentaram na fuga.

Quarta, 02/08
Eric comenta com Luiza que Cassio
morreu na fuga do presídio. Sandra
Helena e Agnaldo comemoram a publicação da foto de Luiza no jornal.
Antônia comprova que a foto de Luiza foi tirada depois do dia do roubo.
Dilson apresenta Dom a Madalena.
Júlio diz a Malagueta que a polícia
vai acabar descobrindo que ele participou do roubo.

Quinta, 03/08
Madalena convida Dom para jantar em sua casa. Malagueta avisa
a Sandra Helena que ela tem de ir
à lavanderia pegar um uniforme de
garçom sem ser vista. Agnaldo perde a mala do roubo. Malagueta percebe que Timóteo o roubou. Agnaldo
escuta Wanderley afirmar a Sandra
Helena que vai contar para o irmão
sobre o envolvimento dos dois.

Sexta, 04/08
Timóteo exige mais dinheiro de Malagueta. Antônia passa o dia na festa de
máscaras do Carioca Palace. Sandra
Helena decide ir à festa. Domênico
pede a Canivete que fique de olho em
Timóteo e descubra o paradeiro de
Mônica. Pedrinho se veste de ladrão
para participar da festa de máscaras.
Eric descobre que a consulesa falsa
era Sandra Helena.

Sábado, 05/08
Eric contrata Malagueta como gerente de planejamento de sua empresa. Prazeres desconfia de que
Elza saiba a origem dos depósitos
misteriosos na conta bancária delas.
O Clube Strass é notificado por não
ter alvará para funcionar de madrugada. Douglas informa a Sandra Helena que ela tem uma herança para
receber de Dona Marieta.

Segunda, 31/07
Abel tenta fugir de Mere. Ivana se reconhece com as roupas de Ruy. Zeca
procura Abel, e Mere se apresenta
como sua mãe. Jeiza revela a Cândida
a ficha policial de Amilcar. Ruy exige
que Cibele se afaste de seu filho. Joyce
vê Eugênio com Irene. Ritinha pretende fazer exame de DNA em Ruyzinho.
Garcia chega à casa de Heleninha e
Yuri fica assustado.

Terça, 01/08
Ritinha revela a Bibi que Ruyzinho é
filho de Zeca. Heleninha se desespera com a chegada de seu pai. Bibi
ouve Rubinho falando com Sabiá.
Ivana revela a Simone que transformará o seu corpo. Alessia reclama
de Sabiá para Bibi. Eurico descobre
que retiraram dinheiro de sua conta.
Jeiza vê Rubinho em um assalto a
um caminhão.

Quarta, 02/08
Jeiza comenta com o delegado que
viu Rubinho com a quadrilha que
roubava o caminhão. Eurico tenta
falar com Silvana. Silvana devolve o
dinheiro que pegou da conta de Eurico. Rubinho conta a Bibi que viu Jeiza
ao fugir do assalto ao caminhão. Ritinha pede os papéis do divórcio para
Zeca. Joyce ouve uma conversa de
Ivana e fica surpresa.

Quinta, 03/08
Simone sonda Joyce sobre intenções
de Ivana. Eurico fica tenso com a chegada de Garcia. Jeiza arma com os policiais uma invasão ao Morro do Beco.
Rubinho fotografa Bibi se exibindo com
uma arma. Edinalva conta a Ritinha sobre a mãe de Zeca. Silvana fala a Dita
que desviará dinheiro que Eurico tem
no exterior. Caio comunica a Eugênio
que Garcia voltou e Irene desmaia.

Sexta, 04/08
Rubinho mostra o laboratório para
Sabiá. Eugênio informa a Irene que
irá levá-la para conhecer Garcia. Jeiza
encontra o carregamento de armas de
Sabiá. Os policiais invadem o barraco
onde Bibi está com Rubinho. Irene inventa uma desculpa para não ir à casa
de Heleninha. Ivana sai de casa vestida
como homem e é atacada na rua. Nonato a ajuda.

Sábado, 05/08
Nonato acompanha Ivana até a sua
casa. Eugênio conta a Silvana que
Irene quer viajar com ele. Bibi se oferece para pegar um carregamento de
armas. Zeca e Jeiza não conseguem
se entender. Joyce conversa com Simone sobre Ivana. Ruy avisa que não
fará exame de DNA. Bibi se enfurece
quando vê Jeiza chegar com Aurora
em sua casa.

Segunda, 31/07
Enrico reconhece Pietra. Pietra quer
deixar o castelo, mas precisa pegar
sua caixa, que ficou na cozinha.
Severo vence os cavaleiros da tropa
de Belaventura. Otoniel pede aos
homens que se rendam. Enrico salva
Otoniel. Accalon encontra Daros e
Gregor e os ajuda a fugirem. Pietra
e Enrico se beijam.

Terça, 01/08
Enrico diz a Pietra que ela ainda corre
perigo. Severo pergunta a Fernão o
que queria com a invasão. Lizabeta
pergunta porque Enrico protegia Pietra. Tamar diz a Páris que não quer
mais se casar com Enrico. Biniek procura por Pietra na taverna de Falstaff.
Enrico entra na casa com Bartolion e
Pietra se apavora.

Quarta, 02/08
Pietra ameaça queimar tudo com a
tocha que tem nas mãos. Biniek foge
de Nodier. Otoniel ordena a morte
dos invasores. Marion e Jacques
chegam ao castelo. Otoniel nomeia
Jacques cavaleiro real. Marion se
insinua para Otoniel. Enrico propõe
que Pietra esqueça o passado. Príncipe e plebeia se beijam.

Quinta, 03/08
Otoniel diz que Enrico está protegendo uma suspeita. Na masmorra,
Nodier ameaça Tácitus, Gregor e
Daros. Brione encontra com Gonzalo e Joniel se surpreende ao vê-los
juntos. Biniek fica diante de Enrico.
Gonzalo e Brione se beijam. Corinto e
Solimara se espantam ao ver o corpo
do homem morto por Fernão.

Sexta, 04/08
Enrico observa os condenados no
cadafalso. Severo quer que Fernão
descubra quem é o homem com
quem Brione tem se encontrado.
Otoniel diz a Enrico que ele se casará com Tamar em dois dias. Nodier ameaça Jacques. Pietra segue
apressada com a caixa nas mãos e
se depara com Biniek.

Segunda, 31/07
Matias se declara para Gadise. Com
tristeza, Shag-Shag deixa a cidade.
Zac e Zelfa falam sobre Joana. Asher
diz que o príncipe Aksumai está na
cidade. Amitis presenteia Gadise.
Nabucodonosor autoriza a luta entre
Nebuzaradã e Asher. Joana e Asher se
recordam de Abel. Zac fica sabendo da
luta que acontecerá. Hurzabum descobre que Shag-Shag foi embora.

Terça, 01/08
Em conversa com Nicolau, Absalom faz
perguntas sobre Rafael e Dana. Beroso
manda Larsa trazer novos escravos para
a Casa da Lua. Neusta conduz Edissa
até a prisão de Joaquim. Shamiran diz
estar grávida de Evil. Nebuzaradã se
mostra ansioso com a luta. Neusta pede
para Joaquim reatar com Edissa. Daniel
é surpreendido ao ouvir Larsa dizer que
Lia foi levada para a Casa da Lua.

Quarta, 02/08
Daniel pergunta porque Lia foi para
a Casa da Lua e Larsa diz que foram
ordens de Beroso. Shag-Shag caminha
pelo deserto. Asher cuida das plantas e
lembra de Joana. Joaquim se despede
de Ebede e Edissa, quando Rabe-Sáris
chega e diz que foi nomeado o oficial
responsável pelos prisioneiros. Naomi
conta a Daniel sobre a agressão que sofreu de um sacerdote chamado Fassur.

Quinta, 03/08
Zac expulsa Fassur de casa. Sammu
encontra Asher. Daniel chega com Naomi e ela fica muito tensa ao ver o sacerdote. Daniel a ampara e Naomi aponta
e diz que foi Fassur que se aproveitou
dela quando ela ainda era uma criança.
Naomi aceita se casar com Abednego.
Sammu se aproxima e Asher sente uma
picada no braço. Ele se afasta, rápido,
e pergunta o que ela fez.

Sexta, 04/08
Asher e Nebuzaradã lutam. Daniel pede
Lia em casamento. Asher consegue derrubar Nebuzaradã e está pronto para matá-lo. Nebuzaradã pega a lança que está
na mão de um guarda e atira para acertar
Asher, que desvia. A flecha acerta em
cheio Huy, o escravo de Aksumai, que cai
morto. Nebuzaradã se aproxima e conta
para Asher que quem matou seu pai foi
Zac. Asher fica atordoado e desmaia.

RECORD TV
RECORDTV / DIVULGAçãO
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Segunda-feira, 31 de julho de 2017

Rua completa
quatro meses
no escuro

PalavRaS CRuzadaS diRetaS

revistAs Coquetel 2017

www.coquetel.com.br

HORÓSCOPO
21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

Moradores da Rua Charqueada, no Jardim Paraíso,
reclamam que a via está há
quatro meses sem iluminação. Somente três lâmpadas
estariam funcionando na rua.
Por conta disso, a sensação
de insegurança aumentou e
algumas pessoas já se machucaram ao tropeçarem em obstáculos à noite.
Segundo o aposentado
Nelson Ferreira de Carvalho,
61, os moradores da região foram ao Fácil para notificar a
Prefeitura sobre o problema,
há cerca de dois meses. Porém,
até o momento, nada foi feito.
Ele reclama que a taxa de iluminação pública é cobrada de
todos, mesmo com os equipamentos quebrados. “Falaram
para a gente esperar. O problema é que não são eles que
ficam preocupados esperando
os filhos, ou netos, chegarem à
noite”, disse. Segundo a Prefeitura, o conserto está agendado
pela Terwan”. (Alfredo Henrique)
omAr CArdoso filHo |

ÁRIES - Dia um tanto quanto agitado. Mas,
para que tudo saia a contento, deverá tomar
uma atitude otimista e inteligente, evitando o
nervosismo, que de nada adianta.

23 SET.
22 OUT.

TOURO - Será bem-sucedido se adotar uma
atitude otimista. Dia excelente para estudos,
testes, amor e contatos pessoais. Melhor ainda
para contratar servidores e contar com favores.

23 OUT.
21 NOV.

GÊMEOS - Dia em que poderá fazer ou pedir
empréstimos e assinar documentos, ações ou
mesmo pedir aumento de salário. Terá sucesso.
Boa saúde e chances de êxito amoroso e social.

22 NOV.
21 dEz.

CÂNCER - Saiba o momento certo para
expressar sua opinião e tenha especial cuidado
para não ofender ninguém. Dia se apresentará
tranquilo no trabalho, com muitos negócios.

22 dEz.
20 jAN.

LEÃO - Criaturas ou ocorrências dispersivas
poderão desviar sua atenção dos compromissos e
problemas mais importantes do dia. Não permita
que isto aconteça. Fluxo para trabalho e saúde.
VIRGEM - Dia positivo para as suas atividades
artísticas e a tudo que está relacionado com as
artes de um modo geral. Lucros em negócios e
esforços empreendidos deverão aumentar.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

www.omarcardoso.com.br

LIBRA - Poderá ter uma ideia brilhante,
promissora e de sucesso. Somente a coloque em
prática quando tiver certeza de uma boa chance.
Continue cauteloso com seu dinheiro e trabalho.
ESCORPIÃO - Grandes chances de ascensão e
brilho artístico, oratório e mesmo jurídico. Fluxo
benéfico. Aproveite as próximas horas para
manifestar pensamentos às pessoas que ama.
SAGITÁRIO - Propícias influências se
apresentarão hoje. Saiba tirar proveito das
mesmas que o seu êxito será maior do que
espera. Aproveite, pois o fluxo astral o incentiva.
CAPRICÓRNIO - Muito bom dia para mudar de
residência ou ocupação. As coisas novas que
inventar terão êxito e suas ambições, sonhos e
desejos serão bem-sucedidos. Evite atritos.
AQUÁRIO - A partir de hoje tudo tende a melhorar
sensivelmente para você. A personalidade irá
elevar-se bastante, suas condições sociais se
exaltarão e a e a saúde também. Evite abusos.
PEIXES - A influência astral é positiva para novas
amizades e associações, ou casamentos. Cuidado
com pessoas de caráter duvidoso. Momento
favorável para tratar de questões jurídicas.

ABRE VAGAS PARA INTERESSADOS EM:

IMPLANTES DENTÁRIOS
VAGAS LIMITADAS

Atendimento: Segunda a Sexta
Horário Comercial
RUA DR. RODRIGO COSTA, 148
PICANÇO – GUARULHOS/SP

S
G A AS
A
V TAD
I
LIM

Resp. Téc.de Lucca e Marques CROSP 9009
Dr. Leandro de Lucca CROSP 64584

Associação Odontológica
de Ensino de São Paulo

www.deluccaemarquesodonto.com.br
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Saúde reabastece
UBS com vacina
pentavalente
Após mais de um mês pais
voltam a poder vacinar seus
filhos com a vacina pentavalente. Durante esse período
houve desabastecimento nas
unidades básicas de saúde
(UBS) da cidade. A vacina é
uma das mais importantes no
cronograma, já que protege
contra difteria, tétano, coqueluche, meningite e Hepatite B.

A assistente administrativa
Gabriela Araújo, mãe de um
bebê de apenas cinco meses,
passou sufoco durante o mês
de julho. “Eu o vacinei da primeira vez, com dois meses, e
fui vacinar novamente agora,
com quatro meses”, explicou.
A Secretaria de Saúde Municipal culpou o Governo do
Estado pela falta. (rAPHAel Pozzi)

Funcionários confirmam
falta de insulina em UBS
Apesar de a Secretaria de
Saúde afirmar, por duas vezes, que não há falta de insulina na rede de unidades
básicas de saúde (UBS), esta
Folha Metropolitana confirmou, com funcionários
de ao menos duas unidades,
que há desabastecimento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as
tiras reagentes para adultos e
lancetas para punção digital,
do Programa de Diabetes, estão sendo negociadas com fornecedor e, dentro de 30 dias,
“os itens deverão estar regula(rP)
rizados no estoque”.
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Procuradoria confirma sete mortos
em violentos protestos na Venezuela
A consulta eleitoral de ontem na Venezuela transcorreu
com escassa presença da população nas urnas para escolher
os membros da Assembleia
Nacional Constituinte, convocada pelo presidente Nicolás
Maduro, enquanto o número
de mortos e feridos em protestos contra o governo cresceu.

CLASSIFICADOS
MOTORISTA

C/ exp min 3 anos enviar CV p/
asesexpress@yahoo.com.br

EMPREGOS

OP. TELEMARKTING

C/ Exp. em Filantropia. Entrar
em contato F: 4966-6616/
96159-4968

PASSADEIRA

Contrata
A NOVA RELAÇÃO

Viúvo com apto, carro e boa
renda, procura mulher para
desfrutarem.
Whatsapp
96755-9298

ANALISTA/ TECNIC

Em pneus, c/ experiência em
transporte de cargas. Salário á
combinar. De seg a sexta-feira,
interessados enviar CV para
elaine@renosul.com.br

APLICADOR

De Insul-film. e instalador C/
Experiência. F: 2492-8701

AUX DE VENDAS

C/ exp. compr. na função, conhec. em produtos quimicos,
boa caligrafia, dicção e desembaraço, sal. a combinar,
aux. alimentação, VT, horário
de 2ª a 6ª das 08h às 17:45
hrs. Gotaquímica Prod. Quím.
Ltda. R:Pascoal Zimbardi,
307-Cumbica-Guarulhos-SP
km 219 Dutra sentido RJ

E atendente 1 vaga cada, p/ trab.
Em lavanderia c/ exp. F: 33705562/ 9 8118-1357 Cibele

PRECISA -SE

Retista com prática F:24019214

PRECISA -SE

De Eletricista de Autos. Av.
avelino alves machado, 163
Jd. Pinhal .Gru Empresa Auto
Center nova Era

PRECISA-SE

Revendedoras para pratas e
folheados, direto da fábrica.
F: 4724-2225 / 99785-4131
whats

REVISORA

Feminino p/ moda feminina
necessário ter agilidade e conhecer defeitos de costura
experiência min. de 3 anos
comprovada na função ligar P/
2088-2230

ENCARREGADO(A)

Exp. mín. comprovado de 5
anos p/ oficina de costura
moda feminina, necessário
conhecimento em todas as
máquinas e avaliação de qualidade noção de costura e orientação de equipe. distribuição
e apontamento oferecemos
salário + benecificios enteressados ligar P/ 2088-2230

Especialidade Trabalhista Aeronauta e Aeroviários. Periculosidade e insalubridade, vínculo
trabalhista. e Rescisão F.4115
9414/ 98459-0014 Whats

Cond fechado, c/ luz, água, asfalto, portaria 24hs pronto p/
construir, c/ escritura. Quero
R$ 140 mil estudo parcelamento, aceito auto, direto c/
proprietário F: (11) 4695-4642

ASSIST. TECNICA

Conserto
Computadores,
notebooks, impressoras Taxa
Única R$45,00 F4604-2633/
96871-0130

Chácara 3.000m², R$100mil
ou R$ 30 mil de entrada/ asfalto. Plana. F: 94400-3211 Oi

APTO ( GOPOUVA)

R$ 139mil, Quitado 2 dorms,
Elevador, Ac. Carro ou Finacio F:
2814-9601 / 94004-1714 whats

Ótima localiz. há apenas 2km
da Praça 8 de dezembro.
Peq. entrada e mensais de R$
600,00. Últimas unidades. Não
percam! F: 4969-4226 / 49690884

ChACARA 25 MIL

IMÓVEIS
Dinheiro

APTO GOPOÚVA

Próx Padaria Versalles. 2 Dorms,
sl, cz, wc, lavanderia. 03 meses
s/ comprovação de renda F:
(11) 4372-2805/ 96241-7000

PROX.CENTRO

Casa 1 dorm, coz,wc, F :943984930 TIM whats

APROVO CRÉDITO

C/ ou s/ restrição de R$ 5 mil a
R$ 150 mil. F: 4171-5939

Legítima, 20a, linda, univers.,
F: 99678-2996 Foto no whats

2082-2050 TAXA R$20

SAÚDE

SERVIÇOS

BIANCA 18 ANOS

Recém cheg. do sul c/ local
descreto, maiores inf. Whats
94264-6454

LAURA MASSAGEM

Cursos
IMOBILIZAÇÃO ORT

Curso de Técnico de Gesso
Hospitalar F: 2773-7188/
99815-5786 Whats

Amor de volta. F: 11 958485209 T./ 95083-7078V

MAE CATARINA

Mais de 40 anos exp em união
de casais, ñ prometo, cumpro!
(11)98292-5682 TIM/971371720 VIVO

Festas
MESAS E CADEIRAS

Locação p/ festas e eventos. R$
8,00 o jogo (1 mesa e 4 cadeiras) Agendamento pelo whats:
97342-1681 Daniel

REVOLUÇÃO FESTA

C. elást., p. bolinha, p. pula,
barraq., tombo legal, 34353726

VEÍCULOS

Relax

IRIS MASSAGEM

AMARRAÇÃO/24 h

NEGÓCIOS

JOYCE ANÃ LIB. BJO BOCA

G
R SARA DOMINADORA
Á ANDRESSA NOVINHA SAFADA
T FAÇO TUDO GOSTOSO
I ALANA LINDA MULATA
S R.PADRE JOÃO 401-PENHA

ARUMy JAPONESA

Faço tudo pelo seu prazer, oral
s/ fresc + amigas F: 2441-2980

APTO CECAP

Todos os cond. a partir $195 mil.
Ac finan. F: 969937753 whats

PUBLICIDADE LEGAL

Massagem
TERRENOS GUARULh

Vende-se

* YASMIN NINFETA
C BIANCA MELANCIA
A ANL PARA TODOS
T MEL BOCA DE VELUDO
U
A MELISSA MULHERÃO
B MICHELI PEITÃO LIBERAL
A NICOLE COROA ANL S/FRESC

ENTRADA GRÁTIS

MAIRIPORÃ SP

Esoterismo

Aluga-se

Ind. Profissional
ADVOCACIA

GUARAREMA 1000MT

Bosque Maia, 3 dorms, suite, coz.
plan., edíc. Dir. prop. Ent R$ 45
mil + prest. F: 99323-5659 h/c

DENTISTA URGENTE

C/ referências e que somente
resida próximo a Vila Rosália
F: 2212-1132 (Horário comercial)

Oportunidades

Sítios & Chácaras

SOBRADO

P/ trabalhar on line. S/ exp.
Trabalhe na sua casa. Requisitos: Celular , PC e Internet (Wi-Fi). Informações: (011)946046381 Oi

DOMÉSTICA

Centro de Guarulhos, ao lado
da Faculdade de medicina R$
350,00 F.9 9901-6804

Casa, 382m² c/ 2 casas no terreno. Doc. ok F: 97253-8950/
2412-3533

DANÇARINAS

Região da Praça 8, ótimo ganhos fixo + porcentagem F:
2401-7992

SALA COMERCIAL

EXCELENTE IMÓVEL

Até R$ 1.600, benef., condomínios várias regiões, s/
experiência.f
2228-7555/
3535-1383

de 43 anos, que morreu após
um disparo na cabeça em Barquisimeto, no Estado de Lara;
Ricardo Campos, opositor de
30 anos que foi vítima de um
disparo quando dois policiais
atiraram contra uma barricada no Estado de Sucre; e dois
adolescentes de Táchira, de 17
e de 13 anos.
(AgênciA EstAdo)

TUDO AQUI - Anuncie 2475-7810 / 4965-9430

Terreno 1000 mts² à vista ou
parc. 99722-8624 whats

AUX. PORTARIA

Durante a tarde, a Procuradoria Geral confirmou sete
mortes em virtude das manifestações: Ronald Ramírez Rosales, guarda nacional que recebeu um disparo em Táchira;
Ángelo Méndez, de 28 anos, e
Eduardo Olave, de 39, atingidos por armas de fogo no Estado de Mérida; Luis Zambrano,

Nuru, inversão, chuva dourada
com local. Maiores informações. F:11 99947-6210 whats

Carros
hILUX 2012

mecânica ok, diesel, R$79mil F
98229-0053/ 2414-0252

VENDE-SE PALIO

Ano 2002, preto c/ dir. trava
elét.100 mil km R$ 10.800,00
F:1198784-3475 whtas

TRAVESTI C/LOCAL

Linda
morena,
ativa/pas.
atend. dàs 13 às 21hr a partir
R$ 50. ac. cartão. F: 991982677
D
R
I
N
K

VITÓRIA M0RENA MESTIÇA

KATIA GOSTOSÍSSIMA MESTIÇA

FRANCIELE MULATINHA LINDA
G LUCIANA NEGRA ESTILO INDIA
R
Á LUANA LOIRA BCA VELUDO
T
I
S

CACAU GRAVIDINHA PEITÃO

YASMIN NINFETA LIBERAL

R.CANTAGALO 1165 - Metrô Carrão

2093-1177 / 2091-6140
R$30 - DAS 9H ÁS 22H.

CURSOS

TUDO AQUI - Anuncie 2475-7810 / 4965-9430
EMPREGO

SERVIÇOS

Mega Fábrica de Óculos

Faria Lima

Promoção: Exame de Vista Grátis
na Compra do Óculos

Armação de Fábrica Grátis
Horário de atendimento do Médico: 2°, 4° e 6 ° das 10:00 as 17:00
3° e 5° das 11:00 as 19:00 / Sabado das 8:30 as 18:00

Horário de atendimento da loja: de segunda a sábado das 8:30h às 18h

Crediário Aprovado na Hora

Aceitamos todos
os cartões.
Parcelamos
em até 6x nos
cartões.

Fone: 2401-0387
Av. Brig. Faria Lima, 1960 - Esq. com mercado Dia
CURSOS

CLASSIFICADOS
Segunda-feira, 31 de julho de 2017
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2408-3955

CRECI J-2420

ÂNCORA

Imóveis S/S Ltda.
Administração�de�Imóveis���Plane�amento�de�Vendas�
��Advocacia�e�Assessoria�Imobiliária�

CASAS

LOCAÇÃO

www.ancoraimoveis.net�������������RUA�LUIZ�FACCINI,�142�-�CENTRO�-�GUARULHOS�-�SP��

VENDAS

CASAS

APARTAMENTOS

APARTAMENTOS

APARTAMENTOS

JD�MUNHOZ
Rua�Joaquim�Nabuco�-�1�DORM,�
COZ,�WC,�LAVANDERIA�E�1�VAGA�
DE�GARAGEM.�
R��400,00.

JD�SÃO�RICARDO
Rua�Geska�–�3�DORMS,�SALA,�
COZ,�WC,�LAVANDERIA�E�2�VAGAS�
DE�GARAGEM.�R��1.550,00

PQ�CONTINENTAL�II
Rua�Danielle�do�Prado�Valim
1�DORM,�COZ,�WC�E
�LAVANDERIA
�R��650,00

GOPOÚVA
01�DORM,�01�VAGA.�
R��175.000,00.�REF:�“1009”.

TORRES�TIBAGY
02�DORMS,�SALA,�COZ,��A/S,�
WC,�01�VAGA�COBERTA.�
R��250.000,00.�REF:�“2642”.

VL�FLÓRIDA
Rua�Hungria�-�1�DORM,�COZ,�WC�
E�LAVANDERIA.�
R��400,00.

ASSOBRADADO�–�VL�FLÓRIDA
Av�Otavio�Braga�de�Mesquita
3�DORMS,�SALA,�COZ,�2�WC's�
e�LAVANDERIA.�R��900,00.

VL�BARROS
Rua�Constantino�Burato�
2�DORMS,�SALA,�COZ,�WC�
E�LAVANDERIA�
R��800,00

JD.�PARAVENTI
02�DORMS,�01�VAGA.
�R��195.000,00.�REF:�“2715”.

COND.�RIO��DE�JANEIRO�
PQ.�CECAP�-�“REFORMADO”�
02�DORMS,�SALA�02�AMBIENTES,�
COZINHA,�01�VAGA�DE�GARAGEM.�
R��235.000,00.�REF:�“2596”.

JD�DOURADO
Rua�Octacílio�Malheiros�-�Casa�05
1�DORM,�COZ,�WC�E�LAVANDERIA.
�R��450,00.

JD�TEREZÓPOLIS�
Rua�Coronel�Freitas�–�2�DORMS,�
SALA,�COZ,�WC,�LAVANDERIA�E�2�
VAGAS�DE�GARAGEM.�R��950,00.

COND�ADRESSE�–�JD�COCAIA
Rua�João�Rossi�–�2�DORMS,�SALA,�
COZ,�WC,�LAVANDERIA�E�
1�VAGA�DE�GARAGEM.
�R��950,00���COND.

VL.�FÁTIMA
02�DORMS,�01�VAGA,�LAZER�
COMPLETO.�R��210.000,00.�
REF:�“2716”.

JD�MONTE�CARMELO�
Rua�Icaraima�-�Casa�02�-�1�DORM,�
SALA,�COZ,�WC�E�LAVANDERIA.�
R��460,00.

ASSOBRADADO�–�JD�PAULISTA�
Rua�dos�Patriarcas�–�2�DORMS,�SALA,�
COZ,�2�WC's,�LAVANDERIA�E�1�
VAGA�DE�GARAGEM.�R��1.000,00.

RES.�COLINAS�-�ÁGUA�CHATA�
�Av.�Circular�–�02�DORMS,�
SALA�COM�SACADA,�COZ,�WC,�
LAVANDERIA�E�01�VAGA�DE�GARAGEM.�
R��1.200,00���COND.

COND.�NOVA�GUARULHOS�
CENTRO�–�70�M²�-�FINO�ACABAMENTO�
02�DORMS,�SALA�AMPLA,��COZ.�
PLANEJADA,��ÁREA�DE�
SERVIÇO�C/�WC,�01�VAGA.�
R��265.000,00.�REF:�“2656”.

OPORTUNIDADE
ED.�SAN�MICHEL�-�GOPOÚVA�
02�DORMS,�WC,�01�VAGA.�
R��220.000,00.�REF:�“2073”.

JD�OTTAWA
Rua�Novo�Piaui�-�Casa�02
1�DORM,�SALA,�COZ,�WC�E�
LAVANDERIA.
�R��550,00.

JD�BELA�VISTA
�Rua�Humberto�Brochini�-�2�DORMS,�
SALA,�COZ,��WC,�LAVANDERIA�E�
1�VAGA�DE�GARAGEM.
�R��1.000,00

COND.�PQ�RESIDENCIAL�
�JD�FLOR�DA�MONTANHA�–�Rua�Dona�
Tecla�–�2�DORMS,�SALA,�COZ,�WC,
LAVANDERIA�E�1�VAGA�DE�GARAGEM.�
R��1.200,00���COND.�

RES.�MALVILLE�-�NOVO
PONTE�GRANDE�–�02�DORMS�
(01�SUÍTE),�SACADA�GRILL,�
01�VAGA.�R��270.000,00.�
REF:�“2204”.

VL.�ITAPOAN
Rua�Barra�Mansa�-�1�DORM,�
SALA,�COZ,�WC,�LAVANDERIA�E�
1�VAGA�DE�GARAGEM.�
R��650,00.

JD�PRES.�DUTRA�
�Rua�Svaa�Evans�–�1�DORM,�SALA,�
COZ,��DESPENSA,�2�WC's,�
LAVANDERIA�E�3�VAGAS�DE�
GARAGEM.�R��1.000,00.

COND.�ESSENCE�–�JD�ZAIRA
Rua�Dr�Miguel�Vieira�Ferreira�–�2�DORMS�
(1�SUÍTE),�SALA,�COZ,�WC,
�LAVANDERIA�E�2�VAGAS�DE�GARAGEM.�
R��1.550,00���COND

JD.�DAS�FLORES�-�MACEDO
03�DORMS�(01�SUÍTE),�SACADA,�
LAZER�COMPLETO,�01�VAGA.,�
R��300.000,00.�REF:�“1703”.

JD�IPANEMA
�Rua�Emilio�Vigorito,
�02�DORMS,�SALA,�COZ,�WC�
E�LAVANDERIA.�
R��700,00.

MACEDO�
Rua�Jorge�Felipe�Haddad�-�2�DORMS,�
SALA,��COZ,�2�WC´S,�LAVANDERIA�E�
1�VAGA�DE�GARAGEM.�
R��1.200,00.

COND.�CLASSIC�–�JD�STA�MENA
Rua�Padre�Noronha�–�4�DORMS�
(2�SUÍTES),�SALA,�COZ,�DEISPENSA,�3�WC's,�
LAVANDERIA,�SACADA�GOURMET�C/�
CHURRASQUEIRA�E�3�VAGAS�DE�GARAGEM.�
R��3.500,00���COND.�

CENTRO�
80�M²�-�03�DORMS�(01�SUÍTE),�
01�VAGA.�R��330.000,00.�
REF:�“2742”.

VL�DAS�BANDEIRAS
Rua�Endres�-�Casa�04�-1�DORM,�
SALA,�COZ,�WC�E�LAVANDERIA.�
R��700,00.

JD�STA�BARBARA�
�Rua�Nova�Fátima�–�2�DORMS,�SALA,
�COZ,�2�WC's,�LAVANDERIA�E�2�
VAGAS�DE�GARAGEM.�R��1.250,00.

JD�SÃO�PAULO
Rua�Santo�Antônio
40�m²�E�WC.�
R��800,00���COND.

COND.�SUPERA
86�M²�-�03�DORMS�(02�SUÍTES),�
CLOSET,�02�VAGAS.�R��550.000,00.�
REF:”2681”.

JD�PINHAL
Rua�Silveira�Sampaio�-�Casa�01
Fundos�-�1�DORM,�SALA,�COZ,�
WC,�LAVANDERIA�E�1�VAGA�
DE�GARAGEM.��R��750,00.

VL�NOSSA�S.�DE�FÁTIMA
�Rua�Nossa�Senhora�Aparecida�-�2�DORMS,
SALA,�COZ,�WC,�LAVANDERIA�E�1�VAGA�
DE�GARAGEM.�R��1.300,00

CENTRO�-�Rua�Dom�Pedro�II�
Rua�João�Gonçalves��
Rua�Dr.�Ramos�de�Azevedo��
Rua�Siqueira�Campos�
Rua�Barão�de�Mauá

JD�PRES.�DUTRA
Rua�Ribeira�do�Pombal�-�Frente�
2�DORMS,�SALA,�COZ,�WC,�
LAVANDERIA�E�1�VAGA�DE�
GARAGEM.�R��850,00.

PQ�MARABA
�Rua�Vasco�Brancaleoni�-�4�DORMS
(2�SUÍTES),�SALA,�COZ,�WC,�LAVANDERIA�
E�1�VAGA�DE�GARAGEM.
�R��1.300,00

BAIRRO
Av.�Emilio�Ribas�
Av.�Armando�Bei
Av.�Serra�da�Mantiqueira.�

MACEDO
Rua�Paulo�José�Bazzani�-�2�DORMS,�
SALA,�COZ,�WC,�LAVANDERIA�E�
1�VAGA�DE�GARAGEM.
�R��950,00.

JD�TEREZÓPOLIS
Rua�Hugo�Pulman�–�2�DORMS,�SALA,�
COZ,�WC,�LAVANDERIA,�1�DORM�
DE�EMPREGADA�NOS�FUNDOS�E�2�
VAGAS�DE�GARAGEM.�R��1.550,00

PQ�SANTOS�DUMONT
Rua�Dantas�-�2�DORMS,�SALA,�
COZ,�WC,�LAVANDERIA�E�1�VAGA�DE�
GARAGEM.�
R��950,00.

SOBRADOS

SALAS COMERCIAIS

VIA�JARDINS�DO�BOSQUE
93�M²�-�03�DORMS�
(01�SUÍTE),�
02�VAGAS,�DEPÓSITO.�
R��600.000,00.
�REF:�“2643”.

IMÓVEIS COMERCIAIS

COND.�ÍCARO�–�VL.�MOREIRA
86�M²�-�03�DORMS�(01�SUÍTE),�SALA�
AMPLA,�COZ,�ÁREA�DE�SERVIÇO,�COM�DEP.�
DE�EMPREGADA,�02�VAGAS.�
R��380.000,00.�REF:�“2705”.
COND.�ALEGRIA
VILA�PROGRESSO�–�03�DORMS�(01�SUÍTE)�
C/�ARMÁRIOS,�COZINHA�PLANEJADA,�
LAZER�COMPLETO.
�R��480.000,00.�REF:�“1876”.
VL.�AUGUSTA�–�COND.�PQ.�CLUBE�
153�M²�-�03�SUÍTES�C/�ARMÁRIOS,�
SALA�AMPLA,�VARANDA�GOURMET,�
COZINHA�PLANEJADA,�LAZER�COMPLETO.�
R��1.000.000,00,�REF:�“2751”.
PONTE�GRANDE�–�COND.�ÚNICO�
02�DORMS,�SALA,�COZINHA,�A/S,�
01�VAGA,�LAZER�COMPLETO.�
R��230.000,00,��REF:�“2772”.

MACEDO
02� DORMS,� SALA,�
COZINHA,�
WC,� 01� VAGA,�
R�� 200.000,00,�
REF:� “2638”.
VL.�ROSÁLIA
�TERRENO�8X20,�02�DORMS�
(01�SUÍTE),�02�VAGAS.,
�R��450.000,00,�REF:�“780”.

SOBRADOS
BOM�CLIMA
02�DORMS,�02�WC'S,�
01�VAGA,�R��310.000,00,�
REF:�“2773”.
JD.�PARAVENTI
02�SUÍTES,�SALA,�COZINHA,�LAVABO,�
,LAVANDERIA�E�01�VAGA�DE�
GARAGEM.�R��260.000,00.�REF:�“2598”.
GOPOÚVA�
03�DORMS�(01�SUÍTE),�SALA�
02�AMBS,�COZINHA�AMPLA,�02�VAGAS�
+�EDÍCULA.�R��600.000,00,�
REF:�“178”.
GOPOÚVA�
04�SUÍTES,�05�SALAS,�COPA,�COZINHA�
AMPLA,�ESCRITÓRIO,�JARDIM�DE�
INVERNO,�QUINTAL,�05�VAGAS,�
R��950.000,00.�REF:�“2615”.

LINDO�–�JD.�STA.�CLARA
03�DORMS�(01�SUÍTE
�COM�HIDRO),�08�VAGAS,�
R��550.000,00,�
REF:�“1623”.

OPORTUNIDADE�
NOVO�–�VL.�AUGUSTA
02�DORMS,�SALA�02
AMBIENTES�C/�SACADA,�
01�VAGA,�LAZER�COMPLETO.� IMÓVEIS COMERCIAIS
R��250.000,00,�
SOBRADO�COML
REF:�“1685”.
AV.�DR.�RENATO�DE�A.�MAIA�
03�DORMS,�SENDO�02�
SUÍTES,�SALA�02�AMBS,�
COND.�VILLE�DE�FRANCE�
COZINHA,�03�VAGAS,�
90�m²,�03�DORMS,�01�VAGA�E�
R��550.000,00,�REF:�“2359”.
LAZER�COMPLETO.�

CASA�COMERCIAL�–�JD�MAIA�
Rua�Delezinho�de�Almeida�Franco�-�3�DORMS�
(1�SUÍTE),�SALA,�COZ,�2�WC's,�LAVANDERIA,�
FUNDOS�COM�1�DORM�DE�EMPR.�WC,�
ÁREA�C/�CHURRASQUEIRA�E�2�VAGAS�DE�
GARAGEM.�R��7.000,00

PQ.�CECAP
03�DORMS,�01�VAGA,�
R��220.000,00.�REF:�“2599”.

JD�JOVAIA�
�Rua�Tubarão�–�2�DORMS�(1�SUÍTE),�SALA,�
COZ,�COPA,�WC,�LAVANDERIA,�FUNDOS�
1�DORM�COM��WC�E�2�VAGAS�DE�
GARAGEM.�R��1.900,00

SALÃO�-�JD�STA�FRANCISCA
Av.�Aniello�Pratici�-�Área�total�190�m²
R��5.000,00

AL.�YAYÁ
03�DORMS�(01�SUÍTE),�
02�VAGAS,�R��240.000,00,
�REF:�“2771”.

VL�DAS�PALMEIRAS
Rua�Étori�Tomás�Tamássia�-�1�DORM,�
SALA,�COZ,�WC,�LAVANDERIA�E�1�
VAGA�DE�GARAGEM.�R��1.000,00.

KITSNETS�-�CENTRO
COND.�MONTE�CARLO�
Rua�Cerqueira�Cesar�–�1�DORM�E�WC.�
R��400,00���600,00���COND.

SALÕES�CENTRO
Rua�Barão�de�Mauá�-�Rua�Cerqueira�
César�-�Av.�Tiradentes�
Rua�Luiz�Faccini�
�Av.�Paulo�Faccini�

TORRES�TIBAGY
02�DORMS,�SALA,�COZ,�A/S,�WC.
�R��200.000,00.�
REF:�“1837”.

JD.�MAIA�(FRENTE�PARA�O�BOSQUE��
130�M²,�03�DORMS�(02�SUÍTES),�SALA�
02�AMBS�C/�SACADA�GOURMET,�02�VAGS,�
LAZER�COMPLETO.�
R��880.000,00,�REF:�“1117”.

JD�ROSA�DE�FRANÇA�
Rua�Carlos�Eduardo�Nunes
2�DORMS,�SALA,�COZ,�WC,
LAVANDERIA�E�1�VAGA�DE�GARAGEM.
�R��1.000,00.

RES.�GUARULHOS�LIFE�-�PQ�ALVORADA�
Rua�Nidia�–�02�DORMS,�
SALA,�COZ,�WC,�LAVANDERIA�
E�01�VAGA�DE�GARAGEM.�
R��600,00���COND.��

SALÕES�BAIRRO�-�Av.�Guarulhos�
Rua�Santo�Eugênio�–�Av.�Suplicy��
Av.�Dr.�Renato�de�Andrade�Maia
.

ED.�ITÁLIA�-�GOPOÚVA�
02�DORMS,�SALA,�COZ,�A/S,�WC,�
1�VAGA.�R��220.000,00.�
REF:�“2661”.�

LINDO�–�ALTO�PADRÃO�–�MAIA�
197�M²,�04�DORMS�(02�SUÍTES),�
SALA�02�AMBS�C/�SACADA�GOURMET,�
LAZER�COMPLETO,�03�VAGAS,�
R��1.500.000,00,�REF:�“1877”.

APARTAMENTOS

TÉRREAS

R��315.000,00,�
REF:�“1078”.

VL.�AUGUSTA�
108�M²,�03�DORMS�(01�SUÍTE),�
SALA�02�AMBS�COM�SACADA,�
02�VAGAS,�R��480.000,00,�
REF:�“1625”.

SALA�COMERCIAL
CENTER�II�-�CENTRO�-�32�M²,�
R��250.000,00,
�REF:�“2639”.
IMÓVEL�COMERCIAL�–�GOPOÚVA�
13�SALAS,�COZINHA,�04�WC'S,�
LAVANDERIA,�PÁTIO.
�R��950.000,00.�REF:�“2537”.

TERRENOS

TERRENO
JD.�STA�FRANCISCA�-�237�M²�
11X21,55�-�PLANO�-�R��550.000,00,�
REF:�“2777”.
TERRENO�–�JD.�ALIANÇA
PRÓXIMO�CANTINA�GIOVANNI�
294�M²�-�10,9X27�–�R��500.000,00,�
REF:�“2776”.

