
Ofertas válidas de Sábado e Domingo 28 e 29/04

Picanha Fatiada 
a Vácuo Kg

17 ,99

Cerveja Skol 
LT 269ml

1 ,99

Contrafilé Peça a Vácuo/ 
Alcatra Peça/ Pedaço Kg

19 ,99

Cerveja Bohemia 
LT 350ml

2 ,49

NO CARTÃO BARBOSA

18 ,99
a partir de

12
unid.,

pague:
1 ,99

CADA

OFERTA
DATV

OFERTA
DATV

350ml

2 ,49

Leite LV 
Italac TP 1L

a partir de

12
unid.,

pague: 2 ,39
CADA

Linguiça Toscana Sadia Kg

Por:

8 ,99

OFERTA
DATV

De:

12 ,99

Linguiça de Carne Suína Para 
CHURRASCO Perdigão Kg

Por:

7 ,99

10 ,99
De:
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Ginásio Fioravente Iervolino
continua sem prazo para abrircontinua sem prazo para abrir
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TABOÃO:   R. Sto. Antônio Aventureiro, 258 - Taboão - Guarulhos/SP (Próx. à Praça 8 de Dezembro) - Pabx: 2404-7800. JD. GRACINDA: R. José Gonçalves 
Neves, 195 - Jd. Moreira - Guarulhos/SP (Próximo à Casa André Luiz) - Tel.: 2458-8400. SÃO JOÃO: Estr. de Nazaré, 3055 Jd. São João - Guarulhos/SP (Esq. 

com a Av. Florianópolis) - Tel.: 2229-2900. VILA BARROS: Av. Otávio Braga de Mesquita, 1960 Vila Barros - Guarulhos/SP - Tel.: 2088-4200.

CONEXÃO BARBOSA: barbosasmwww.barbosasm.com.br
Fale Conosco

0800 77 18 688
sac@barbosasm.com.br
Segunda à Sexta das 8h às 17h

SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS. (Art. 81 P.II do Estatuto da Criança e do Adolescente). BEBIDAS ALCOÓLICAS SÃO PREJUDICIAIS À SAÚDE, À FAMÍLIA E À SOCIEDADE. (Lei 
Estadual N° 10.501 de 16/02/2000). APRECIE COM MODERAÇÃO. O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: O Aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os dois anos de idade ou mais.

GARANTIMOS A QUANTIDADE MÍNIMA DE 10UN./KG EM NOSSO ESTOQUE POR ÍTEM ANUNCIADO. RESERVAMO-NOS O DIREITO DE LIMITAR PRODUTOS ANUNCIADOS DE ACORDO COM A PORT. DA SUNAB N°2 DE 24/07/96, CAP. VI, ART. 20, PARÁGRAFO 
ÚNICO. NÃO VENDEMOS NO ATACADO PARA MELHOR ATENDER NOSSOS CLIENTES. RESERVAMO-NOS O DIREITO DE CORRIGIR OU NÃO COMERCIALIZAR PRODUTOS COM ERRO GRÁFICO. APÓS PROMOÇÃO OS PREÇOS VOLTAM AO NORMAL. Mantenha sua Cidade Limpa.

Não jogue esse folheto em locais públicos.

Consulte
Nosso Gerente

EN
TRE

GA EM DOMICÍLIO

Fale ConoscoFale Conosco

0800 77 18 688

Terça 01/05Segunda 30/04

Especial
Feijoada

1 ,99
Cerveja Itaipava 
LT 350ml

Salsicha Hot Dog 
Perdigão Kg

5 ,99

Salsicha Hot Dog 
Perdigão Kg

5 ,99
a partir de

2
unid.,

pague: 2 ,99
CADA

Refrigerante 
Itubaína 
Schin PET 2L

3 ,19
Asa de Frango Resfriada Kg

8 ,99

Linguiça Toscana 
Sadia Kg

8 ,99

Picanha Fatiada 
a Vácuo Kg

17 ,99

Contrafilé Peça a Vácuo/ 
Alcatra Peça/ Pedaço Kg

19 ,99

NO CARTÃO BARBOSA

18 ,99

Linguiça de 
Carne Suína Para 
CHURRASCO 
Perdigão Kg

7 ,99

Coxão Mole Peça/ 
Pedaço Kg

16 ,99

Detergente em Pó 
Brilhante 2Kg

8 ,98
77

Cerveja Skol 
LT 269ml

1 ,99

o quilo
 sai por

4,49

350ml

Ofertas Válidas de Sábado a Terça, 28/04 a 01/05

Molho de 
Pimenta 
Kisabor 

150ml

2 ,49

Feijão Preto 
Barbosa 1Kg

3 ,99

a partir de

2
unid.,

pague: 1 ,99
CADA

Farofa Pronta 
Kisabor Trad. 
500g

3 ,99

Carne Seca de 2ª 
Vilheto 500g 14 ,99

Costelinha Suína 
Salgada 100g

1 ,69

Costelinha Suína 
Cong. Kg

10 ,99

Bacon Especial 100g

1 ,69

Pé e Orelha 
Salgada 100g

1 ,19

Aguardente 51 
965ml

7 ,99

a partir de

2
unid.,

pague: 6 ,99
CADA

a partir de

2
unid.,

pague: 3 ,49
CADA

a partir de

2
unid.,

pague:
11 ,99

CADA

a partir de

2
Kg

pague:
9 ,99

QUILO

Toucinho p/ 
Torresmo 100g

1 ,29

Linguiça Calabresa 
Sadia 100g

1 ,49

Limão Taiti Kg

2 ,99

Couve Manteiga 
Maço

1 ,99

Queijo Coalho 
Espeto Cristina 100g

2 ,99

Pão de Alho Santa 
Massa 400g

8 ,99



A partir de segunda (30), as estações Aeroporto e Guarulhos-Cecap  da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) começam a 
funcionar diariamente, ainda em operação assistida, sem cobrança de tarifa, das 10h às 15h; tarifa começa a valer em junho

Trem de Guarulhos inicia a 
operação diária na 2a feira 

GH  Pág. 3
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CEI do caso Zeitune decide convocar empresário chinês
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Tribunal de Contas e MPE 
querem saber de votação

TCE-SP cobra à 
Câmara contas de 
2014 de Almeida
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Ginásio Fioravente Iervolino
continua sem prazo para abrir
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A Prefeitura conta com recursos do governo do estado para 
solucionar o problema que atinge os esportes
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Envie seus comentários para o e-mail: redacao@guarulhoshoje.com.br

 Diretor de Redação: Gil Campos / Diretor Comercial: José Carlos dos Santos / Diagramação e Arte: Laisla Silva 
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Expediente

[ cena do dia ] Dida Sampaio/Estadão

29º

28º

16º

17º

20%

20%

Amanhã

Hoje

28. Abr

27. Abr

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

POSSIBILIDADE 
DE CHUVA

POSSIBILIDADE 
DE CHUVA

[ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Vicente Cândido Farias
O PT ainda insiste em re-
gistrar a candidatura do 
ex-presidente Lula à Presi-
dência da República, mes-
mo sabendo que o registro 
não será aceito pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) 
no caso da Ficha Limpa. 
É só para tumultuar o pro-
cesso. É bom lembrar que, 
durante a semana, o TRF-4 
rejeitou os últimos recur-
sos do petista no caso do 
tríplex do Guarujá, e ainda 
virá a decisão da Justiça 
Federal no caso do sítio em 
Atibaia, em um processo 
com mais provas robustas. 
Ou seja, Lula continuará na 
prisão por muito tempo.

Alexandre R. Contrera
Sou simpático à 
pré-candidatura do 
ex-governador Geraldo 

Alckmin à Presidência da 
República, mas com as 
denúncias que envolvem 
seu nome em ações da 
Lava Jato, será que ele 
conseguirá manter seu 
nome na corrida ao Palácio 
do Planalto? Muitas águas 
vão rolar por baixo desta 
ponte nos próximos dias.

Gilberto Martiniano
Não sabia que tínhamos 
uma Polícia Federal tão 
incompetente. Explicou: 
esta semana, um grupo 
de senadores do PT e 
da base aliada visitou 
Lula na prisão, na 
superintendência da PF em 
Curitiba. E o mais incrível 
é que todos conseguiram 
sair de lá tranquilamente. 
 

Oberdan Maciel
Vandalismo. Esta palavra 

explica a ação dos desocu-
pados que vêm quebrando 
os muros de vidro da Raia 
Olímpica da USP durante 
a semana. Agora, não con-
segui entender os motivos 
que levaram o ex-prefeito 
João Doria a gastar tanto 
dinheiro com esse tipo de 
obra, que é algo mais visual 
do que prático.

Rita Firmino de Moraes
Depois da febre amarela, 
que ainda não passou, che-
gou a gripe e vamos ter que 
fazer uma nova corrida aos 
postos de saúde da cidade. 
Espero que a vacinação 
seja mais organizada e que 
Guarulhos receba as doses 
suficientes para vacinar sua 
população, sem termos que 
ficar enfrentando filas e tu-
multos nas Unidades Bási-
cas de Saúde da cidade.

[ artigo ]

José Renato Nalini
Secretário da Educação do Estado de São 
Paulo e docente da Uninove

Decorar é insuficiente
Difícil convencer cultura consolidada no sentido de 

que educar não é fazer com que o educando memorize 
informações e saiba localizá-las quando necessário. O 
conhecimento está disponível e acessível a quem tiver 
curiosidade. Por isso, educar é ensinar a ter curiosidade, 
a saber procurar, a se servir adequadamente do imenso 
acervo de dados que dobra a cada dezoito meses.

Essa verdade é conhecida do brasileiro há muito tem-
po. No final do século XIX, Rui Barbosa já assinalava: “...
não foi lendo, que a humanidade começou a orientar-se 
no meio do universo; nem é decifrando caracteres, síla-
bas, nomes e frases que o menino se há de pôr nessa 
comunicação direta com a natureza, de que depende 
todo o conhecimento, toda instrução real. Observando 
imediatamente as coisas, exercendo-se em ver, em dis-
cernir as formas, em avaliar a relatividade das distâncias 
e das extensões, em apanhar os sons, em lhes discri-
minar a intensidade, o timbre, a direção, a procedência, 
em apreciar pelo tato as superfícies, em diferençar as 
sensações do paladar e do olfato é que se acenderá, se 
apurará, se ativará na infância o instinto da observação, 
origem de toda a atividade intelectual e alimento de 
todo o amor do estudo no homem”.

Um ensino impositivo, que obrigue a criança a decorar, 
não é o mais adequado a produzir adultos equilibrados, 
sensatos e, sobretudo, felizes com o privilégio de fruir 
a dádiva da existência. “A aplicação da memória aos 
compêndios e a introdução mecânica, no entendimen-
to infantil, de palavras correspondentes a realidades 
estranhas à observação dos alunos, asfixiam, na primeira 
infância, ou debilitam para sempre, as faculdades criado-
ras da inteligência humana”, continua Rui.

Se o aprendizado não for direcionado a despertar 
engenho e arte, curiosidade e entusiasmo no aluno, “o 
efeito inevitável do sistema puramente mnemônico é 
o mais extravagante, o mais tumultuário, o mais desas-
trado atropelo de fórmulas e palavras no cérebro da 
criança”. É o que sentencia Rui, em 1892. O que mudou 
desde então?

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Tucano na PF

O senador e ex-presidente nacional do PSDB, Aécio Neves (PSDB), prestou depoimen-
to, na tarde desta quinta-feira  (26), na sede da Polícia Federal, em Brasília. O tucano 
depôs no inquérito que apura se ele recebeu dinheiro das construtoras Andrade Gutier-
rez e Odebrecht.

Mega Sena
Concurso n° 2034
25/04/2018
06 - 07 - 13 - 17 - 22 - 53

Lotofácil
Concurso n° 1654
25/04/2018 
01 - 02 - 03 - 04 - 06
10 - 11 - 13 - 16 - 18
19 - 20 - 22 - 23 - 25

Lotomania
Concurso n° 1860 
24/04/2018
06 - 09 - 11 - 13 - 27
30 - 38 - 51 - 56 - 65
73 - 75 - 77 - 78 - 79
80 - 91 - 92 - 95 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1781
26/04/2018
Primeiro sorteio 
01 - 03 - 05 - 09 - 41 - 43
Segundo sorteio
14 - 18 - 32 - 33 - 35 - 43

Federal
Extração n° 05278
25/04/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   10923         350.000,00
2º  31711               18.000,00 
3º  04138             15.000,00
4º  00557            12.000,00
5º  3888              10.023,00
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Ivanildo Porto

Trem de Guarulhos começa a funcionar 
diariamente na próxima segunda-feira

Faria Lima é a avenida com maior 
número de multas em Guarulhos 

Ulisses Carvalho

A partir desta segunda-
-feira (30), as estações 
Aeroporto e Guarulhos-
-Cecap  da Companhia 
Paulista de Trens Metropo-
litanos (CPTM) começam 
a funcionar diariamente, 
ainda em operação as-
sistida, sem cobrança de 
tarifa, das 10h às 15h. O 
valor da passagem para o 
serviço expresso entre a 
estação Aeroporto e a Luz, 
que será implantado neste 
segundo semestre, ainda 
não foi definido. 

As duas estações de 
Guarulhos foram inaugura-
das no dia 31 de março, e 
nos quatro finais de sema-
na de operação assistida, 
cerca de 120 mil usuários 
utilizaram a Linha 13- Jade, 
segundo a CPTM.  No mês 
de junho irá começar a 

cobrança da tarifa 
normal, no valor 
de R$ 4, além do 
horário de funcio-
namento, que será 
das 4h às00h. 

Somente no pri-
meiro final de se-
mana quando foi 
inaugurada a linha, 
55 mil pessoas 
utilizaram o trem 
em Guarulhos. O 
serviço que ligará 
até a estação do 
Brás, irá operar 
nos horários de 
pico, das 5h às 9h 
e das 16h às 20h, sem a 
necessidade de baldeação 
na Estação Engenheiro 
Goulart, com o mesmo 
valor da passagem e co-
meçará em junho. 

A Linha-13 Jade é com-
posta por três estações, 

Aeroporto, Guarulhos-
-Cecap e Engenheiro 
Goulart, na zona leste da 
capital, faz integração com 
a Linha-12 Safira entre as 
regiões do Brás e Calmon 
Viana. 

Da extensão total da 
Linha 13-Jade, 4,3 km de 

via são em superfície e 7,9 
km em elevado, cruzando 
a área do Parque Ecológi-
co do Tietê, os rios Tietê 
e Baquirivú-Guaçú, as 
rodovias Ayrton Senna, 
Presidente Dutra e Hélio 
Smidt, além da avenida 
Monteiro Lobato.

A avenida Brigadeiro 
Faria Lima, no bairro 
do Cocaia, é a avenida 
com o maior número de 
multas em Guarulhos. 
De acordo com dados 
da Secretaria Munici-
pal de Transportes e 
Trânsito (STT), somente 
nesses quatro primeiros 
meses foram 3.964 mil 
autuações na altura do 
número 2.081 da via. 

A infração mais fre-
quente é transitar em 
velocidade superior à 
máxima permitida em até 
20%, com 34.754 mil mul-
tas. Somente no último 
mês, a avenida Brigadei-
ro Faria Lima registrou 
789 autuações, e neste 
ano, até a metade do 
mês de abril, a prefeitura 
já aplicou um total de R$ 
7,5 milhões em multas na 
cidade, porém, de acordo 
com a STT, isso não 

implica que esse total 
teria sido arrecadado 
pelos cofres públicos, já 
que existem recursos e 
motoristas que protelam 
pagamentos. 

Já quanto à questão da 
aplicação de multas no 
Aeroporto Internacional 
de São Paulo-Guarulhos, 
foram aplicadas até o 
momento 12.583 autua-
ções, sendo a mais re-
corrente a de estacionar 
em local proibido, com 
9.224 autuações. 

No ano passado, a 
mesma infração de esta-
cionar em local proibido, 
foi a que rendeu o maior 
número de multas entre 
os meses de setembro e 
novembro. Esta pena-
lidade rende quatro 
pontos na carteira de 
habilitação, além de 
multa no valor de R$ 
130,16. (U. C.)

TRANSPORTE: A Linha 13-Jade transportou 120 mil passageiros em quatro finais de semana de operação



www.guarulhoshoje.com.brcidade

Sexta-feira, 27 de abril de 20184

TCE cobra da Câmara 
resultado da votação das 
contas 2014 de Almeida

COBRANÇA: A presidência do Legislativo recebeu documento assinado pelo promotor Nadim Mazloum

CEI convoca empresário para 
prestar esclarecimentos 
sobre o caso Zeitune

No encontro desta 
quinta-feira (26) da 
Comissão Especial de 
Inquérito (CEI), que 
investiga a suposta 
extorsão envolvendo o 
nome do vice-prefeito 
Alexandre Zeitune 
(Rede), definiu a con-
vocação do empresário 
chinês Paulo Zhu para 
prestar esclarecimen-
tos sobre a relação 
que mantém com os 
personagens que cons-
tam nos áudios que 
motivaram o início das 
investigações.

Os 11 vereadores da 
CEI definiram a próxima 
quinta-feira (3) para ou-
vir Paulo Zhu e também 
o representante de uma 
cooperativa de crédito 
citado nos áudios. Os 
parlamentares também 
aventaram a possibili-
dade da convocação da 
presidenciável Marina 
Silva (Rede), porém, a 
decisão foi adiada.

“Eu entendo que ele 
[Paulo Zhu] tem de vir. 
É a pessoa chave. Só 
ele pode dizer se o 

dinheiro se tratava de 
prestação de serviço 
ou propina”, explicou 
o vereador Marcelo 
Seminaldo.

Além de classificar 
Zhu como peça chave 
das investigações, 
Seminaldo também 
ressalta a necessidade 
da comissão desvendar 
o verdadeiro motivo 
e ou circunstância em 
que foi produzida a 
foto, publicada exclusi-
vidade pelo HOJE, em 
que Zeitune aparece ao 
lado de um montante 
de dinheiro. 

“Está funcionando 
bem. Já convocamos 
o Zeitune e o Mar-
co Antônio [Ferreira, 
suposto operador], que 
deu suas declarações. 
Agora entendo que 
estamos num momento 
crucial. Tem o Zeitune 
dizendo que recebeu 
dinheiro, mas que se 
tratava de honorários 
de serviços presta-
dos. É o momento de 
confirmar esta história”, 
concluiu. (A. B.)

Antônio Boaventura

O Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo 
(TCE-SP), por meio do Mi-
nistério Público Estadual, 
está cobrando da Câma-
ra Municipal a votação 
das contas do exercício 
de 2014 do ex-prefeito 
Sebastião Almeida (PDT). 
Almeida teve as contas 
de 2013 rejeitadas pelo 
Legislativo em avaliação 
realizada em novembro do 
ano passado. 

No documento assinado 
pelo promotor público 
Nadim Mazloum, o MPE 
solicita que seja informado 
até o dia 14 do próximo 
mês o resultado da vota-
ção das contas 2014. Nele, 
Mazloum também ressalta 
a necessidade de 12 votos 
para que as contas sejam 
rejeitadas pelos verea-
dores. Ou seja, para sua 

aprovação é necessário o 
voto de 23 parlamentares. 

O TCE-SP exige ainda 
o envio da publicação do 
ato e também documentos 
formulados pela Comissão 
de Finanças e Orçamento 
da Casa de Leis, que conta 
com os vereadores Wesley 

Casa Forte (PSB), Profes-
sor Jesus (DEM) e Geraldo 
Celestino (PSDB), que 
determinaram o resultado 
e o decreto legislativo.

O HOJE obteve a infor-
mação de que o Legisla-
tvo ainda não apreciou 
as contas de Almeida 

cobradas pelo Tribunal de 
Contas. Com o prazo aper-
tado, a Câmara Municipal 
ainda não tem uma data 
defi nida para tratar do 
assunto.

Em novembro do ano 
passado, Almeida teve as 
contas de 2013 rejeitadas 
pelo parlamento. Essas 
contas tiveram a reprova-
ção do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo 
(TCE), que teria apontado 
além do grande número 
de comissionados, um dé-
fi cit da execução orçamen-
tária de R$ 164,6 milhões 
e alterações no orçamento 
correspondente a 38% da 
despesa fi xada.

A reportagem tentou 
ouvir o ex-prefeito a 
respeito dos fatos, mas 
ele não foi encontrado. A 
Câmara Municipal não se 
pronunciou.

Mero acaso
A Prefeitura alugou 

novo imóvel para 
abrigar a Junta Militar. 
Será na avenida Sal-
gado Filho, ao lado da 
Secretaria de Segu-
rança. Coincidência: 
o imóvel pertence ao 
infl uente empresário 
Evaristo Arruda…

Olhar de jogador
O vereador Marcelo 

Seminaldo (PT) conhe-

ce muito bem o jogo pela presidência da Câmara 
(ele já disputou,era favorito, e perdeu!). E ele tam-
bém enxerga o vereador Eduardo Carneiro (PSB) 
como candidato a presidente, e não a deputado 
estadual…

Vigiai e orai
Funcionários da Secretaria de Meio Ambiente 

demonstram muito, digamos, desconforto com o 
diretor Mauro Nogueira. Segundo consta, ele seria 
pastor. Bem, Deus 
deve estar vendo 
seus atos…

O Senhor quem 
sabe

Sobre o vereador 
Jesus (DEM), que 
aparece como favo-
rito na disputa pela 
presidência, Seminal-
do foi mordaz: “Jesus 
já deve estar jogando 

tudo nas mãos de Deus”...

BMW sem gasolina
Paradoxal: com candidatos a presidente do 

Brasil (Alckmin) e governador de SP (Doria), em 
Guarulhos o PSDB não tem nomes com peso para 
disputar cadeiras de deputado federal e estadual. 
É signifi cativo: quem irá puxar votos em 2020 para 
os tucanos?...

Programão
O PT de Guarulhos está organizando excursão de 

ônibus até Curitiba. Sim, para acampar em frente 
à prisão do Lula no dia 1ª de maio. Quem quiser, 
ainda há lugares…

Boi de piranha
O vereador Laércio Sandes (DEM) fez um favor 

ao governo. Seu projeto, denominado pela Direi-
ta como “Escola sem Partido” - e apelidado pela 
Esquerda de “Lei da Mordaça” - roubou a cena na 
sessão de quinta-feira e jogou a crise na Saúde 
para o esquecimento…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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A equipe de pavimenta-
ção da Proguaru (Progres-
so e Desenvolvimento de 
Guarulhos S/A) executou a 
implantação de lombadas 
na região do bairro dos 
Pimentas, nesta quinta-
-feira, 26. A ação faz parte 
da programação diária de 
serviços da empresa.

No total foram implanta-
das cinco lombadas: duas 
na rua Mucugeo, uma na 
rua Ituacu e outras duas 
na Estrada do Moinho 
Velho.

Tapa buracos – No pe-
ríodo da manhã, equipes 
do tapa-buracos execu-
taram o serviço nas ruas 
Três (Jardim das Olivas) 
e Cartupera (Gopoúva). À 
tarde, ações ocorreram na 
rua Nova Olímpia (Jardim 
Jacy) e na avenida Minis-
tro Evandro Lins e Silva 

com a rua Benedito Barbo-
sa (Parque Cecap).

Atendimento – Todos os 
pedidos de manutenção 
de buracos que chegam à 
empresa são vistoriados 
e posteriormente agenda-
dos para serem tapados 
conforme programação 
diária.

Para solicitar o servi-
ço de tapa-buracos da 
Proguaru, bem como os 
de zeladoria em geral, 
o munícipe tem a sua 
disposição o WhatsApp 
9.5556-8388, meio pelo 
qual podem ser enviadas 
mensagens com fotos, 
indicando o local para a 
realização dos trabalhos. 
Assim que é feita a recla-
mação, um número de 
protocolo é fornecido ao 
munícipe para o acompa-
nhamento das ações.

Ocorrem neste domingo, 

dia 29, com abertura dos 

portões às 7h30, na Escola 

Estadual Conselheiro Crispi-

niano, as provas do concurso 

de advogado da Proguaru 

(Progresso e Desenvolvi-

mento de Guarulhos S/A). O 

certame é organizado pelo 

Instituto Mais.

Serão duas provas aplica-

das aos candidatos: objetiva 

e prática. No período da ma-

nhã, ocorre a prova objetiva 

contendo 70 questões: Portu-

guês (10), Direito Constitucio-

nal (10), Direito Administrativo 

(10), Direito Civil (10), Direito 

Processual Civil (10), Direito 

do Trabalho e Processual 

do Trabalho (15) e Direito 

Tributário (5).

No período da tarde, os 

portões serão abertos às 

13h30, e os candidatos parti-

ciparão da segunda etapa do 

processo com a prova Prática 

Profissional, com duração de 

quatro horas, que é com-

posta por uma peça e duas 

questões dissertativas que 

versarão sobre conhecimen-

tos específicos.

Os candidatos precisam 

ter ensino superior completo 

em Direito, com registro na 

Ordem dos Advogados do 

Brasil, subseção São Paulo. 

O salário é de R$ 8.341,42, 

para 40 horas semanais, 

em regime de dedicação 

exclusiva.

O resultado do Concurso Pú-

blico contendo as notas finais 

dos candidatos será publicado 

no Diário Oficial do Município 

de Guarulhos e divulgado nos 

sites: www.institutomais.org.

br e www.proguaru.com.br, no 

dia 25 de maio.

Convocação – A Proguaru 

convocou por meio do Diário 

Oficial do dia 20 de abril, no-

vos profissionais que atuarão 

nos cargos de Assistente de 

Recursos Humanos, Auxiliar 

Administrativo e Eletricista. 

Para o cargo de Assistente 

de Recursos Humanos foi 

convocado um profissional, 

para Auxiliar Administrativo, 

dois funcionários, e para a 

função de Eletricista foram 

chamados quatro.  O Diário 

Oficial trouxe também a 

convocação de um Jovem 

Aprendiz

Todos os profissionais 

convocados participaram 

de concursos promovidos 

pela empresa em 2016, cuja 

validade vai até 2018. Já o 

Jovem Aprendiz participou 

de seleção ocorrida em 2017. 

A lista com os nomes con-

vocados pode ser consultada 

no Diário Oficial do Município 

por meio dos sites:  

www.proguaru.com.br ou 

www.guarulhos.sp.gov.br .

Proguaru implanta lombadas na região dos Pimentas

Provas do concurso de advogado da 
Proguaru ocorrem neste domingo

Seleção: Candidatos realizarão provas objetiva e prática

Obra: Equipe de pavimentação executou a construção de cinco lombadas
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[ bloco de notas ]

Dia Mundial para Preservação dos 
Anfíbios tem atividade no Bosque Maia

Neste sábado (28), a 
partir das 17h, Dia Mundial 
para Preservação dos 
Anfíbios, o Centro de Edu-
cação Ambiental (CEA) 
do Bosque Maia recebe 
o evento “Conheça os 
Sapos”, com a equipe do 
zoológico de Guarulhos, 
o biólogo e pesquisador 
Marcelo Bellini, da ONG 
Save the Frogs (savefro-
gs.com). A participação é 
gratuita e livre para todas 
as idades, mas o número 
de vagas é limitado.

O encontro pode che-
gar a ter três horas de 
duração e inclui visita 
aos lagos e brejos do 
Bosque, onde moram sa-
pos das espécies cururu 
e cururuzinho. Durante 
o passeio, serão abor-
dados os temas sobre 
importância dos sapos 
para o equilíbrio do meio 
ambiente, do que eles 
se alimentam, por que 
estão desaparecendo do 
planeta e como podemos 
ajudá-los.

[ bloco de notas ]

Concurso Polícia Civil-SP: publicados 
primeiros editais para cargos de nível médio

Saíram os primeiros 
editais do concurso Polícia 
Civil-SP 2018 para cargos 
de nível médio. Os docu-
mentos foram publicados 
no Diário Ofi cial do Estado 
desta quarta-feira, dia 25 
de abril. Ao todo são 500 
vagas, sendo 300 para 
agente de telecomunica-
ções e 200 para papilos-
copistas. 

Para concorrer a uma 
das vagas é necessário 
ensino médio completo 
e Carteira Nacional de 
Habilitação a partir da 
categoria B. A remune-

ração inicial para os dois 
cargos é de R$ 4.281,50, 
incluindo salário-base de 
R$ 3.589,86 ( já com a Gra-
tifi cação pelo Regime Es-
pecial de Trabalho Policial) 
e adicional de insalubrida-
de de R$ 691,64.

Este é o terceiro edital 
divulgado pela Polícia Civil 
do Estado de São Paulo 
este ano. O primeiro deles 
foi publicado com 250 
vagas para a carreira de 
delegado, depois foi a vez 
do edital para as carreiras 
de escrivão (800 vagas) e 
investigador (600 vagas).

A Biblioteca José Mig-
nella, localizada no Par-
que Fracalanza, recebe a 
exposição “Harry Potter 
no Parque Fracalanza: 
O Aprendiz de Feiticei-
ro como Encantador de 
Leitores”, até a próxima 
segunda-feira, dia 30 de 
abril, das 8h às 16h30. 
A iniciativa é parte da 
programação do “Festival 
Literário – Literalmente 
Isso 2018”, promovida 
pela Secel (Secretaria de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer). O evento 
é gratuito e aberto ao 

público.
Com o objetivo de 

incentivar a leitura por 
meio do impacto cultural 
que se tornou a saga de 
Harry Potter, da escritora 
britânica J. K. Rowling, 
a exposição conta com 
histórias, desenhos, livros 
e outros itens da saga, 
que relata as aventuras 
de um jovem chamado 
Harry James Potter, que 
descobre aos 11 anos de 
idade que é um bruxo ao 
ser convidado para estu-
dar na Escola de Magia e 
Bruxaria de Hogwarts.

Exposição da saga Harry Potter segue até 
segunda-feira na Biblioteca José Mignella

Fotos: divulgação

Atividades culturais e esportivas têm 
destaque em celebração ao Dia do Trabalho

O “Projeto Cidadania 
Ativa”, evento em celebra-
ção ao Dia do Trabalho, 
que acontece no dia 1º 
de maio, das 8h às 18h, 
no Bosque Maia, conta 
com intensa programação 
de atividades e serviços 
sociais gratuitos para 
envolver crianças, jovens 
e adultos.

Dentre as atividades 
que prometem animar os 
visitantes do Bosque Maia 
está a programação da 
Secretaria de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer 
(Secel), que se esten-
dem ao longo de todo o 
evento.

Logo pela manhã, os 
munícipes terão inúmeras 
opções esportivas nas 
quadras do Bosque Maia. 
A partir das 8h, acontece 
o festival de voleibol livre, 
manobras de skate e de 
basquete 3 contra 3. A 
participação no torneio 
é gratuita e as inscrições 
das equipes devem ser 
feitas no próprio local.

Nesta terça-feira (24), a 
Prefeitura de Guarulhos 
realizou mais uma edição 
da zeladoria integrada 
na região do Pimentas. 
O trabalho privilegiou a 
roçagem e foi executado 
pelo Departamento de 
Manutenção Conserva-
ção, em conjunto com as 
administrações regionais 
da Secretaria de Serviços 
Públicos.

Os locais benefi ciados 
foram rua José Miguel 

Ackel, próximo ao Parque 
Chico Mendes; margens 
do córrego Água Chata, 
Bonsucesso;  rua Maria 
do Socorro Silva Bezerra,  
Nova Cidade; Estrada Água 
Chata, Jardim Normandia, 
e trechos das margens do 
córrego Moinho Velho, nas 
ruas João Carlos Zanardi, 
Jutaí e Jacutinga. Nestes 
três últimos endereços 
também foi realizada lim-
peza de pontos de descar-
te irregular de materiais.

Prefeitura realiza zeladoria 
integrada no Pimentas

Mais segurança 
no Centro

Os principais conceitos do Policiamento Comunitário 
são o respeito aos princípios dos Direitos Humanos e 
uma estreita parceria com a comunidade. Nesta linha, 
para dar mais segurança ao cidadão, garantir a ordem 
pública e o lazer das crianças do entorno, o centro da 
cidade de São Paulo recebeu uma nova Base Comuni-
tária da Polícia Militar.

A instalação, inaugurada há duas semanas, fi ca na 
Praça Princesa Isabel, nas imediações da rua Duque 
de Caxias, e irá benefi ciar a todos, inclusive os passa-
geiros que, costumeiramente, utilizam o Terminal de 
Ônibus vizinho à base. A região concentra um número 
alto de dependentes químicos e a presença policial 
poderá, eventualmente, oferecer apoio a quem preci-
sa.

O conceito de polícia comunitária em São Paulo teve 
como modelo o Japão, onde há instalações de bases 
fi xas chamadas de Koban, mas outros países foram 
pesquisados. Naquele país, onde tive a oportunida-
de de conhecer quando Comandante-Geral da PM, a 
meta é multiplicar a cidadania e atender prontamente 
as pessoas, criando uma confi ança diária. É desta for-
ma que se melhora qualidade de vida de um lugar.

Existem vários modelos semelhantes à base do 
Centro, recém-entregue. Essas estruturas existem 
nas zonas norte, leste, oeste e sul, como cito um bom 
exemplo de combate ao crime. Trata-se do bairro 
Jardim Ângela. Em meados de 1998, era considerada 
uma das regiões mais perigosas de São Paulo. Foi 
graças à base Ângela/Ranieri, junto com o policiamen-
to ostensivo, que foi registrada uma queda expressiva 
no índice de homicídios e roubos na região.

Conta como ponto positivo e com mesma fi losofi a os 
Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEGs). 
Uma pesquisa formulada nas minhas redes sociais 
trouxe um dado surpreendente: apenas 47% do públi-
co conhecia esse segmento. Na realidade, os CONSE-
Gs são ‘ferramentas’ de combate à desordem urbana 
e crimes – ambos estão diretamente ligados.

São reuniões mensais com a presença de um policial 
da área, um policial civil, GCM e representantes da 
Prefeitura de cada cidade. O encontro é aberto ao 
público e gera um debate e avaliação, além de um 
monitoramento e solução de determinados problemas 
comunitários de segurança.

Sempre recomendo que a melhor opção é conhecer 
o policial militar mais próximo, a patrulha que faz a 
ronda e os policiais da base móvel da região. Com 
esse vínculo, é possível apontar o que está errado, 
exercendo a cidadania. Nem sempre o Poder Públi-
co pode identifi car todos os erros da cidade, e toda 
colaboração é bem-vinda. Caso note alguma situação 
fora do comum ou suspeita, procure um policial mais 
próximo. Por tudo isso, parabenizo mais uma vez a 
população de São Paulo e a sua Polícia Militar.

Coronel Álvaro Camilo

Artigo
Deputado estadual por São Paulo

[ opinião ]

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:
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Mesmo após promessa, ginásio 
Fioravante Ievorlino continua 
sem prazo para reabertura

Antônio Boaventura

Apesar da promessa de 
Iltonjorge Roque, sub-
secretário de Esporte, 
realizada no dia 1º de maio 
do ano passado, de rea-
tivar o tradicional ginásio 
Fioravante Ievorlino até 
o final de 2017, o ginásio 
permanece sem qualquer 
perspectiva em relação a 
sua ocupação.  A Prefei-
tura de Guarulhos conta 
com a captação de recur-
sos liberada pelo governo 
do estado para solucionar 
o problema.

“Isso foi em função de 
toda minha empolgação, 
vontade e desejo da 
minha parte. Naquela 
época eu não tinha tanta 
experiência quanto à parte 
burocrática da gestão 
pública. Eu cheguei muito 
empolgado e com muita 
vontade. E a gente apren-
de que não é bem assim”, 
assim explicou o subse-
cretário ao ser relembrado 
da promessa.

Ele disse que o município 
obteve a certificação do 
governo do estado para 
inclusão no programa de 
incentivo ao desporto. 
Através deste mecanismo, 
Tom – como é mais co-
nhecido – afirma que está 
trabalhando para a capta-
ção de recursos financei-
ros junto às empresas da 
cidade. A administração 
municipal pode captar, por 
meio do ICMS, a quantia 

aproximada de R$ 1,5 
milhão. 

Outro fator que, segundo 
Tom, colaborou para a 
inatividade do ginásio foi 
o processo de auditoria 
adotado pela prefeitura 
quanto a devolução do 
ginásio emprestado ao 
Falcões Moto Clube, que 
teve a permissão da Se-
cretaria de Cultura durante 
a gestão do ex-prefeito 
Sebastião Almeida para 
utilização. 

“Tivemos que fazer uma 
sindicância. O dia em 
que o Falcões entregou o 

Fioravante estava tudo em 
ordem. O vandalismo veio 
depois, entre setembro e 
janeiro de 2017”, concluiu.

A Prefeitura de Guaru-
lhos também informou que 
a Subsecretaria de Es-
porte estava aguardando 
a aprovação da licitação 
para consertar a fiação 
elétrica. Agora, depende 
apenas da chegada do 
material. De acordo com 
a pasta, o Fioravante 
Iervolino será reaberto 
apenas para treinamentos 
das equipes de handebol, 
futsal e voleibol.

CONQUISTA: Cidade obteve a certificação para inclusão em programa do estado

A Nextel Telecomunicações Ltda., 
operadora de Serviço Móvel 
Especializado, em atenção ao disposto 
no Regulamento do Serviço Móvel 
Especializado (SME), aprovado pela 
Resolução nº 404, de 5 de maio de 2005, 
e também de acordo com os 
comunicados enviados anteriormente, 
informa a seus clientes e ao público 
em geral que cessará a prestação do 
serviço de rádio (tecnologia iDEN) no 
município de Guarulhos em 31/5/2018. 
Os usuários da tecnologia receberão 
benefícios especiais para migrar suas 
linhas do Serviço Móvel Especializado 
(iDEN) para o Serviço Móvel Pessoal (3G). 
Para mais informações, acesse nextel.com.br. 

COMUNICADO AO PÚBLICO

UNIMED CENTRAL INTERCOOPERATIVA DE SAÚDE
E AFINS DE GUARULHOS - CECUG

CNPJ nº 02.896.437/0001-80
NIRE 35400050497

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O diretor presidente da UNIMED CENTRAL INTERCOOPERATIVA DE SAÚDE E AFINS 
DE GUARULHOS - CECUG, com fundamento no artigo 22 do estatuto social, considerando 
a realização das assembleias gerais de suas sócias somente no final do mês de abril e em 
integral cumprimento ao prazo estatutário, convoca as associadas desta cooperativa, que nesta 
data são em número de 3 (três), por meio de seus delegados, em condições de votar, para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar, para melhor acomodação, na sala de 
reuniões da sede social da Unimed de Guarulhos – Cooperativa de Trabalho Médico,  situada 
à Av. Paulo Faccini, nº 900, fundos com Rua Tapajós, nº 265-269-273, Macedo, Município de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, no dia 28 de maio de 2018, às 11h (onze horas) com a 
presença de 2/3 (dois terços) das associadas, ou seja, 2 (duas) em primeira convocação; às 
12h (doze horas) com a presença de metade mais um dos cooperados, ou seja, 2 (dois) em 
segunda e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
I - Leitura e aprovação de relatório de prestação de contas do Conselho de Administração, 
acompanhado de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: relatório da gestão e 
o balanço geral com as devidas demonstrações financeiras e de resultados, relativas ao 
exercício encerrado em 2017, cujos documentos encontram-se a disposição das associadas 
na sede da cooperativa em horário comercial; II - Destinação da apuração do resultado; III - 
Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal; IV - Fixação dos valores 
dos honorários a ser pagos aos membros da diretoria executiva e das cédulas de presença por 
comparecimento às reuniões, para os integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal; 
V - Plano de Atividade da Central para o exercício social subsequente. Por fim, baseando-se 
nos artigos 52 e 53 do estatuto social vigente, informamos que somente poderão concorrer às 
eleições candidatos que integram chapa completa, e que a cooperativa aceitará a inscrição 
de chapas até 02 (dois) dias antes da realização da assembleia, na secretaria da sede em 
dias úteis, prazo esse improrrogável, e que a chapa, para ser regularmente inscrita, deverá 
conter, obrigatoriamente, a relação nominal dos cooperados que a integram, com a indicação 
dos cargos a que concorrem, devendo os candidatos anexar os documentos requeridos nas 
alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do artigo 52 do estatuto social desta cooperativa. Os 
cooperados têm o prazo de 5 (cinco) dias para impugnarem o presente edital.

Guarulhos, 27 de abril de 2018.
                                                       

Dr. Vicente Maiaroti Junior
Diretor Presidente
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ACE retoma emissão de certificação digital, 
a assinatura eletrônica do empresário

Boa notícia às empresas 
e pessoas físicas que bus-
cam adquirir o certifi cado 
digital: a ACE-Guarulhos 
voltou a oferecer a emis-
são da certifi cação. Em 
parceria com a Facesp 
(Federação das Asso-
ciações Empresariais do 
Estado de São Paulo), o 
atendimento foi retomado 
na última quarta-feira, dia 
25, na sede da entidade, à 
Avenida João Bernardo de 
Medeiros, 278, Bom Clima. 
A ACE está em frente ao 
Fácil.

Certifi cado digital é 

um arquivo eletrônico 
que funciona como uma 
assinatura virtual, cuja vali-
dação tem o mesmo peso 
jurídico de uma assinatura 
física. As diferenças estão 
na economia de tempo e 
custo, além da segurança, 
pois garante proteção às 
transações eletrônicas e 
outros serviços via inter-
net, uma vez que em-
presas e pessoas físicas 
têm de se identifi car para 
assinar digitalmente.

Cada vez mais neces-
sário, o certifi cado digital 
é instrumento obriga-

tório para as empresas 
que emitem nota fi scal 
eletrônica e as que estão 
inscritas no regime tribu-
tário de lucro real ou lucro 
presumido. Tanto que a 
Receita Federal só aceita 
documentos com assinatu-
ra digital.

O presidente da ACE-
-Guarulhos, William 
Paneque, acredita que 
o certifi cado digital é 
caminho sem volta para 
a desburocratização do 
sistema tributário. “Facilita 
muito a vida das pessoas, 
físicas e jurídicas, além de 

oferecer proteção quanto 
à autenticidade de transa-
ções online”, acredita.

Paneque também reitera 
que a ACE está de portas 
abertas para quem procu-
ra a certifi cação. “Faço um 
convite aos empresários, 
para que procurem nossa 
entidade. O empreende-
dor que quer agilizar sua 
rotina fi scal e contábil 
precisa ter o certifi cado. 
Aqui na ACE os preços 
são competitivos e o aten-
dimento é diferenciado”, 
conclui.

Para obter mais infor-

mações, acesse o site da 
ACE-Guarulhos (www.ace-

guarulhos.com.br) ou ligue 
no telefone 2137-9333.

ASSINATURA: Atendimento recomeçou nesta quarta-feira, dia 25, na sede da entidade; o certifi cado funciona como uma assinatura virtual com peso jurídico
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Eniac inaugura sala de 
cinema com a exibição de 
Vingadores: Guerra Infinita

Tudo começou no ano 
passado com a exibição 
de vídeos institucionais 
curtos no Cinemark do 
Shopping Internacional 
de Guarulhos. O sucesso 
entre o público jovem foi 
tamanho que o Grupo 
Educacional Eniac ousou 
e, junto com a rede Ci-
nemark, inaugurou nesta 
quinta-feira (26), às 12h, a 
Sala Eniac de Cinema com 
a estreia do longa Vinga-
dores: Guerra Infi nita, que 
levou um grande público 
ao novo projeto que fi cará 
no shopping até a segun-
da semana de dezembro.

A Sala Eniac tem capa-
cidade para 365 pessoas. 
Além de customizações 
na tela, porta e cadeiras, 
o Grupo Eniac preparou 
uma série de vantagens 
para os frequentadores 
da sala, como brindes 

exclusivos, participações 
no curso Preparatório 
Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio), ou outras 
modalidades disponíveis, 
além da possibilidade 
de concorrer a bolsas de 
estudos mensais. Para 
participar das ações basta 
acessar a página exclusiva 
da ação – estampada nas 
poltronas do cinema – e 
fazer um rápido cadastro.

O Grupo Eniac ofere-

ce mais de 40 cursos 
técnicos, de graduação e 
pós-graduação.

 “A sala de cinema não 
é somente propaganda 
do Grupo Eniac, é uma 
forma de mostramos que 
estamos presentes na 
vida dos nossos jovens 
não somente no ambiente 
educacional, mas também 
no lazer. E eles, com cer-
teza, vão dizer: ‘o Eniac 
faz parte da minha histó-
ria, da minha vida’. Este é 
a nossa maior satisfação”, 
explicou o coordenador 
de marketing do grupo, 
Gabriel Duarte.

A iniciativa da instituição 
é pioneira na cidade – tra-
ta-se da primeira empresa 
guarulhense a patrocinar 
uma sala de cinema. No 
Brasil, essa ação foi rea-
lizada em apenas outras 
duas ocasiões.

PIONEIRISMO: Trata-se da primeira empresa da cidade a patrocinar sala de cinema

ADIFFERENZAODONTOLOGIA
EMPARCERIACOMA
FACULDADEFUNORTESELECIONA
PACIENTESPARATRATAMENTO
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Direto da Fábrica com garantia
Consulte outras Medidas

MONTAGEM
GRÁTIS!

Rua Cabo Antonio Pereira da Silva, 681
Jd. Tranquilidade- Guarulhos- SP

Fone: 2422-6851

*Imagens meramente ilustrativas. Preços enquanto durar os estoques.

SAUCER
CENTRO AUTOMOTIVO

Horários de funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 18h  - Sábado das 8h às 14h.

AMORTECEDOR 
RECONDICIONADO
04 PEÇAS INSTALADOS 

GOL, CORSA, KA, UNO 

ATÉ 2005

4 x R$ 89,90 
no Cartão

TEMOS PARA CARROS 

IMPORTADOS

Pneu 175/70/13........  R$ 99,90 R$ 12,00
Pneu 175/65/14 ....... R$ 119,90 R$ 14,40
Pneu 195/60/15........ R$ 129,99 R$ 15,60
Pneu 205/70/15 carga R$ 199,99 R$ 24,00

Pneu 175/70/13....... R$ 149,90 R$ 18,00
Pneu 175/65/14 ...... R$ 189,90 R$ 23,00
Pneu 185/65/15....... R$ 229,90 R$ 28,00
Pneu 205/55/16....... R$ 249,90 R$ 30,00
Pneu 205/40/17......... R$ 249,90 R$ 30,00
Pneu 205/70/15 CARGA R$ 310,00 R$ 38,00
Pneu 235/60/16 
Tucson    R$ 320,00 R$ 39,00

Temos várias medidas. Consulte! * Parcelamento no cartão de crédito

PNEUS REMOLD – À VISTA 10X de*ou

ou 10X de*PNEUS NOVOS – À VISTA

PROMOÇÃO!

À BASE DE TROCA

IMPORTADOS
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 43

EAP
OBSERVADOR

ETAABE
ZRUNICAS

BEERÇOUT
TRAUMARA

LI
RNODIOG
ATEIAAI
DESORGO

RASASBOS
STABLADO

VIDENCIAC
LISQAI
VENEZUELA

MATRIMONI
AL

Uma das
metas do
arrivista

Grupo
sanguíneo 
do receptor
universal

Motivação
imediata
do crime

racial

O pronome
pessoal

como "te"
(Gram.)

Neto de 
imigrantes
japoneses
no Brasil

Abreviatura
do livro

de Oseias
(Bíblia)

A capaci-
dade do
médium

Guerrilha
basca que
capitulou
em 2011

Zezé
Motta, 
atriz

brasileira

Grito que
se segue
à topada

País natal
de Hugo
Chávez

Nulidade
(?):

questão
polêmica
na Igreja

Palco do
comício

Dieta, em
inglês

Planta usada como
forragem 

(?) Harris, ator da
série "Westworld"

Fora, em
inglês

(?) da
Argentina,
etapa sul-
americana

do WRC
(autom.)

Findar em 
alto estilo

(?) presencial: não é
dada no curso por

corres-
pondência

Cerveja,
em inglês

Diz-se do
indivíduo
capaz de
perceber
detalhes

sutis

Dano
emocional
na base 

da neurose,
segundo

Freud
Descrente
da existên-
cia de Deus

(fem.)
Pouco

profundas

Gauss
(símbolo)

"In (?) we
Trust",

inscrição
nas notas
do dólar 

americano

100, em
romanos

Harmoniza;
concilia

A Voz do Morro,
exaltou em sambas a

malandragem de
tipos cariocas

Artistas que acabam
de se tornar

conhecidos do
grande público

Adiantadas
Órgão de classe que
defende a liberdade
de imprensa (sigla)

Singulares
(fem.)
Eu, em
francês

"(?) logo",
expressão

de des-
pedida

3/god — moi — out. 4/beer — diet. 5/sorgo. 6/sansei.

virgem
Embora as mudanças 

climáticas mexam com você, 
se manterá de forma estável. 
Será exigido a tomar a inciati-
va, deve aceitar esse desafio. 
O sol fará toda a diferença 
no aspecto financeiro. Use 
um pouco da sua capacidade 
intuitiva.

Deve se dedicar um pouco 
mais ao lar. As pessoas que 
convivem com você sentirão 
uma energia diferente em 
você. Marte causará muitas 
emoções positivas durante o 
seu dia. Foque mais no cari-
nho e no afago familiar.

Se apegará em um único 
objeto mais do que o comum. 
O seu aspecto materialista es-
tará em alta neste momento. 
Deve estar em conexão mais 
com capricórnio que esplan-
decerá um pouco mais o seu 
apego pelas pessoas.

Seu coração irá bater 
mais forte, sentirá uma forte 
energia de alguém que não 
esperava. É provável que 
essa pessoa seja de aquário. 
Provavelmente pela influência 
de Netuno em Saturno duran-
te todo o seu dia.

Falar pode ser um bom 
aliado para novas conquis-
tas. Porém procure ter uma 
postura que passe mais fácil. 
Irá passar uma certa dualida-
de devido a Júpiter exercer 
influenciar maior do que a 
da água. Evite se contradizer 
pense antes de agir.

O seu jeito de fazer as 
coisas de forma metódica 
pode deixar outras pessoas 
incomodadas. Tente usar um 
pouco mais de praticidade 
nas suas tarefas. Terá ajuda 
Urano neste sentido, não 
desperdice essa chance de 
mudar.

Estará espiritualmente em 
busca da paz interior. Preci-
sará ter um forte equilíbrio 
emocional para tanto. O Sol e 
Marte podem atrapalhar este 
seu projeto de sossego. O Ar 
será um bom aliado, por isso 
aproveite o contato com a 
natureza.

Levará um pouco do seu 
profissionalismo para a vida 
pessoal. Pode ajudar e muito 
nas suas relações. Será uma 
grande realização se conse-
guir unir as duas coisas de 
forma tão serena. Sentirá uma 
força extra nos seus ossos.

Haverá um certo magnetis-
mo com Câncer que é difícil 
de explicar no momento. A 
intensidade neste dia será 
muito forte. Procure segurar 
um pouco a sua ansiedade. 
Tente evitar também, trans-
formar tudo isso em posses-
sividade.

Não estará tão quieto como 
outros dias. Haverá uma influ-
ência negativa sobre Saturno. 
Sua excentricidade, porém 
estará exaltada. Fará com que 
algumas pessoas queiram 
estar mais perto de você. Não 
obstante deve passar bem.

Ficará um pouco pensativo 
durante o andamento do dia. 
Porém tudo caminhará da 
forma mais tranquila possível. 
Seu bom humor também irá 
estar presente o que te ajuda-
rá a realizar tudo aquilo que 
você tanto gosta.

Apresentará um forte senti-
do de dignidade. Entenderá 
muito bem e reconhecerá os 
seus equívocos. Isto significa 
que a Lua está ajudando você 
neste sentido de reflexão. O 
romantismo irá voltar a res-
plandecer no seu coração.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio aquário peixes

touro gêmeos câncer leão

[ horóscopo ]

[novelas]
Malhação - Vidas Brasileiras

Marisa diz que Tom precisa ficar 
calmo quando o marido fica irritado 
com Leandro. Leandro e Gabriela se 
falam. Gabriela garante estar desa-
pontada com Alex ao reprovar o ato 
do rapaz. Rosália se alegra quando 
Isadora diz sim para ter um encontro 
com Getúlio.

Orgulho e Paixão
Xavier sugere que se forme uma 

vigia para monitorar os passos do 
Motoqueiro Vermelho. Ofélia fica 
sabendo que Julieta disse que não 
considera mais Camilo seu filho. 
Fani usa a roupa de Josephine e 
furiosa não segura as lágrimas. 
Olegário não deve mais ficar perto 
dela, ordena Julieta. Jorge resolve 
que o casamento dele com Amélia 
será o quanto antes quando ela lhe 
faz perguntas a respeito do que ele 
sente por ela.

Deus Salve o Rei
Catarina vê que Augusto não está 

bem de saúde mas consegue evitar 
que se perceba seus sentimentos. 
Ao duelar com Constantino, Cássio 
se fere e recebe a assistência de 

Afonso e Tiago. Agnes é presentea-
da por Selena com joia pertencente 
a Amália de uma forma que Constân-
cia não observe.

Do Outro Lado do Paraíso
Leandra é chamada por Mercedes, 

Clara e Patrick a ajudar no plano con-
tra Sophia depois que o trio passa 
instruções a Caetana. Johnny e Eloá 
passam a noite juntos depois que 
ele falta com a verdade com Maíra. 
Radu se acerta com Irene. Para que 
abandone a vida de prostituta, Lean-
dra diz a Miro que ele tem que dar di-
nheiro. O provável namoro de Clara 
e Gael deixa Patrick com dúvidas.

Apocalipse
O Cavaleiro Negro, responsável 

pela fome ao redor do planeta, 
começou a agir, conta Jonas ao se 
deparar com um pedinte suplicando 
por comida. Adriano fica fora de si ao 
recordar do que viveu com Débora. 
Uri conforta Susana. A maldade to-
mou conta de Alan, conta Zoe. Tamar 
busca meios para consolar Gideon. 
Noah e as Duas Testemunhas se fa-
lam. Celeste e Dudu falam a respeito 
de Ricardo. Jonas mostra compaixão 

e incomoda Laodicéia e Ângela.

Carinha de Anjo
Diana vai até a casa de Fátima 

para conversar com Cecília e a dar 
apoio à amiga. Padre Gabriel cobra 
respostas de Gustavo após ver as 
fotos e o homem se sente julgado 
por todos. Leonardo envia um áudio 
para Flávio, diz que o plano deu cer-
to, que está indo viajar e que espera 
voltar em meio a uma depressão 
total na família Lários. Gustavo vai 
até a casa de Fátima para conversar 
com Cecília.

Chiquititas
Rafa pergunta para Bel se a chapa 

dela roubou as ideias da chapa dele. 
Bel garante que não. Rafa diz para 
Neco que Lucia parecia muito do-
ente. Juca convida Bia para ir até a 
pista de skate para ver um concurso 
de dançaa. Mili diz para Marian que 
acha acredita que a menina exagera 
nos pedidos para Gabriela, que vão 
de roupas até dinheiro. 

O resumo dos capítulos de todas 
as novelas é de responsabilidade das 
emissoras.
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de linhaClassifi cados

Para anunciar 
nos classifi cados ligue: 

2823-0828 / 2823-0830
2823-0836 / 2823-0837

Publicações 
Legais

    VEÍCULOS 
  MOTOS 

  VENDO MOTO 
  125 Es 2012, 11mil/km 4.900 
4652-6115/995229899 whats 

  AUTOS 

  VENDO CARRO 
  Fiat ideia 2012/comp 75mil/km 
28.000, 6452-6115/99522-9899 

  VENDO 
  Renault/sandero 35mil/km 
23.500 F:4652-6115/99522-9899 

  EMPREGOS 
  CONTRATA 

  ADMITE-SE RAPAZES S/EXP. P/ 
AUXILIARES 
  Portaria, Condominio, diversas 
regiões, salário até R$ 1600,00+ 
benef. F: 3535-1383/2887-2488 

  PRECISA-SE 
  Cozinheira com experiência em 
industria, interessados enviar cv 
c/ pretenção salarial contatopara-
vagas2018@gmail.com 

  CORRETOR(A) 
  p/ Imob.no Centro Locação/ 
Venda c/ Veículo prop. Damos aj. 
de custo. F: 2600-2254/ 94005-
9242 

  ADMITE-SE RAPAZES S/ EXP. P/ 
AUXILIARES 
  Portaria, Condominio, diversas 
regiões, salário até R$ 1.600,00 + 
benef. F: 2887-2488/ 2362-4232  

  IMÓVEIS 
  ALUGA-SE 

  ALUGO CASA PRAIA GRANDE 
  Cidade Ocian próx.a orla 50mts 
da praia 10 á 15 pess. (11) 98772-
0001 

  KIT CENTRO. 
  Prox. a UNG , REFORMADA , R$ 
550,00 F: 2468-9271/ 99976-
9738 

  ALUGA-SE CASA 
  Prox. a Praça 08 , 03 cômodos, 
R$ 550,00 F: 2464-9271/99976-
9738 

  VENDE-SE 

  TERRENOS GUARULHOS 
  Ótimo localização há apenas 2 
km da praça 8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 650,00 Úl-
timas unid. não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 

  TERRENO 05X25M² 
  Jd. pres. dutra. Ótimo local. 
R$115Mil Escritura ok. F: 2279-
8345/ 96616-1818 

  SOBRADO COND. FECHADO 
  90mts², 3 dorms. 1 suíte, 1 wc, 1 
lavabo., gar 2 autos., pisc., área 
lazer competa, port. 24hrs. R$410 
Mil , ac. imóvel - valor 96205-
4173  

  SITIOS E CHÁCARAS 

  ATIBAIA E JACAREI 
  500M² Doc.ok. Ac. Auto. 
R$45Mil. F: (11) 95085-0505 

  ATIBAIA E JACAREI 
  500M² Doc.ok. Ac. Auto. 
R$45Mil. F: (11) 95085-0505 

  REPRESA NAZARÉ PTA. 
  Terreno 1000m² entrada R$ 15 
mil + 50x R$ 900,00 e Chácara c/ 
casa. Preço a combinar F: 2231-
0777/ 99935-6619 Vivo 

  LITORAL 

  LITORAL SUL ILHA CUMPRIDA 
  Terreno 250M² a 800M da praia. 
Doc. ok. R$35MIL. F: 97186-5932 

  TEMPORADA 

  PRAIA CARAGUÁ/M. DE SÁ. 
  Casa em cond fechado p/ 10 pes-
soas c/ 2 dorms + dependências. 
F:(11)3341-3168/(11)98899-5768/
(11)3497-5199. 

  CHACARÁ ARUJÁ 
  p/ 10pess piscina, churr, lago 
e tirolesa. F:4652-6151/99522-
9899(whats). 

  TEMP. EM CARAGUATATUBA 
  Aluga-se casa em Caragua aprox 
.800mts da praia MASSAGUAÇU 
F: (11) 96771-1112 c/ Letícia  

  SERVIÇOS 
  RELAX 

  MASSAGEM TERAPÊUTICA 
  e Sensual F. 2422-1986/ 97622-
4191 whats, saite www.massagis-
tasguarulhosforman 

  GAROTO DE PROGRAMA 
  Mulheres de 25 a 60 anos , te-
nho local p/ receber . Centro de 
Guarulhos F: 98440-6415  

   

Empresa Arpa Produtos 
Gráficos EIRELI CNPJ 
03.464.975/0001-69 Torna 
público que solicitou jun-
to Secretaria de gestão 
Ambiental Prefeitura Gua-
rulhos a Licença de Ope-
ração para atividade: Im-
pressão de material para 
uso Industrial, comercial e 
publicitário sito Rua Môni-
ca Aparecida Moredo, 255 
Jd. Fatima Guarulhos – SP 
em edificação existente.

EDITAL

ADVOCACIA
TRABALHADORES E APOSENTADOS

SE VOCÊ TEVE REGISTRO ENTRE
1986 A 1992 TEM DIREITO A RECEBER 

O PLANO COLLOR NO FGTS.
LIBERAÇÃO 5 DIAS

SE VOCÊ POSSUI 60 ANOS,ESTAMOS
FAZENDO APOSENTADORIA E REVISÃO

GRATUITAMENTE.

COMPARECER COM CARTEIRA DE TRABALHO.
Atendimento das 10h às 16h.

DRª TATIANA MAHADEV
(11) 3101-0336 / 96090-4837 

96960-4907(OI) 94914-0229 (TIM)
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 209

Conj 1.104 – Metrô São Bento/SP

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Você não tem 1º ou 2º grau?
Nós temos a solução!

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

2408-4200
97560-7301

Vende-se sobrado
3 dorms, 1 suíte, sala 

jantar, sala de estar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, dep. 

empregada, garagem, área 
total construída 280m²

R$ 595.000.00 
99975-3528 / 97560-1771

Ligar p/ (11)2455-3535 
Ramal 201  - falar c/ Edna.

Ensino Médio completo, 
 Inf básica, conhecimento 

em comércio e varejo. 
Atend ao cliente, conhecimento 

em mídias sociais,  salário 
R$ 1.300,00. Benefícios: VT+CB 
(R$128,26), seguro de vida em 

grupo e refeição no local. 
Local de trabalho: Av. Dr. 

Timóteo Penteado, 3035, Torres 
do Tibagi, Guarulhos - SP

NÃO ENTREGUE 
SUA CNH!

“Pontuação e Cassação”
cnhlivre@hotmail.com

 2087-0661
   97769-1093

Av. Rotary, 964
(ao lado do Internacional 

Shopping) 

 2087-0661
   97769-1093

SEMIJÓIAS

PABX: 5583-2905
                 94745-7749

EM CONSIGNAÇÃO 
FOLHEADOS A 
OURO E PRATA
SÓ PAGA O QUE VENDER.
ATÉ 50% DE COMISSÃO

AUMENTE SUA RENDA REVENDENDO 
DIRETO DA FÁBRICA

ENTREGAMOS EM 
DOMICÍLIO

                 94745-7749
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