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Prefeitura de Guarulhos renova contrato de iluminação pública
GH  Pág. 4

O prefeito  Guti (PSB), vistoriou na tarde desta quinta-feira (12), as obras do Centro Educacional Unifi cado (CEU) Continental, que deverá 
benefi ciar em breve crianças, jovens e adultos da região; no local haverá ginásio poliesportivo, ambulatórios entre outros

CEU Continental terá 14 salas de 
aula e irá atender 780 crianças
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Criminosos levam pânico ao 
Recreio São Jorge, explodem 
caixa eletrônico e  incendeiam 
veículos durante a fuga

Baixa temperatura nos últimos 
dias obriga os guarulhenses a 
tirarem casacos e acessórios do 
guarda-roupa; frio vai continuar

GH  Pág. 3 GH  Pág. 4

O alvo foi o Supermercado da Mamãe na madrugada desta 
quinta-feira (12); a polícia não conseguiu localizar os criminosos

Os termômetros da cidade registraram desde segunda-feira (9) 
variação na temperatura entre 9oC e 11oC; hoje deve ser de 10oC

Fotos: Ivanildo Porto
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Ministro suspende procedimentos 
sobre o registro sindical

Juiz absolve ex-presidente Lula e
outros seis réus no caso Delcídio

O juiz federal substituto 
da 10ª Vara de Brasília 
absolveu nesta quinta-
-feira, 12, o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
no processo em que ele 
é réu por supostamente 
ter comprado o silêncio 
do ex-diretor da área 
Internacional da Petrobrás, 
Nestor Cerveró. O caso 
estava concluso para 
sentença desde novembro 
de 2017 e teve origem no 
acordo de colaboração do 
ex-senador Delcídio do 
Amaral. Lula era réu por 
obstrução de Justiça.

Além de Lula, foram 
absolvidos o ex-senador 
Delcídio do Amaral, o 
banqueiro André Este-
ves, o ex-advogado de 
Cerveró Edson de Siqueira 

Ribeiro Filho, o ex-chefe 
de gabinete de Delcídio 
Diogo Ferreira Rodrigues, 
o amigo do ex-presidente 
Lula e o pecuarista José 
Carlos Bumlai e seu filho 
Maurício Bumlai.

Os sete eram acusados 
dos crimes de embaraço 
à investigação de orga-
nização criminosa, que 
prevê pena de 3 a 8 anos 
de prisão; exploração 
de prestígio, cuja pena 
prevista é de 1 a 5 anos; e 
patrocínio infiel (quando 
um advogado não defen-
de apropriadamente os 
interesses de um cliente 
- os outros réus foram 
considerados coautores 
de Édson Ribeiro neste 
crime), que prevê pena de 
6 meses a 3 anos.

O novo ministro do 
Trabalho, Caio Vieira de 
Mello, suspendeu todos os 
procedimentos de análise 
e as publicações relativas 
a processo de registro sin-
dical na pasta pelo prazo 
de 90 dias. O ato, um dos 
primeiros do advogado 
mineiro no cargo, está pu-
blicado no Diário Oficial da 
União (DOU) desta quinta-
-feira, dia 12. A medida 
não atinge processos que 
devem ser cumpridos por 
determinação judicial. 

Caio Vieira de Mello 
assumiu o comando do 
Trabalho na última terça-
-feira, 10, em substituição 
a Helton Yomura, afastado 
do cargo na semana pas-
sada depois de ter sido 
alvo na 3ª fase da Opera-

ção Registro Espúrio da 
Polícia Federal. A ação 
aprofunda investigações 
sobre suposta concessão 
fraudulenta de registros 
sindicais no Ministério 
do Trabalho. Yomura 
representava o PTB no 
governo.

No dia da posse, o novo 
ministro sinalizou que faria 
mudanças na pasta depois 
das investigações realiza-
das pela PF. Questionado 
por jornalistas se poderia 
fazer uma “limpa” no Mi-
nistério, Mello respondeu 
com outra pergunta: “A se-
nhora não faria?”. “O que 
for necessário, será feito”, 
afirmou ele, acrescen-
tando que vai “fazer um 
exame apurado de todas 
as situações”. 

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Donizeti Alcântara
Nadamos, nadamos e mor-
remos, mais uma vez, na 
areia da praia. O Brasil jo-
gou mal, marcou um gol 
contra e foi bem inferior 
diante da Bélgica. E não 
adianta querer esboçar 
reação aos 40 minutos do 
segundo tempo. Bem, ago-
ra o Brasil volta ao normal 
e acabaram-se os feriados.

Rostand Silva Porto
Não devemos tirar os méri-
tos de Tite nesta Copa do 
Mundo, mas diante da Bél-
gica vimos um Brasil ner-
voso, desorganizado e er-
rando passes ao extremo. 
Neymar estava apagado e 
Fernandinho dispensa co-
mentários. Mas, valeu pela 
campanha Brasil, nos vere-
mos novamente em 2022 
com o sonho do hexa.

Firmino Cruz
Chato, mas saímos da 
Copa. Agora é manter vivo 
o sonho do hexa que, em 
2022, com certeza virá. Es-
pero estar vivo para vibrar 
com a nossa seleção.
 

Demétrius Silva
Parabéns a essa parceria 
entre o governo do esta-
do e a Prefeitura de Gua-
rulhos. Com o governador 
Márcio França e o prefeito 
Guti junto, a cidade só tem 
a ganhar.

Euclides Cesário
Todos os finais de semana, 
na cidade de São Paulo, a 
história se repete: motoris-
tas bêbados, em seus ve-
lozes veículos, atropelam 
e matam. E acabam com o 
sonho de famílias inteiras 
e das próprias vítimas. Isso 

quando eles (motoristas} 
não destróem a própria 
vida. A legislação precisa 
ser mais rígida, caso con-
trário, a ‘guerra no trânsi-
to’ nunca irá acabar. E não 
adianta a prefeitura ficar 
apenas instalando radares 
eletrônicos por toda a ci-
dade. 

Denise de Oliveira Dias
A Prefeitura de Guarulhos 
prometeu uma solução 
100% para o famigerado 
Trevo de Bonsucesso para 
o final deste ano. Não vejo 
a hora que isso aconteça, 
pois não dá para transitar 
naquele local. O trânsito 
afunila e a gente perde mui-
to tempo para ir ao trabalho 
ou voltar para casa nos 
horários de pico. Se Deus 
quiser, o prefeito Guti vai 
resolver o problema.

 Roubo na delegacia

Fachada do 8º DP (Jardim Campestre), em São Bernardo do Campo, na manhã desta 
quinta-feira (12). Ao chegar para trabalhar, por volta das 8h45, um escrivão constatou 
que o local foi alvo de ladrões, que roubaram armas, coletes balísticos, munição, apare-
lhos celulares e drogas apreendidas.

Mega Sena
Concurso n° 2058
11/07/2018
04 - 19 - 23 - 29 - 56 - 59

Lotofácil
Concurso n° 1687
11/07/2018 
01 - 02 - 03 - 04 - 06
07 - 09 - 10 - 14 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 24

Lotomania
Concurso n° 1882 
10/07/2018
01 - 02 - 08 - 16 - 24
32 - 36 - 41 - 42 - 44
47 - 51 - 54 - 62 - 69
75 - 77 - 80 - 90 - 98

Dupla Sena
Concurso n° 1812
12/07/2018
Primeiro sorteio 
04 - 06 - 24 - 35 - 46 - 49
Segundo sorteio
13 - 23 - 26 - 29 - 37 - 40

Federal
Extração n° 05300
11/07/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   64870         350.000,00
2º  21745             18.000,00 
3º  14998             15.000,00
4º  73125             12.000,00
5º  48668            10.023,00

Marcos Corrêa/PR
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Criminosos explodem caixa eletrônico 
em supermercado no Recreio São Jorge
Antônio Boaventura

Criminosos explodiram um 
caixa eletrônico localizado 
no estacionamento de um 
supermercado, na madru-

gada desta quinta-feira (12) 
no Recreio São Jorge. Além 
dos danos causados ao 
equipamento, os bandidos 
incendiaram dois veícu-

los em vias próximas do 
estabelecimento comercial, 
que fica na avenida Palmira 
Rossi, para dificultar a ação 
da polícia. 

O crime ocorreu por volta 
das 3h. No estacionamento 
do Supermercado da Ma-
mãe era possível visualizar 
cédulas de R$ 50 mancha-
das espalhadas no local. 
Entretanto, nem a direção 
do supermercado e muito 
menos a Polícia Civil sabe 
dizer a quantia exata levada 
pelos criminosos.

De acordo com teste-
munhas, os criminosos 
estavam fortemente arma-
dos, tanto com armas de 
grande porte quanto com 
explosivos. Após o roubo, 
a quadrilha deixou o local 
efetuando disparos.

Na fuga foram incen-
diados dois veículos na 
avenida Silvestre Pires de 
Freitas, deixados atravessa-

dos na via. Pregos trança-
dos e soldados, conhecidos 
como miguelitos, também 
foram jogados em vários 
pontos da avenida. O caso 
foi registrado no 9º Distrito 
Policial de Guarulhos. Ainda 
não há pistas dos bandidos. 

Na última sexta-feira 
(6), bandidos explodiram 
caixas eletrônicos de uma 

agencia bancária do San-
tander, localizada na rua 
Nova York, no Jardim Pre-
sidente Dutra. E também 
naquele caso, a Polícia 
Militar não soube informar 
o número de bandidos. 
Trata-se da segunda ocor-
rência envolvendo caixa 
eletrônico na mesma rua 
em menos de 15 dias.

PÂNICO: Na fuga, além de efetuarem disparos, os bandidos incendiaram veículos na tentativa de impedir a ação da polícia e levaram pânico aos moradores do bairro
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Queda brusca de temperatura provoca
mudança de hábito dos guarulhenses

GUARDA-ROUPA: A população vem resgatando as roupas e acessórios de frio nos últimos dias na cidade Contrato de iluminação pública 
é renovado por R$ 2,2 milhões

Antônio Boaventura

As baixas temperaturas 
dos últimos dias pro-
vocaram mudança no 
visual dos guarulhenses 
e a preocupação com a 
saúde, além da tradicional 
retirada de blusas, casa-
cos e outros acessórios do 
guarda-roupa. Os termô-
metros da cidade registra-
ram desde segunda-feira 
(9) variação na temperatu-
ra entre 9oC e 11oC. A pre-
visão para esta sexta-feira 
(13) é de 10°C.

“Esta é uma época do 
ano muito agradável e que 
faz com que as pessoas 
se tornem um pouco mais 
elegantes. Sou suspeita 
de falar porque gosto do 
frio e tenho a possibilida-
de de testar vários looks 
para as diversas ocasiões”, 
disse a recepcionista Mar-
cela Sampaio, 29 anos, 
moradora do bairro Jardim 
Cumbica.

Já a dona de casa Rita 
Carvalho, 48, ressalta 
que a mudança climática 
dos últimos dias fez com 

que ela voltasse a utilizar 
vestuários que há muito 
tempo não utilizava. Ela 
também destacou a sua 
insatisfação com o fato 
de ter que lavar as roupas 
neste período por conta 
das baixas temperaturas 
registradas.

“Ao abrir o guarda-roupa 
vi roupas que não usava 
fazia algum tempo e até 
nem lembrava mais que 
tinha. E por conta do frio 

que está fazendo tive de 
utilizar. Mas, a pior parte é 
ter que lavar roupa neste 
frio e o contato com aque-
la água gelada, que dói às 
mãos”, declarou Rita.

Em contrapartida, Mar-
cos Oliveira, 38, revela 
que desde a última se-
gunda-feira (9), data em 
que começou a queda 
na temperatura, passou 
a visitar as unidades de 
saúde do município para 

acompanhar seus fi lhos 
em virtude dos proble-
mas causados pelo clima 
atual.

“Chegou o frio, chegou 
também os problemas de 
saúde. Só nestes dias fui 
cerca de três vezes com 
meus fi lhos para fazer ina-
lação. Eles sempre fi cam 
doentes nesta época por 
conta da imunidade deles 
serem baixa. Então, é hos-
pital na certa”, concluiu.

A Prefeitura de Guarulhos 
renovou nesta semana 
o contrato com a Terwan 
Soluções em Eletricidade 
Ltda., empresa responsável 
pela manutenção do par-
que de iluminação pública 
da cidade. A administração 
pública não revelou o 
período da prorrogação 
contratual com a empresa 
do município de Guaratin-
guetá, região do Vale do 
Paraíba, mas afi rma que o 
valor de R$ 2,2 milhões foi 
mantido. 

A renovação ocorreu 
antes da data de encer-
ramento do contrato pre-
visto para o início deste 
mês, segundo informa-
ções. O Departamento de 
Iluminação informou que 
tanto a contratação como 
a prorrogação foi feita de 
acordo com o rito ordiná-
rio de contratação, sem a 
necessidade de contrata-
ção emergencial.

Apesar da prorrogação 
do contrato com a Terwan, 
o município pretende 
promover processo de 
licitação para a contrata-
ção de uma nova empresa 
para esta prestação de 
serviço na cidade por 

concorrência da Parceria 
Público-Privada (PPP). No 
entanto, o edital deve ser 
publicado nos próximos 
meses. 

Com a chegada da 
Terwan para a execução 
do respectivo serviço, a 
prefeitura apontou uma 
economia de 40% em 
relação ao contrato ante-
rior. O valor cobrado era 
de R$ 150 e passou para 
quase R$ 92 por ponto de 
luz. No último ano, o valor 
arrecadado com a Con-
tribuição para Custeio da 
Iluminação Pública (Cosip) 
foi de R$ 48 milhões e 
neste ano a previsão é de 
R$ 52 milhões. 

Regiões como o Parque 
Continental, Jardim Adria-
na, Vila Any, Cumbica e 
Pimentas, foram prioriza-
das no início do trabalho. 
A Terwan tinha como res-
ponsabilidade manter em 
condições 24 mil pontos 
dos mais de 55 mil que o 
município possui. Contu-
do, a administração públi-
ca não revelou quantos 
pontos de luz a empresa 
realizou a manutenção 
durante o primeiro ano de 
contrato. (A. B.)

Movimentação
Novidade na dispu-

ta pela presidência da 
Câmara; o vereador Lauri 
Rocha (PSDB, na foto), 
com apoio do presidente 
Eduardo Ex-Soltur (PSB), 
está se cacifando (ou 
sendo cacifado?). Ah, 
sei lá. Forte candidato, o 
vereador Jesus (DEM) que 
fi que esperto com eventuais judas…

Hummm…
Experiente vereador que conhece as regras da 

presidência da Câmara vaticina: “Eu não sei quem 

será o próximo presidente. Eu só sei quem não 
será”...

Mera associação
Uma bela Mercedes preta GLC 250 estava ontem 

estacionada em vaga reservada no SAAE. O que 
me chamou a atenção foi a coincidência : as placas 
têm as letras FHE. Na hora pensei nas iniciais de 
Fernando Henrique Evans, secretário de Habita-
ção…

Desgastante
Para alguns interlocuto-

res, o prefeito Guti (PSB) 
está dando a entender 
que não pretende ser 
candidato à reeleição em 
2020. Tanto que anda 
falando que só faltam dois 
anos e meio para suas férias…

Sentido!
Tensão entre a Delegacia Militar e a Prefeitura. 

Irritado com falta de estrutura, existe a possibilida-

de do Exército fechar a três juntas de alistamento. 
O tenente EB Evaldo Pontes tenta audiência com o 
prefeito Guti, que é o comandante natural do Tiro 
de Guerra…

Quais mais?
Alguém deveria compilar as lendas da política de 

Guarulhos. Vou elencar algumas: Feira de Milano, 
Túnel do Shopping Internacional, Rua Dom Pedro II 
coberta, Autódromo de F1, Dry Port, Parque Tecno-
lógico, novo Fórum, novo Anhembi no Cecap…

Pergunta no ar
Cadê a TV 58, a concessão de emissora de sinal 

aberto para Guarulhos? Ninguem sabe, ninguem 
vê...

Fora do baralho
Cotado para deputado 

federal e depois para 
estadual, o vereador Rafa 
Zampronio (PSB) no fi nal 
não deverá ser candidato 
nem a síndico…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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BEBA COM MODERAÇÃO • SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).

RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.

LOJA GUARULHOS: RUA CARLOS LEAL EVANS, 252 - JD. SANTA FRANCISCA

Ofertas válidas para a loja Guarulhos. Consulte mais informações sobre as lojas no site Makro, www.makro.com.br. Ofertas válidas de 13 de julho de 2018 a 15 de julho de 2018 ou enquanto durarem 
os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fotos meramente ilustrativas. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas 
aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros nos planos em até 10 vezes para os pagamentos no cartão 
de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S/A 
através dos Cartões de Crédito Makro, CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alterações de acordo com a data de realização 
da compra. Aprovação do cartão sujeita a análise de crédito e critérios de elegibilidade do banco emissor. Para outras promoções com o cartão de crédito Makro, favor consultar o Serviço de 
Atendimento ao Cliente. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras e pagamento somente na função à vista, para mais informações consulte nossa equipe de atendimento ao cliente.

OFERTAS VÁLIDAS DE 13/7/2018 A 15/7/2018OFERTAS DE DIAS03

PREÇO BAIXO E 
QUALIDADE GARANTIDA.

POSTO DE
COMBUSTÍVEIS MAKROSERVINDO SABOR E 

QUALIDADE POR UM PREÇO 
ÚNICO, COM O APOIO DE 
NOSSO PARCEIRO.

RESTAURANTE
TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO
CARTÕES DE DÉBITO VISA
CARTÕES DE DÉBITO MAESTRO
CHEQUE OU DINHEIRO

FACILIDADE DE PAGAMENTO

Filezinho sassami congelado
A partir de

7,29
KG

R$

Contrafi lé bovino
Peça, a partir de

19,89
KG

R$

Fraldinha bovina 
Peça, a partir de

15,49
KG

R$

Queijo mussarela Aro
Peça

19,49
KG

R$

Refrigerante 
Guaraná 
Antarctica
Garrafa c/ 2,5L

4,69
GARRAFA

R$

Bebida de baixa caloria H2OH
Diversos sabores, embalagem 
c/ 12 garrafas c/ 500ml

2,15
GARRAFA

R$

Vodka Smirnoff
Garrafa c/ 998ml

29,90
GARRAFA

R$

Bebida láctea Alpino, 
Neston ou Nescau Fast
Unidade c/ 270ml ou 280ml

Néctar Dafruta
Diversos sabores, unidade c/ 1L

Refrigerante Coca-Cola
Embalagem c/ 12 latas c/ 220ml

2,39
UNID.

R$ 2,49
UNID.

R$ 1,29
LATA

R$

O MINISTÉRIO DA 
SAÚDE ADVERTE: 
O ALEITAMENTO 
MATERNO EVITA 

INFECÇÕES E 
ALERGIAS E É 

RECOMENDADO ATÉ 
2 ANOS DE IDADE 

OU MAIS.

2,59
EMB.

R$

Copo 
descartável Aro
Embalagem c/ 
100 unidades 
p/ 200ml

0,99
UNID.

R$ 9,49
UNID.

R$

Milho-verde ou Ervilha Aro
Unidade c/ 200g

Toalha de papel Aro  
Embalagem c/ 6 rolos c/ 100 folhas

14,99
EMB.

R$

Açúcar 
refi nado 
Guarani
Pacote c/ 1kg

Massa 
com ovos 
Barilla
Pacote c/ 
500g

Lasanha Adria
Pacote c/ 500g

1,59
PCT.

R$ 2,69
PCT.

R$

3,29
PCT.

R$

GANHE 1

Café 3 
Corações
Pacote c/ 500g

9,29
PCT.

R$

LEVE 2

Filtro de papel 3 Corações

Arroz branco 
T1 Blue Ville
Pacote c/ 5kg

10,99
PCT.

R$

Detergente 
em pó Tixan
Diversas 
fragrâncias, 
unidade c/ 2kg

PAGUE 3LEVE 4

Atum pedaços em óleo Aro
Unidade c/ 120g
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[ bloco de notas ]

Prefeitura realiza Feira Cultural 
da Diversidade neste sábado

A Prefeitura de Guaru-
lhos, por intermédio da 
Secretaria de Assuntos 
Difusos e da Subsecretaria 
de Políticas da Diversida-
de, realiza a Feira Cultural 
da Diversidade 2018 no 
próximo sábado (14), na 
Praça das Pedras, no 
Macedo, das 14h às 22h. O 
evento visa reduzir as de-
sigualdades e trazer mais 
entretenimento e cultura 
ao público LGBTI.

Com diversos DJs, 

apresentações artísticas, 
shows e performances, a 
feira terá a participação 
de expositores, igrejas 
inclusivas, ONG’s, atua-
ção de profi ssionais da 
Secretaria de Saúde para 
testagem rápida, escrito-
res com livros voltados à 
temática LGBTI, roupas 
e acessórios, comissão 
da diversidade da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) e de food trucks 
(praça de alimentação).

[ bloco de notas ]

Inscrições para as seletivas do Miss 
Guarulhos 2018 são prorrogadas

A Prefeitura de Gua-
rulhos prorrogou as 
inscrições das seletivas 
regionais do Miss Guaru-
lhos 2018 para o dia 26 
de agosto. As interes-
sadas em participar do 
concurso que irá coroar 
a mulher mais bela da 
cidade, caso atendam 
os requisitos defi nidos 
pela organização (veja 
abaixo), devem acessar o 
link - eventos.guarulhos.
sp.gov.br/form/concurso-
-miss-guarulhos-2018 e 
preencher a fi cha.

De acordo com o De-
partamento de Turismo, 
da Secretaria de Desen-
volvimento Científi co, 

Econômico, Tecnológico e 
de Inovação (SDCETI), os 
requisitos para a inscri-
ção são os seguintes: ser 
do sexo feminino; residir 
no Município de Guaru-
lhos; ser brasileira nata 
ou naturalizada; ter no 
mínimo 18 (dezoito) anos 
e no máximo 25 (vinte e 
cinco anos) completos, 
até a data da realização 
do concurso; ser solteira; 
não ter fi lhos; ter altura 
mínima de 1,70m, ter, no 
máximo, duas tatuagens, 
medindo, cada uma, até 
25 cm², preferencialmen-
te em lugares não visíveis 
quando vestidas de maiô 
e biquini).

As inscrições de inte-
ressados em participar 
como conselheiros ou 
delegados eleitores no 
Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS) 
foram reabertas e prorro-
gadas até a próxima ter-
ça-feira, dia 17, conforme 
deliberado em reunião 
ordinária do Conselho na 
última sexta-feira (6). A 
fi cha de inscrição deve 
ser preenchida na Casa 
dos Conselhos, das 8 às 
17 horas.  Os eleitos terão 
mandato de dois anos 
(2018/2020), a partir de 

1º de setembro deste ano 
até o dia 31 de agosto de 
2020.

Ao todo, serão eleitos 
nove representantes da 
sociedade civil, sendo 
quatro representantes 
dos prestadores de servi-
ço - um de cada uma das 
seguintes áreas: entida-
des de atendimento à 
infância e adolescência; 
instituições de promoção 
social; entidades da área 
de pessoas com defi ciên-
cia e do Serviço Social - e 
cinco representantes dos 
usuários.

Prorrogada inscrição de candidaturas ao 
Conselho de Assistência Social até dia 17

Fotos: divulgação

Prefeitura realiza formação com os 
professores ingressantes na rede municipal

Nos últimos dias 6, 10 
e 11 julho, cerca de 40 
professores de Educação 
Básica das Escolas da 
Prefeitura de Guarulhos 
(EPGs), recém-ingressos 
na carreira de magistério 
da Rede Municipal de 
Educação, participaram 
de Formação Inicial reali-
zada na sede da Secreta-
ria de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer (Secel).

Os encontros, ministra-
dos pelos profi ssionais 
do Departamento de 
Orientações Educa-
cionais e Pedagógicas 
(DOEP) e do Departa-
mento de Ensino Escolar 
(DEE), tiveram como obje-
tivo acolher os profi ssio-
nais e oferecer orienta-
ções sobre o trabalho 
pedagógico realizado nas 
escolas.

Clássicos renomados, 
interação entre os parti-
cipantes e performances 
ao vivo. Neste domingo, 
dia 15, e também no dia 
29, sempre a partir das 
10 horas, o Teatro Padre 
Bento apresenta a Roda 
de Choro, evento gratuito 
e quinzenal que recebe 
nomes expressivos do 
gênero em Guarulhos. A 

classifi cação é livre.
Característica de encon-

tros de músicos e interes-
sados por esse universo 
musical, as rodas de choro 
são marcadas pela infor-
malidade e descontração. 
O evento reúne músicos 
de vários lugares da cida-
de, com apresentações e 
performances defi nidas 
previamente.

Rodas de choro animam as manhãs 
de domingo no Teatro Padre Bento

Paladar afetivo
Um ecossistema repleto de relações com o meio que 

vivemos. Assim me permito conceber uma das milhares 
de defi nições possíveis para a relação do nosso corpo 
humano com aquilo que apreendemos, com as experiên-
cias vividas e de modo geral, nosso repertório sinesté-
sico.

Sabe aquele tempero da mãe ou da avó que você 
jamais encontrará em lugar algum? Sabe aquela comida 
preferida feita no centro de suas raízes culturais que 
te pega não apenas pelos sabores, mas também pelos 
saberes? Sabe aquele prato farto da nossa adolescência 
que comemos com tanto gosto? Pois bem, há vontades 
tão vitais de nosso instinto humano que nos fazem seres 
de sentimentos únicos.

Um tempero principal para cozinhar é sem dúvida 
o amor. Quem gosta de cozinhar sabe do que estou 
falando. Mas mesmo aquele que mal sabe fritar um ovo, 
também sabe o valor simbólico, afetivo e cultural de uma 
comida bem feita, degustada entre o carinho de amigos, 
familiares.

Comida não é apenas alimento para o corpo, é muito 
mais do que isso. É alimento para a alma, é tradição 
familiar, é carinho, agrado, amor... Comida é sobretudo 
cultura e das mais genuínas. 

Os sabores estão em infi nitos contextos; quando se 
come demais, quando se come de menos, eles são 
refl exos de nossas vidas e a maneira como encaramos 
essa necessidade fi siológica de se alimentar e sentir 
prazer pelo que se come faz toda diferença. Da anorexia 
à obesidade, inúmeros são os refl exos de como estamos 
naquela fase de nossas vidas, dos extremos ao equilíbrio 
de comer pra viver do que viver pra comer... 

A pureza e a riqueza dos alimentos nesse mundo corri-
do, desregrado e com prioridades invertidas vão fi cando 
de lado, principalmente numa geração que acaba de 
receber como presente do senado federal para o seu 
paladar futuro (muito próximo) a aprovação do projeto 
de lei PL 6299/02 e apelidado de PL do Veneno, enca-
beçado pela bancada ruralista, sobre o afrouxamento da 
fi scalização do uso de agrotóxicos e pesticidas que são 
proibidos, por exemplo, em países como os Estados Uni-
dos e outros países da Europa por estarem associados 
às doenças como o câncer. Meandros políticos à parte; 
a alimentação nossa de cada dia não passa apenas pelo 
nosso crivo do paladar, mas principalmente estamos 
condicionados à nossa memória afetiva, daquilo que nos 
formou enquanto seres rizomáticos, relacionais.   

O rememorar aquela infância de pé no chão, recordar 
aquele cheiro de terra molhada de tantos anos atrás, o 
feijão que a mãe fazia enquanto brincávamos, o chei-
ro do tempero que dá pra sentir lá do portão; revisitar 
aquele gosto do passado que arranca lágrimas só de 
pensar...

Que nossa viagem não seja apenas nos nossos sonhos 
ou pelo mundo afora, que nos permitamos diversas via-
gens no palato do céu da boca, memória adentro. 

[ artigo ]

Tiago Ortaet
É arte/educador, artista e ativista social, atual-
mente está professor universitário e diretor de 
cultura da cidade de Guarulhos
www.tiagoortaet.com

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:
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Prefeito Guti realiza vistoria 
nas obras do CEU Continental

Prefeitura entrega quadra 
do Fioravante Iervolino 
revitalizada neste sábado

O prefeito  Guti (PSB), 
vistoriou na tarde desta 
quinta (12), as obras do 
Centro Educacional Uni-
ficado (CEU) Continental, 
que deverá beneficiar em 
breve milhares de crianças, 
jovens e adultos da região. 
Além de valorizar o bairro, 
os moradores vão contar 
com muito mais do que um 
espaço educacional, mas 
também de práticas espor-
tivas, culturais, de lazer e 
convivência.

Segundo o prefeito, a 
retomada das obras é de 
suma importância para a 
cidade. “Nossa compro-
misso é finalizar e entre-
gar essa obra, que ficou 
paralisada por muito tempo. 
Eu pedi aos secretários de 
Obras e de Educação para 
que retomassem todas as 

obras o quanto antes e o 
CEU Continental é exemplo 
disso. A gente acredita que 
até o final deste ano ou 
começo do ano que vem, 
esse equipamento seja 
entregue em sua totalidade 
para beneficiar a população 
com esse baita aparelho, 
não só educacional, mas 
também esportivo e cultu-
ral”, salientou Guti.

Já o secretário de Obras, 
Marco Antonio Guimarães, 
disse que o maior desafio 
para retomada da obra foi 
processual. “Há cerca de 
dois meses, retomamos as 
obras, temos uma equipe 
hoje de 30 operários, mas a 
tendência é aumentar, pois 
vamos abrir novas frentes 
de trabalho até o final do 
ano, serão mais de 100 
colaboradores”.

O CEU Continental con-
tará com 14 salas de aula, 
sendo seis para a creche 
e oito para a pré-escola, 
atendendo cerca de 780 
crianças; além das salas de 
aula, haverá um Centro de 
Incentivo à Leitura, ginásio 
poliesportivo, auditório, am-
bulatório e salas multiuso; 
ou seja, cultura, esporte e 
lazer num único espaço.

A vistoria no CEU foi 
acompanhada pelo se-
cretário de Obras, Marco 
Antonio Guimarães; pelo 
diretor de Infraestrutura, 
Adelci Teixeira; pelo respon-
sável pela fiscalização de 
Obras, Claudio Alexandre 
da Conceição e por Marta 
Aparecida da Silva Nunes, 
que responde pela gestão 
de contratos.

Uma boa notícia aos 
aficionados do espor-
te guarulhense. Neste 
sábado (14), às 9h, 
acontece a cerimônia de 
entrega da revitalização 
da quadra do ginásio 
Fioravante Iervolino, 
localizado junto ao trevo 
do km 223 da rodovia 
Presidente Dutra, no 
bairro Porto da Igreja.

A parte elétrica e 
pintura da quadra do 
próprio municipal foram 
totalmente renovadas. 

O Departamento de 
Manutenção da Sub-
secretaria de Esporte 
contou com o suporte 
da Proguaru na zela-
doria, do Saae (Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto) na realização da 
drenagem do espaço e 
da Secretaria de Obras 
na disponibilização de 

funcionários. A com-
pra de todo o material 
para a reforma teve um 
custo de R$ 50.560,00, 
e foi feita por meio de 
licitação.

Neste primeiro momen-
to, o ginásio Fioravante 
Iervolino será utilizado 
para treinamentos das 
equipes de handebol, 
vôlei e futsal. 

Para o subsecretário 
de Esporte, IltonJor-
ge de Assis, o retorno 
deste tradicional espaço 
esportivo é mais uma 
conquista para a cidade. 

“Tudo isso faz parte do 
plano de governo e, por 
isso, nossa obrigação 
em concluir esta etapa. 
Nosso templo esportivo 
voltando à ativa é moti-
vo de imensa felicidade 
e orgulho a todos os 
envolvidos”, finalizou.

INFRAESTRUTURA: A unidade terá 14 salas de aulas e atenderá cerca de 780 crianças de toda região

GUARULHOS      (11) 2461-8080      (11) 94354-6437 • Av. Salgado Filho, 1.883 • Centro
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Pietra di Firenze

a partir

90x90

R$ 89,90
1

1

Pietra di Firenze

      Porcelanato
a partir

90x90

R$ 89,90
1

1

*Confira condições na loja
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Fifa seleciona árbitro da 
Argentina para apitar 
a decisão da Copa 2018

A Fifa defi niu nesta 
quinta-feira que o argen-
tino Néstor Pitana apitará 
a decisão da Copa do 
Mundo da Rússia entre 
França e Croácia. O duelo 
está marcado para este 
domingo, ao meio-dia (de 
Brasília), no estádio Luzh-
niki, em Moscou.

Néstor Pitana terá como 
auxiliares os compatriotas 
Hernan Maidana e Juan 
Pablo Belatti. O trio já 

apitou quatro jogos neste 
Mundial, incluindo o duelo 
de abertura. Também 
estiveram à frente de parti-
das das duas seleções 
fi nalistas.

Os argentinos fi zeram a 
arbitragem de Croácia x 
Dinamarca, pelas oita-
vas de fi nal, e França x 
Uruguai, nas quartas. Eles 
também apitaram Rússia x 
Arábia Saudita, o primeiro 
jogo da Copa do Mundo, 

e México x Suécia, pela 
terceira rodada da primei-
ra fase

O quarto árbitro da fi nal 
será o holandês Bjorn 
Kuipers e o seu assistente 
será o compatriota Erwin 
Zeinstra. A Fifa deve anun-
ciar nesta sexta-feira quem 
será o árbitro de vídeo. 
Existe a possibilidade de 
o brasileiro Wilton Pereira 
Sampaio ser colocado na 
função. D
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Muitos números e esta-
tísticas históricas envol-
vem uma fi nal de Copa 
do Mundo. A Croácia, por 
exemplo, chega à sua pri-
meira decisão diante da 
França, que disputa o tí-
tulo pela terceira vez nos 
últimos seis Mundiais. Em 
meio às jogadas de efei-
to, gols, sistemas táticos 
e dados que estarão em 
jogo neste domingo (15), 
ao meio-dia (de Brasí-
lia), em Moscou, o meia 
croata Luka Modric e o 
zagueiro francês Rapha-

el Varane podem entrar 
para a história como o 
nono jogador em todos 
os tempos a conquistar 
no mesmo ano a Liga dos 
Campeões da Europa 
pelo clube e a Copa pela 
seleção.

Ambos são jogado-
res do Real Madrid, da 
Espanha, que venceram 
o torneio de clubes mais 
importante do continente 
europeu no dia 26 de 
maio, em vitória por 3 a 1 
sobre o Liverpool, da In-
glaterra, no estádio Olím-

pico de Kiev, na Ucrânia. 
E agora decidem o título 
do Mundial, na Rússia, 
cada um defendendo o 
seu país.

Luka Modric é o capitão 
e organizador das princi-
pais jogadas da Croácia. 
Fez dois gols, deu uma 
assistência, correu 63 
quilômetros e jogou 603 
minutos até agora na 
competição. Aos 32 anos, 
o camisa 10 é conside-
rado uma das estrelas 
do torneio e está cotado 
para receber o prêmio de 

melhor jogador da Copa 
do Mundo.

Raphael Varane, por sua 
vez, é um dos líderes do 
coeso elenco da França. 
Balançou a rede uma vez 
neste Mundial, bloqueou 
quatro fi nalizações dos 
adversários e correu 53,5 
quilômetros nos 540 mi-
nutos em que esteve em 
campo. Aos 25 anos, o 
camisa 4 tem se destaca-
do pela velocidade, posi-
cionamento e técnica.

Ou o croata ou o fran-
cês entrará para o seleto 

grupo de atletas a ganhar 
as duas competições no 
mesmo ano. Esse feito 
foi registrado em ape-
nas três Mundiais. Em 
1974, os jogadores que 
fi zeram o “duplo” foram 
Sepp Maier, Paul Breitner, 
Hans-Georg Schwar-
zenbeck, Franz Becken-
bauer, Gerd Müller e Uli 
Hoeness. Eles ganharam 
a Copa dos Campeões - 
como a Liga dos Cam-
peões era chamada na 
época - pelo Bayern de 
Munique e o Mundial pela 

Alemanha Ocidental.
Em 1998, o volante 

Christian Karembeu 
conquistou o torneio da 
Uefa pelo Real Madrid e 
a Copa do Mundo pela 
França, em casa - era 
reserva na seleção, mas 
entrou em quatro dos 
sete jogos daquela com-
petição. E, em 2002, o 
lateral-esquerdo Roberto 
Carlos levantou a taça da 
Liga dos Campeões pelo 
clube madrilenho e este-
ve no pentacampeonato 
mundial do Brasil.

Modric ou Varane será o 9º jogador 
a ganhar Liga e Copa no mesmo ano
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Fantasias

Tem
as

Loja 1 - Rua João Gonçalves, 125 - Centro - Guarulhos
Próximo ao calçadão / Praça do Rosário - Tel. 3370-0750
Loja 2- Rua Maciel Monteiro, 922 - Artur Alvim
Loja 3- Av. Marechal Tito, 4622 - Itaim Paulista
www.karolfestas.com.br Segunda a sábado das 9h às 20h

Convites CoposKit Copa Balões metalizados
Gás Hélio

Guardanapos

Pratos
Máscaras Painéis 

decorativosVuvuzelas

Personagens 
em EVA

Velas
Suporte para 

balões

Tem
as

Personagens Personagens 

Vuvuzelas

Kit CopaKit CopaKit Copa

‘Arraiá’ em Guarulhos reúne quadrilha, 
comidas típicas e muita solidariedade

A tradição e diversão das 
festas juninas já tem data 
para chegar ao Shopping 
Bonsucesso. O empre-
endimento recebe nesta 
sexta-feira 13, 14 e 15 de 
julho, mais uma edição 
do conhecido Arraiá do 
Shopping Bonsucesso, 
que conta com uma 
programação completa 
para crianças e adultos. A 
festança acontece sempre 
a partir de 14h e vai até às 

22h, na entrada principal 
do empreendimento.

Durante os sete dias, o 
evento oferece barracas 
com as comidas típicas 
mais desejadas dessa 
época do ano, como pa-
monha, milho verde, san-
duíches, pipoca e canjica. 

A criançada pode apro-
veitar a festa para brincar 
de pescaria, argola, boca 
do palhaço, tomba-lata e 
canaleta. Atrações musi-

cais e apresentações de 
quadrilhas complementam 
a seleção de atividades 
para os dias de festejo.

Além da diversão, 
o Arraiá do Shopping 
Bonsucesso também terá 
espaço para quem quer 
fazer o bem e exercitar a 
solidariedade, pois parte 
da renda arrecadada nas 
barracas será revertida a 
instituições de caridade da 
região de Guarulhos.

Serviço:
Arraiá Shopping Bonsucesso
Data: 13, 14 e 15 de Julho, das 14h às 22h
Local: Entrada Principal
Valor da entrada: gratuito
Shopping Bonsucesso
Endereço: Estrada Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, 5308 - Jardim Albertina, 

Guarulhos – SP
Horário de funcionamento do shopping: 
de segunda-feira a sábado, das 10h às 
22h, domingos e feriados, das 14h às 21h e 
praça de alimentação, de segunda-feira a 
domingo, das 10h às 22h.
Contato: (11) 2489-9690
http://www.shoppingbonsucesso.com.br/
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ACE-Guarulhos e Boa Vista SCPC dão dicas 
de como economizar nas férias escolares

Julho é o mês que a 
garotada espera ansio-
samente, pois é o das 
férias escolares. Entre-
tanto, também pode ser o 
período das surpresas no 
orçamento familiar. Para 
auxiliar o consumidor a 
não ser pego de calça 
curta, a Boa Vista SCPC e 
a ACE-Guarulhos prepara-
ram dicas para ajudar as 
famílias:

1-Aproveitar o dia ao ar 
livre visitando parques 
pode ser uma ótima opor-
tunidade para entreter as 

crianças e fazer um pique-
nique. Outra boa atividade 
pode ser um passeio cul-
tural. No site da Prefeitura 
(www.guarulhos.sp.gov.br) 
há dicas de atrações para 
o período de férias;

2-Depois de tanto pas-
seio, a opção é o cinema 
em casa. Hoje, com as 
plataformas digitais e os 
serviços de streaming, fi l-
mes e desenhos animados 
não faltam no cardápio. 
Caso a opção seja ir ao 
cinema, vale lembrar que 
é importante fazer as con-

tas, pois esse lazer ainda 
inclui, além dos ingressos, 
transporte, estacionamen-
to e alimentação; 

3-Se a família resolver 
viajar, pesquise com 
antecedência destinos e 
hospedagem. Dê pre-
ferência a locais menos 
procurados nesta época 
do ano e alugue imóveis 
por temporada;

4-Caso a grana esteja 
curta, busque outro tipo 
de viagem. Bibliotecas pú-
blicas e livrarias costumam 
ter uma programação es-

pecial nas férias escolares. 
Mas lembre-se: imprevis-
tos sempre acontecem. 
Portanto, tenha uma pou-
pança de emergência.

“Essas dicas são valio-
sas. Dá para as famílias 
curtirem as férias sem 
comprometerem o orça-
mento da casa. É muito 
melhor comprar dentro do 
limite do que se complicar 
com dívidas que podem 
causar desconforto no 
futuro”, afi rma William 
Paneque, presidente da 
ACE-Guarulhos.

ORIENTAÇÕES: Entidade guarulhense e empresa parceira orientam que planejamento é importante para não comprometer o orçamento de toda a família
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Quer passear pelo 
interior? Veja o circuito 
de fazendas históricas

Com as férias, os passeios 
pelas fazendas históricas 
são alternativas excelen-
tes para toda a família. Os 
locais são preservados pelo 
Condephaat (Conselho 
de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico e 
Turístico do Estado de São 
Paulo) como patrimônio 
histórico estadual.

Os espaços são boas 
opções de lazer para quem 
quer relaxar, se divertir e, ao 
mesmo tempo, conhecer a 
trajetória paulista em várias 
regiões do interior paulista. 
Confi ra a relação de cinco 
fazendas:
1. FAZENDA RESGATE – 
BANANAL

A Fazenda Resgate per-
tenceu, no início do século 
XIX, ao comendador Inácio 
Monteiro, que a vendeu 
para José de Aguiar Toledo. 
Tombado pelo Condephaat 
em 1982, o local foi um dos 
maiores produtores de café 
do Vale do Paraíba. A visi-
tação é permitida para fi ns 
turísticos e culturais através 
de agendamento prévio.

Localização: Estrada Nova 
para Barra Mansa – Km 324

Contato: (12) 3116-1002
2. SÍTIO DO PICAPAU 
AMARELO (CHÁCARA DO 
VISCONDE) – TAUBATÉ

Imortalizada pelas obras 
de Monteiro Lobato, a chá-
cara, tombada pelo Conde-
phaat em 1980, contava com 

uma área de 20 alqueires. 
Atualmente, funciona no 
Sítio do Picapau Amarelo 
um museu em homenagem 
ao autor renomado, que 
apresenta um acervo com 
objetos pessoais, além de 
uma vasta biblioteca com as 
primeiras edições dos livros 
de Monteiro Lobato. 

Localização: Rua Cam-
pinas, s/nº – Chácara do 
Visconde

Contato: (12) 3625-5062
3. FAZENDA MORRO AZUL – 
IRACEMÁPOLIS/LIMEIRA

Tombada em 1974, a 
chácara Morro Azul é 
um elegante exemplo de 
fazenda do século XIX, com 
destaque para o projeto 
arquitetônico. Em forma de 
palacete, o local exibe azu-
lejos portugueses e ingleses 
na fachada.

Localização: Rodovia 
Limeira-Iracemápolis

Contato: (11) 99607-1188
4. FAZENDA VARGEM GRAN-
DE – AREIAS

É uma antiga fazenda de 
café datada de 1837, época 
do “Ciclo do Café” em São 
Paulo. Os proprietários 
fi caram conhecidos como 
“Barões do Café”, principal-
mente no eixo entre as cida-
des de Areias, Bananal, São 
José do Barreiro, Silveiras e 
Queluz. 

Localização: Estrada dos 
Tropeiros km 257 – Serra da 
Bocaina – SP – Brasil

Contato: (12) 99759-5351
5. FAZENDA LAGEADO – 
BOTUCATU

A instalação da fazenda 
remonta à segunda metade 
do século XIX, quando ocor-
re a grande expansão da 
economia cafeeira no oeste 
paulista. A Fazenda Lagea-
do confi gurou-se como uma 
empresa de cafeicultura 
para a grande exportação.

Localização: Portaria Prin-
cipal – Rua José Barbosa de 
Barros, nº 1780

Portaria II – Rodovia Alci-
des Soares, Km 3

ADIFFERENZAODONTOLOGIA
EMPARCERIACOMA
FACULDADEFUNORTESELECIONA
PACIENTESPARATRATAMENTO
DEIMPLANTESDENTÁRIOS
ECARGAIMEDIATA.
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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$ 12,50
Pneu 175/65/14 ....... R$ 119,90 R$ 15,00
Pneu 195/60/15........ R$ 139,99 R$ 17,00
Pneu 205/70/15 carga R$ 199,99 R$ 25,00

Pneu 175/70/13....... R$ 159,90 R$ 20,00
Pneu 175/65/14 ...... R$ 189,90 R$ 24,00
Pneu 185/65/15....... R$ 229,90 R$ 29,00
Pneu 205/55/16....... R$ 249,90 R$ 32,00
Pneu 205/40/17......... R$ 249,90 R$ 32,00
Pneu 205/70/15 CARGA R$ 310,00 R$ 39,00
Pneu 235/60/16 
Tucson    R$ 320,00 R$ 40,00

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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Maior
roedor do

mundo

Separa
(os grãos
ruins de
feijão)

Partido 
de Ciro
Gomes
(sigla)

Pintor
francês
de "O

Baloiço"

Camisa 10
da Sele-

ção Brasi-
leira de 94

(?) Lovela-
ce, mate-

mática
inglesa

A 23a

letra do
alfabeto
grego

Ópera de
Giuseppe

Verdi

Inseto repug-
nante à 

maioria das 
pessoas

Que 
vem em

momento
adequado

Estado
mais novo
do Brasil
(sigla) 

Capitão
do (?),

algoz de
escravos

Cachaça
ruim

(bras.)
Pois;

portanto

Tipo de
lâmpada
de semá-

foros

Observa-
ção

ligeira

Colocar

Despenca

Arco, em
francês

Defeito no 
motor

Sílaba de
"lance"
Mineral

da blenda

Mergulha
em líquido

Divisão 
do tempo
Bronzeado,
em inglês

Epíteto de Jesus
entre os judeus

Espaço pú-
blico (pl.)

Tipo de
conflito

comum no
Oriente
Médio

Propôs a
vacinação 
obrigató-
ria contra
a varíola
no Rio,

em 1904

Espécie de
tendinite
causada
pelo uso

excessivo
de apli-

cativo de 
mensagens 

Instituição
de ensino 
profissio-
nalizante
Status de
Anchieta
em 2014,
após pro-
cesso de
mais de

400 anos
(Catol.)

Chapéu,
em inglês
"Aérea",
em FAB 

Senhor
(abrev.)
De rosto

(?): como
se costu-
ma dançar
a música

lenta

Boro
(símbolo)
(?) Castro,

atriz

Joia de
formatura

Página
(abrev.)

Um dos 
motivos da

emigração
de brasileiros

VN
CAPIVARA

OSWALDOCRUZ
HATTLAA
ARERASR
TETNICOE
SENACLAN

CANONIZADO
PSIAIDA

OPORTUNOB
IPARCCA

ENAPBOTAR
IACAORA

MATOANELOT
ESPIADELA

3/arc — hat — psi — tan. 5/zinco. 6/renoir. 10/canonizado. 13/whatsappinite.

virgem
Moverá em você neste 

momento da sua vida a 
regularidade vinha a carecer 
neste excelente período. O 
nosso excelso Sol constituirá 
no seu mais superior parceiro 
durante esta sua marcha. 

Admiráveis momentos 
elementares comparecerão 
de forma muito evidente, será 
profícuo que se beneficie de 
cada pedaço do dia. A exte-
nuação aniquilará fortemente 
um grande montante deste 
seu fino ciclo. 

Nem tudo se dará a cerca 
daquilo que delineou, sendo 
assim mantenha-se com 
bastante zelo as minúcias 
típicas da sua personalidade. 
Um forte declínio fluirá de do 
planeta jupteriano para lhe 
contrapor. 

Necessitar ser mais maleá-
vel nos debates conceituais, 
porém o momento reclama 
que deixe evidente a sua 
linha de pensamento, essa 
situação lhe auxiliará bastante 
através do dia. 

Evite atribuir aos problemas 
demasiada relevância, intente 
formular diagnósticos menos 
enigmáticos. Perquira quando 
possível no curso do dia 
preservar um sentimento mais 
petulante. 

Perceberá que o andamento 
dos projetos está desvirtuan-
do do objetivo inicial recon-
sidere com ponderação toda 
conjuntura. Esteja aberto as 
melhoras que se apresentam 
de forma inevitável no seu 
aprendizado da vida. 

Uma hiperbólica atividade 
benéfica irá somar naquilo 
que lhe afeta proveitosamen-
te, com íntima participação do 
planeta de Saturno. O que irá 
cintilar neste ínterim, indubi-
tavelmente se encontrará no 
seu magnetismo.

Encontrar-se cristalizado em 
uma conjunção de tranquilida-
de irá te proporcionar exorbi-
tantes danos neste aspecto. 
Sua euforia será carcomida 
pelo movimento jupteriano 
decaído. 

Em conjunto de numerosa 
galhardia você avançará em um 
agradável percurso abastado 
de informações. Nessa integral 
peculiaridade estará com muitos 
bons aspectos evidenciados. O 
conjunto do progresso que lhe 
envolve é capaz de encontrar-se 
constrangido no momento.

Determinado número de 
participações de gentes mais 
adjacentes à você revirarão 
dificultosamente com sua 
pessoa no atual contexto. 
Junto a pontos de inspiração 
em atuando conforme as 
diretrizes propendem seguir 
muito bem.

Uma intimidade melhor 
desenvolvida em relação aos 
geminianos lhe trará muitos 
problemas no momento. Dife-
rentes obstáculos igualmente 
acontecerão, contudo instiga-
do pelo planeta de Mercúrio. 

Transfira aqueles que estão 
mais próximos as melhores 
aspirações sentimentais 
das quais possui. Arrede-se 
daquilo que visa estragar o 
andamento desta etapa com 
desânimo. Ainda sim portará 
consigo vontades mais melan-
cólicas.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio aquário peixes

touro gêmeos câncer leão

[ horóscopo ]

[novelas]
Malhação - Vidas Brasileiras

O que Amanda fala deixa Kavaco 
mal. A respeito de Márcio, Pérola 
e Maria Alice se falam. Márcio faz 
de tudo para ter uma conversa 
franca com o filho. Amanda conta 
para as colegas que vai retornar 
a Pernambuco. Amanda é alvo de 
fala de Kavaco com Janete, sua 
avó. A galera resolve dar adeus a 
Amanda em uma comemoração.

Orgulho e Paixão
Susana é colocada para fora de 

casa por Julieta. Mário/Mariana 
faz de tudo para auxiliar Brandão, 
alvo de ameaça de Uirapuru. Em 
conversa com Petúlia, Susana as-
segura que buscará vingança. Em 
conversa com Julieta, Charlotte 
faz de tudo para apoiar Olegário. 
Ernesto decide presentear Ema 
com anel de noivado. O supervisor 
de Ernesto recebe pagamento de 
Kleber. Susana aceita sem recla-
mar o que Lady Margareth impõe.

Deus Salve o Rei
A joia foi deixada na casa de 

Dráuzio por Tiago e Amália para 
que ela fosse acusada, afirma Ca-
tarina. Simulando crer na mulher, 
Afonso ordena que Tiago deixe a 
tropa. A Gregório, Afonso conta o 
que planeja contra a mulher. Em 
Artena, o palácio é invadido por 
Otávio. Ao saber que Tiago não 
vai mais servir o exército, Amália 
fica abalada e diz para Gregório ir 
embora.

Segundo Sol
Na delegacia, Agenor faz um 

barraco, revoltado com o que 
Viana lhe contou. Ícaro não pode 
mais morar com Laureta, suplica 
a irmã dele. Para dar liberdade a 
Selma, Viana e Maura fazem um 
acordo. Ícaro vai atrás de Karola. 
Maura é posta para fora de casa. 
A respeito de Luzia, Karola falta 
com a verdade para Ícaro. Karola é 
alvo de perguntas de Beto/Miguel 
quando ele flagra Ícaro deixando 
a sua casa.

Chiquititas
Mili diz que irá ajudar Mosca, 

pois os dois foram até lá para 
se divertir e vão se divertir até 
lavando pratos. Neco e Rafa dizem 
para Cintia que Helena anda 
assustando Neco. Cintia chama 
Helena em sua sala e diz que ela 
pode continuar com os sustos no 
garoto. Gabriela questiona porque 
Carmen colocou Cintia na direção 
do orfanato. Cintia diz para Neco 
que conversou com Helena, mas 
ela garantiu que não fez nada.

As Aventuras de Poliana
Luísa leva Poliana para a escola. 

Elas descobrem que Hugo é 
sobrinho de Afonso. Poliana leva 
uma mala de coisas para João 
usar no seu esconderijo. Poliana 
vai conversar com a diretora Ruth, 
que diz que não pode abrigar 
João na escola. Poliana, então, 
inicia o mesmo pedido para todos 
os adultos na escola com objetivo 
de conseguir um lar para João.

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



13AT Sexta-feira, 13 de julho de 2018Sexta-feira, 13 de julho de 2018www.guarulhoshoje.com.br www.guarulhoshoje.com.br

de linhaClassifi cados

EDITAIS LEGAIS
E PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

TEL. 2823-0800

Para anunciar 

nos classifi cados ligue: 

2823-0828 / 2823-0830

2823-0836 / 2823-0837

ANUNCIE

    VEÍCULOS 
  AUTOS 

  VENDE-SE CELTA 1.0 
  4 portas; Ano 2008; Mod 2009; 
Prata; R$13Mil F: 96267-7694 
Bruno 

  EMPREGOS 
  PRECISA-SE 

  ADMITE-SE RAPAZES S/ EXP. P/ 
AUXILIARES 
  Portaria, Condominio, diversas 
regiões, salário até R$ 1.600,00 + 
benef. F: 3535-1383/ 2887-2488 

  MECÂNICO DE AUTOS 
  R. Francisco Zanzini, 192, Vila En-
dres. Próx. Shopp. Internacional 
F: 2422-5899/96113-8508. 

  DOMESTICA 
  Com referência que more próxi-
mo a Vl. Glavão. F: 2212-1132 HC 

  CORRETOR(A) 
  C/ carro p/ locação/venda. Sa-
lário + aj de custo + comissão
.F:2600-2254/94005-9242 

  IMÓVEIS 
  ALUGA-SE 

  SOBRADO 3 COMODOS 
  sala, coz, wc, aréa de serviço, 1 
dorms, gar, R$ 550 bonsuceso, 
prox ao nagumo. F:2468-9271/ 
99976-9738 

  VENDA - ALUGA 
  Escritório decorado, 2 salas, 1 
sala de espera, coz. planejada, 
ar cond., 53mts². Edifi cio Center 
III. Av. Silvestre Vasconcelos Cal-
mon. F: 97164-9190 whats/ 2086-
8931. Venda: R$260Mil; Aluguel: 
R$1.200Mil 

  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 www.cooper-
terrahabitacional.com.br 

  CARAGUÁ/MARTIN DE SÁ 
  Urgente Apto! Mobiliado, pisc, 
churrasq só R$90 mil. F:(12)3882-
2020/(12)99774-8981 whats.  

  APTO AV TIMOTEO PENTEADO 
  Próx. Centro 2 Dorms, Gar. Cob. 
R$ 172Mil. Dir. C/ Prop. F: 99999-
0103 

  SERVIÇOS 
  ESOTERISMO 

  O ESPIRITUALISTA ** 
  Gostaria de Saber o que as 
Cartas te reserva !, Amor, Saúde 
e Finanças, ligue hoje mesmo 
e marque seu atendimento. F: 
4266-0937/ 98261-0838 whats  

  RELAX 

  BELAS GAROTAS 
  Casa no centro de Guarulhos. 
Venha se divertir com a gente! 
Churrasco aos sábados, promo-
ção de cerveja tds as quartas-
-feiras. F:2408-8532  

  SAÚDE 

  SENHORA: DEPILADORA E MAS-
SAGISTA 
  F: 98655-6732 

   

Planos Odontológicos
Com Cobertura Nacional

Tratamento Clínico 
Completo

A partir de R$ 39,60

Tratamento Ortodôntico
A partir de R$ 99,50

Corretor Fábio Bezerra
Tel. 11 4263-0674 / 98774-7274

OPERADOR DE MÁQUINA

Com experiência em 
máquina de fraldas e 

absorventes.
 Ensino médio completo. 

Com benefícios.
Agendar entrevista pelo 

telefone: 2404-3003 
ramal 203

APARTAMENTO?
Nós procuramos para você.

Nossos corretores são 
capacitados a encontrar o 
imóvel que você procura.

www.haminegocios.com.br

Atendemos de 2ª a 6ª feira
09:00 às 16:00 hr

(11)2656-7806
(11)96184-7953

Verificar  Condições
Vitoram Corretora de Seguros

DE 0 À 18 ANOS

Enfermaria
R$140,06

F. 2409-5992
95000-5000
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