Quarta-feira, 18 de julho de 2018 - Ano 11 - Nº 2512

CEU Continental deverá ficar pronto em 2019
www.guarulhoshoje.com.br

Distribuição gratuita

Quarta-feira, 18 de julho de 2018 - Ano 11 - Nº 2512

CEU Continental deverá ficar pronto em 2019
www.guarulhoshoje.com.br

Distribuição gratuita

Justiça Eleitoral abre habilitação
para quem vai votar em trânsito
Ivanildo Porto

Os eleitores que estarão fora do domicílio eleitoral em outubro podem se cadastrar para votar em trânsito, desta terça-feira (17) até o dia 23
de agosto. O voto em trânsito pode ocorrer nos dois turnos, nas capitais e também nos municípios com mais de 100 mil eleitores GH Pág. 5

Ar ruim de
se respirar
O Bom Clima e Pimentas apresentam os piores índices de
qualidade do ar em Guarulhos, segundo o Climatempo
GH Pág. 3

Trevo de Bonsucesso terá
novas interdições a partir
da próxima segunda-feira
GH Pág. 4

Flor da Montanha, Jardim
Prefeitura de Guarulhos
Maia e Vila Barros registram lança projeto de replantio
infestações de escorpiões de árvores em parques
GH Pág. 5

GH Pág. 4
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Newton Menezes/AE

[ tempo ]

Hoje

18. Jul

Artigo

28º

Máxima

13º

Coronel Álvaro Camilo

Mínima

Deputado estadual por São Paulo

POSSIBILIDADE
DE CHUVA 0%

Amizade e colaboração
Na semana em que se comemora o Dia da Amizade,
faço um convite aos leitores: cultivem os amigos que
os cercam, procurem uma pessoa importante que
não veem há muito tempo e resgatem os laços. A
família é a célula mater da sociedade, mas os amigos
complementam a nossa vida, trazem alegria e troca de
experiências.
Trago também como um exemplo a ser seguido de
amizade o esforço das associações de moradores e
de associação de amigos que se unem para resolver problemas nem sempre identificados pelo Poder
Público. Muitas vezes, sem tanta estrutura, essa união
forte consegue resultados impactantes. O ideal é
manter o contato e aceitar melhor o convívio, seja
com vizinhos, seja com conhecidos, sem que isso
interfira na nossa privacidade. Sabemos até onde
podemos ir – sempre!
Ao longo da minha vida e isso perdura até hoje,
trago ótimos amigos comigo e com minha família,
inclusive que foram frutos de diferentes reuniões de
associações e, ao lado de vizinhos e amigos, guardo
boas conquistas. Mesmo reuniões de condomínios,
geralmente vistas como burocráticas ou cansativas,
criei amizades que fazem parte do meu cotidiano.
Fiz parte do Rotary, Conselhos Comunitários de
Segurança e associações dispostas a fazer a diferença.
Esse é o melhor caminho. No bairro da Liberdade, no
centro de São Paulo, a amizade de moradores e comerciantes trouxe benefícios para a região. Há alguns anos
foi criada ali a Operação Delegada, quando policiais
militares, em dias de folga, trabalham para a Prefeitura
na organização do comércio de rua. A medida funciona
por adesão e estava sendo pleiteada há anos.
Quando não estão agendadas reuniões, moradores
da Liberdade organizam muitas festas com a finalidade de preservar as tradições, amigos e trazer lazer
para o bairro. Basta ir até lá aos sábados e domingos
para conferir o volume de atrações para famílias e
amigos.
Na Paulista Viva, entidade criada para zelar pela
região, os encontros de comerciantes que se tornaram amigos são frequentes. Todos apresentam ideias
para proteger o cartão postal da cidade. Os dirigentes
cuidam com atenção da avenida e estão sempre promovendo debates para preservar a região.
Avaliando isoladamente, a amizade consegue promover o desenvolvimento humano e rende bons resultados para o nosso dia a dia. Como um defensor das
boas ações, do respeito ao próximo, aos idosos e aos
professores, insisto no resgate da cidadania. Manter a
amizade faz parte de tudo isso.
Isolar-se e ficar indiferente nos tempos de hoje são
conceitos que não podem predominar nas nossas
vidas. A amizade é cooperação e está ligada diretamente à ética, que prezo muito e destaco em todos os
lugares que vou.

Amanhã

19. Jul

29º

Máxima

12º

Mínima
POSSIBILIDADE
DE CHUVA

0%

LOTERIAS:

Deu sorte hoje?

Acidente na zona norte
Um ônibus municipal bateu em um muro a entrou em um conjunto habitacional no
Jardim Felicidade, na zona norte da capital, nesta terça-feira (17). Segundo a PM, três
pessoas ficaram feridas. Duas com ferimentos leves, foram socorridas para hospital de
Guarulhos e uma com ferimento grave; esta foi levada ao Pronto Socorro do Mandaqui.

[ carta do leitor ]
Helena Cunha da Silva
A França mereceu o bicampeonato mundial de
futebol, pois demonstrou
talento, disciplina e perseverança. A seleção da
Croácia também está de
parabéns.

Rostand Silva Porto
Não devemos tirar os méritos de Tite nesta Copa do
Mundo, mas diante da Bélgica vimos um Brasil nervoso, desorganizado e errando passes ao extremo.
Neymar estava apagado e
Fernandinho dispensa comentários. Mas, valeu pela
campanha Brasil, nos veremos novamente em 2022
com o sonho do hexa.

Deocleciano Mendes
Viva a Croácia. Na minha
opinião, mesmo não levan-

tando a taça, esta seleção
foi a grande campeã da
Copa do Mundo. Que os
croatas sirvam de exemplo
para todo o mundo do futebol, especialmente para
nossa Canarinho.

Debora Carneiro Agra
Vibrei com a participação
de Ronaldo Gaúcho no
encerramento da Copa
do Mundo na Rússia. Seu
carisma e humildade nos
orgulham. A sua participação na festa mostra que
somos respeitados, somos
grandes. Muita emoção. E
vamos nos preparar para o
hexa em 2022.

Euclides Cesário
Todos os finais de semana,
na cidade de São Paulo, a
história se repete: motoristas 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 contrário, a ‘guerra no trânsito’ nunca irá acabar. E não
adianta a prefeitura ficar
apenas instalando radares
eletrônicos por toda a cidade.

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.

Envie seus comentários para o e-mail: redacao@guarulhoshoje.com.br

Expediente

Mega Sena
Concurso n° 2059
14/07/2018
04 - 05 - 36 - 40 - 44 - 56
Lotofácil
Concurso n° 1689
16/07/2018
01 - 02 - 06 - 07 - 09
10 - 11 - 13 - 14 - 16
17 - 18 - 19 - 22 - 23
Lotomania
Concurso n° 1884
17/07/2018
00 - 05 - 07 - 10 - 14
16 - 22 - 24 - 34 - 37
38 - 39 - 55 - 64 - 67
77 - 80 - 81 - 83 - 98
Dupla Sena
Concurso n° 1814
17/07/2018
Primeiro sorteio
02 - 08 - 16 - 20 - 29 - 45
Segundo sorteio
04 - 12 - 18 - 22 - 23 - 42
Federal
Extração n° 05301
14/07/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete Valor (R$)
1º 64856
1.000.000,00
2º 00973
14.000,00
3º 08164
12.000,00
4º 54997
10.000,00
5º 47212
9.619,00
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SAÚDE: O clima seco aliada à população aumenta os problemas respiratórios e também de visão

Antônio Boaventura

Os bairros do Bom Clima e
Pimentas possuem os piores
índices de qualidade do ar
em Guarulhos classificados
entre moderado e ruim,
segundo o Climatempo.
Sem a expectativa de
chuva e com o vento fraco, a
concentração dos poluentes
aumentou e a população
deve enfrentar uma semana
de qualidade do ar bastante
prejudicada especialmente
na região metropolitana.
“O ar está muito seco e
tenho dificuldades até para
respirar. Os olhos também
ficam irritados e ardendo
bastante”, disse a operadora
de caixa Cristina Xavier, 28
anos, moradora do Pimentas.
Na segunda (16), nove
estações medidoras da

Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (Cetesb) registravam qualidade
do ar ruim no meio da
manhã. Outras 17 estavam
com qualidade moderada
e apenas duas estações
apresentavam qualidade do
ar boa. A secura aliada à alta
concentração de poluentes
aumenta o desconforto da
população e possíveis complicações respiratórias.
A umidade relativa do
ar pode ficar novamente
perto ou abaixo de 20% na
Grande São Paulo. Essa será
a tendência para quase todo
o estado no decorrer da
semana. “O tempo vai permanecer seco e ensolarado
em grande parte da região
metropolitana”, declarou o
meteorologista Bruno Maon.
Pessoas com doenças

Ivanildo Porto

Bom Clima e Pimentas têm os piores
índices de qualidade do ar na cidade

respiratórias ou cardíacas,
idosos e crianças têm
os sintomas agravados.
População em geral pode
apresentar sintomas como
ardor nos olhos, nariz e
garganta, tosse seca e
cansaço. Nestes casos a
atenção deve ser redobrada
utilizando umidificadores
em ambientes fechados,
ingerindo maior quantidade
de água ao longo do dia e
evitando, se possível, locais

poluídos além de atividades
ao ar livre nas horas mais
secas do dia.
De acordo com o Instituto
Nacional de Meteorologia
(Inmet), Guarulhos está há
78 dias sem chuva. No mês
anterior, o Inmet chegou a
registrar alguns pequenos
chuviscos de apenas 0,2
mm. Os registros meteorológicos são realizados no
Mirante de Santana na zona
norte da capital paulista.

Trecho da Fernão Dias deverá
contar com iluminação de led
Ulisses Carvalho

O trecho da rodovia
Fernão Dias em Guarulhos
ganhará nova iluminação
até o final deste ano. Com
um investimento de R$
5,39 milhões, a Arteris,
concessionária responsável
pela pista, irá substituir as
lâmpadas de vapor de sódio
(utilizadas atualmente na
rodovia) pelas de led, com
o objetivo de proporcionar
uma maior visibilidade, conforto e também segurança
aos motoristas.
De acordo com a concessionária, a substituição das
lâmpadas vai acontecer ao
longo do trecho concedi-

do de Contagem, cidade
mineira, até Guarulhos. “A
concessionária vai implantar
nove mil lâmpadas de led
em substituição as lâmpadas que são usadas atualmente, devido ao fator de
sustentabilidade, eficiência
e segurança”.
A previsão é de que o
trecho de Guarulhos receba
a nova iluminação até
dezembro.
Aproximadamente todos
os 570 quilômetros da
rodovia receberão a iluminação de led, sendo no total,
instaladas nove mil lâmpadas, com duração média de
100 mil horas.
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sário Evaristo Arruda…

Reticências...

dez. No governos do PT, era o secretário Hélio
Arantes…

Elo
Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900

A corda arrebenta…

O deputado federal Eli Correa Filho (DEM) é o
político de Guarulhos hoje com mais proximidade com o candidato tucano a governador João
Doria…

Teve escolha?

Integrantes do 1º
escalão da administração já perceberam a
tensão entre os secretários Eduardo Kamei
(Gestão) e Peterson
Ruan (Fazenda). Deve
ser preocupante; para
o Kamei, claro…

Perceptível: ao trocar o
comando do SAAE pelo
da Proguaru, Francisco
Carone saiu perdendo.
A autarquia é financeiramente independente;
a empresa depende de
repasses da Prefeitura…

Quem tem sido o interlocutor da reaproximação entre o prefeito Guti (PSB) e o vice-prefeito
A|lexandre Zeitune (REDE) é o influente empre-

Caro (e)leitor: você já definiu em quem vai votar
para presidente, governador, dois senadores,
deputado federal e estadual?...

Todo prefeito, em diferentes graus, tem algum
assessor para tomar medidas e mandar os recados menos agradáveis. Na época do saudoso
Paschoal Thomeu, era seu segurança, Fernan-

OBRAS: As interdições serão motivadas pela demolição de uma via de sacrífio com ligação à Dutra

Divulgação

Trevo de Bonsucesso
terá novas interdições a
partir de segunda-feira
O motorista que passar
pelo Trevo de Bonsucesso
nesta semana já poderá
observar a sinalização
de bloqueio e de rotas
alternativas, que passam a
vigorar a partir da próxima segunda-feira (23). O
motivo é a demolição de
uma via de sacrifício, que
liga o bairro Bonsucesso à
rodovia Presidente Dutra,
no sentido São Paulo. O
intuito é a realização das
obras das alças de acesso
para a rodovia Presidente
Dutra, no sentido Rio de
Janeiro.
Os motoristas dos
carros de passeio, que
vem sentido Bonsucesso,
devem acessar a avenida
Francisco Xavier Correia
até o posto Sakamoto e
de lá seguir pela Dutra, no

sentido São Paulo.
Já os veículos pesados
(caminhões) possuem
duas alternativas: uma é
seguir pela avenida Armando Bei, perto da divisa
com Arujá, e outra pela

rua Mônica Ap. Moredo.
Ambas as rotas darão
acesso à rodovia Dutra,
sentido São Paulo.
Por conta das obras no
Trevo, o ponto de ônibus
da avenida Francisco

Cada vez mais evidente: o candidato à Assembleia Legislativa com
apoio da “máquina” e do
PSB guaru deverá ser o
deputado estadual Caio
França. Sim, filho do governador Márcio França
(PSB)...

Pergunta no ar

Memória de elefante

Arruda dá sorte?

Casos de família

Xavier Correia será deslocado aproximadamente 30
metros para a frente (sentido da via), para atender
melhor aos passageiros
durante o período das
obras.

Alguém tem foto dele?
Impressão minha ou o novo superintendente do
SAAE, Ibrahim Faouzi El Kadi, continua blindado
pelo governo?...

Prefeitura lança projeto
de replantio de árvores
em parques públicos
A Divisão de Implantação e Manutenção de
Parques, da Secretaria de
Meio Ambiente de Guarulhos (Sema), lançou nesta
segunda-feira, dia 17, no
Bosque Maia, o Projeto de
Enriquecimento Florístico
(PEF), nome técnico que
se dá à recomposição
de florestas nativas. Essa
ação também se estenderá para outros parques
públicos da cidade.
Neste primeiro momento, o maior parque da
cidade, o Bosque Maia,
vai receber cerca de 200
mudas de árvores nativas
da Mata Atlântica, entre
elas pau-brasil, palmito-jussara, manacá-da-serra,
cabreúva, jenipapo e açaí.
De acordo com a Sema,
com as intempéries climáticas ou mesmo por motivo de doenças, algumas
espécies nativas desaparecem de seu habitat.
Até mesmo a queda de
uma árvore adulta pode
derrubar outras 20 no
seu entorno, dependendo do adensamento do

local. Com isso, por meio
do PEF serão replantadas dentro dos parques
públicos as árvores que
foram suprimidas de
forma natural, especialmente as espécies mais
vulneráveis.
O projeto beneficiará
o Bosque Maia e os
parques City Las Vegas,
Parque da Casa do Atleta,
JB. Maciel, Portuguesinha, ETA Cumbica, Chico
Mendes, José de Alencar,
Fracalanza, Balneário
Água Azul, entre outros.
Serão plantadas mais de
5 mil mudas das mais
variadas espécies, todas
nativas da Mata Atlântica
e com baixa capacidade
de recuperação natural.
Os locais foram selecionados por apresentarem
ainda algumas das características originais do
bioma local.
Serviço:
Os interessados podem ligar
para o telefone 2475-9862 e
se inscrever para as ações que
vão melhorar a qualidade de
vida de todos.
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CEU Continental deverá ser
entregue no começo de 2019
Nos próximos meses, Guarulhos vai ganhar o mais novo Centro de Educação Unificado da cidade, o CEU Continental, localizado no Parque
Continental 2. A retomada das obras, que deveriam ter sido concluídas em 2016, demonstra o compromisso do prefeito Guti com a educação
GH Pág. 2

Márcio Lino

GH Pág. 6

Até o próximo domingo,
estudantes poderão
se inscrever no Fies
GH Pág. 4

Arquivo/ABr

Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr

‘Máquina de Livros’ se
prepara para visitar a
cidade de Guarulhos
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150 pessoas.
Guarulhos conta
atualmente com nove
CEUs: Pimentas (foto
acima), Presidente Dutra,
Paraíso-Alvorada, Jardim
Cumbica, Parque São
Miguel, Bambi, Ponte Alta,
Ottawa-Uirapuru e Rosa
de França, que oferecem
diversas atividades e
cursos voltados para a
comunidade.
Os CEUs são utilizados
pelos alunos das escolas
da Prefeitura de Guarulhos
e por milhares de pessoas
que participam diariamente das mais variadas
atividades.
As unidades contam com
telecentros, centro de incentivo à leitura, piscinas,
além de cursos de artes,
música, teatro, dança e atividades esportivas, como
natação, ginástica, futsal,
basquete e vôlei. Os CEUs
funcionam todos os dias.

Promessa de entrega era para
2016, mas não houve conclusão
A construção do CEU Continental teve início em março
de 2013 e foi interrompida
em 2015, com a promessa de
conclusão em 2016. Porém,
somente na gestão do prefeito
Guti as obras foram retomadas.
Neste governo duas obras de
CEUs que estavam paralisadas
já estão sendo retomadas.
Além do CEU Continental, o
CEU Bonsucesso tem previsão
de retomada até o próximo
mês.
Outras sete unidades educacionais também tiveram suas
obras retomadas, além da
construção de novas Creches
pelo Programa ProInfância,
convênio entre o município e o
governo federal.

Márcio Lino

Nos próximos meses,
a cidade de Guarulhos
vai ganhar o mais novo
Centro de Educação Unificado da cidade, o CEU
Continental, localizado
no Parque Continental 2.
Prometido pela gestão
passada para ser entregue
até o final de 2016, as
obras foram interrompidas um ano antes. Após
análises contratuais e
tratativas com a empresa
responsável pela construção do CEU, as obras
foram retomadas no início
do mês.
Em ritmo acelerado, a
nova unidade deve ser
entregue até o começo do
ano que vem, de acordo
com o prefeito Guti. “Nosso
compromisso é finalizar e
entregar essa obra, que
ficou paralisada por muito
tempo. Aliás, a orientação
é para que todas as obras
paradas sejam retomadas o
quanto antes para atender
às necessidades da população. Essa obra em especial
será muito importante para
a comunidade, que poderá
desfrutar de ensino de
qualidade, além de muitas
atividades esportivas, culturais e de lazer”, afirma.
Muito além da ampliação da oferta de mais
um espaço educacional,
a finalização da obra do
CEU Continental valoriza
o bairro. A unidade está
sendo construída em uma
área de 8 mil m², com
vistas para a Serra da
Cantareira.
O novo CEU terá Escola
da prefeitura com 14 salas
e vai atender cerca de
780 alunos de creche e
pré-escola, com salas de
atividades infantis, pátio
coberto, refeitório e área
de recreação externa.
Além disso, contará também com ginásio poliesportivo, 10 salas multiuso,
biblioteca, telecentro, ambulatório e auditório com
capacidade para cerca de

Sidnei Barros

Retomada das obras do CEU Continental
demonstra compromisso do prefeito Guti
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Arquivo/ABr

Fies abre inscrições para 155 mil
vagas neste 2º semestre de 2018
O Ministério da Educação (MEC) abriu nesta
segunda-feira, dia 16, as
inscrições para 155 mil
vagas pelo Fundo de
Financiamento Estudantil
(Fies) para o segundo
semestre de 2018. O
prazo se encerra no
domingo, dia 22. Todo o
procedimento é feito pela
internet.
O programa é voltado para estudantes
de Ensino Superior de
instituições privadas. Do
total, 50 mil vagas são
destinadas para pessoas
P-Fies, para pessoas com
com renda per capita de
renda per capita familiar
até três salários mínimos
por mês. Nesse caso, o fi- de até cinco salários
nanciamento mínimo é de mínimos. Nesse caso,
os recursos provem dos
50% do curso, com limite
Fundos Constitucionais e
semestral de R$ 42 mil.
dos Agentes Operadores
As demais
vagas
são
Anuncio-CURVAS-2.pdf 1 17/07/2018 13:16:37
de Crédito.
destinadas à modalidade

Para participar, o estudante deve ter tirado no
mínimo 451 pontos e não
pode ter zerado a redação em ao menos uma
das últimas sete edições
do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). O

resultado da seleção será
divulgado no dia 27 de
julho, em chamada única.
Os pré-selecionados
deverão completar a inscrição e fechar o contrato
de financiamento entre
os dias 27 e 31 de julho.

MEC divulga o resultado da
2a chamada do ProUni; e
estudantes têm até dia 23
Os estudantes já podem
conferir o resultado da
segunda chamada do Programa Universidade para
Todos (ProUni), na internet.
A lista com os candidatos
pré-selecionados nesta
chamada do segundo
semestre de 2018 foi divulgada na segunda-feira
(16). Os estudantes têm
até o próximo dia 23 para
apresentar nas instituições
de ensino os documentos que comprovem as
informações prestadas no
momento da inscrição.
A pré-seleção assegura
ao candidato apenas a
expectativa de direito à
bolsa. Aquele que estiver
na lista deverá ainda ir à
instituição de ensino para
comprovar as informações. A lista com a documentação necessária está
na página do ProUni.

O candidato deve
verificar, na instituição,
os horários e o local de
comparecimento para a
aferição das informações.
A perda do prazo ou a não
comprovação das informações implicará, automaticamente, na reprovação
do candidato.
Quem não foi selecionado em nenhuma das
chamadas pode aderir à
lista de espera nos dias 30
e 31 de julho, na página do
ProUni, na internet. A lista
de espera será divulgada
no dia 2 de agosto.
O ProUni oferece bolsas
de estudo em instituições privadas de ensino
superior. Ao todo, neste
processo seletivo, serão
ofertadas 174.289 bolsas,
sendo 68.884 integrais e
105.405 parciais, em 1.460
instituições.
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‘Máquina de livros’ visita cidades do
país e se prepara para vir a Guarulhos
a cultura e, indo além
da cultura digital e da
dependência de tablets
e smartphones, “tirar um
pouquinho desse mundo
tecnológico e tentar resgatar a paixão pela leitura
através do livro físico”.
A inovação tem um
objetivo: fazer do encontro com os livros parte
do cotidiano. “A gente
tentou fugir também de
feiras convencionais, onde
os livros ficam expostos.
[Aqui] é uma forma lúdica,
interativa, voltada para as
pessoas que estão nas
ruas, totalmente gratuita,
para que elas possam vir
trocar seus livros”, informa
Martins. Para participar, é
simples: basta trazer para
troca livros de literatura
em bom estado de conservação.
Da máquina, saem capas
coloridas, obras ilustradas, literatura de todos os
tipos. E ainda é possível
escolher entre obras para
crianças ou para pessoas
mais velhas. Com 12 anos,
Isadora Costa se diz apaixonada por livros desde os

8 anos. “Meu pai sempre
gostou muito de ler e tinha
livros em casa, aí ele me
emprestou e disse que,
se eu gostasse, poderia
pegar outro. Aí adorei, pe-

guei mais; adorei, peguei
mais. Aí comecei a amar
os livros a partir daí. Todo
dia eu leio um pouquinho,
não importa qual o livro”,
conta.
Fotos: Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr

A mágica acontece diante dos pequenos olhos de
Catarina Costa, 6 anos.
Livros já lidos são transformados em outros, a
partir do momento em que
ela insere uma obra em
uma “máquina de livros”.
A experiência chamou a
atenção da menina, que
já sabe o alfabeto e está
aprendendo a juntar as
letras. Agora, a vontade
de aprender a formar
palavras e, a partir disso,
mergulhar no universo das
histórias aumentou. “Vou
ler todos”, disse, segurando nas mãos as obras que
ganhou hoje.
Catarina é uma das
brasilienses que, esta
semana, trocou livros no
projeto Incrível Máquina
de Livros. A van transformada em atrativo lúdico
permite o depósito e a
entrega imediata dos
livros, chamando a atenção de quem passa pela
Biblioteca Nacional pelas
cores e luzes que ostenta.
Organizador da iniciativa,
Ricardo Martins conta que
o objetivo é incentivar

Projeto teve início
em SP e deverá
percorrer 16 mil km
O projeto é da
Infinito Cultural e iniciada em São Paulo,
no ano passado, com
“o maior sucesso”,
segundo Martins. A
partir de então, com
o apoio do Ministério
da Cultura, os organizadores projetaram a
expansão da iniciativa. A mesma van que
promove a “mágica”
leva a equipe de três
pessoas para diferentes cidades do país.
Brasília é a décima
visitada por eles. A
expectativa é de que
sejam atendidas, ao
todo, 21 cidades de
13 estados, perfa-

zendo mais de 16 mil
quilômetros rodados.
Depois do Distrito
Federal, o projeto
segue para Porto
Alegre, Florianópolis,
Blumenau (SC), Curitiba, Londrina (PR),
São Paulo, Guarulhos
(SP), Campinas (SP),
Barueri (SP), São Bernardo do Campo (SP)
e Ribeirão Preto (SP).
A lista das cidades
que serão visitadas e
mais informações podem ser conferidas
no perfil do projeto
em rede social: https://www.facebook.
com/incrivelmaquinadelivros/.
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NOVOS CURSOS

ODONTOLOGIA
GASTRONOMIA
ED. FÍSICA
(LICENCIATURA)

BOLSAS DE ESTUDO
DE ATÉ

VESTIBULAR
21/JUL
anhanguera.com
CAMPUS PIO XII
AV. PAPA PIO XII, 291 - MACEDO

*A oferta de bolsa de estudo de 100% de desconto na mensalidade é válida durante todo o curso regular para o primeiro colocado no vestibular geral. Não se aplica ao curso de Medicina.
Consulte condições de elegibilidade, modalidade e disponibilidade para essa oferta no site vestibulares.br/regulamentos.
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Cursos gratuitos de inglês e espanhol
têm inscrições abertas pela prefeitura
Na terça-feira (10), a
Prefeitura de Guarulhos
abriu inscrições para
os cursos gratuitos de
línguas oferecidos no
Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear) e
nos CEUs da cidade. Já
as inscrições dos cursos
nos CEUs devem ser
feitas presencialmente, a
partir do dia 23 de julho,
na unidade de interesse
do aluno.
As inscrições para
os cursos oferecidos
no Cemear podem ser
feitas online no Portal
da Secel (Secretaria de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer), nos links:
https://goo.gl/forms/s7L26fM2Z2634tUz2 (espanhol) ehttps://goo.gl/for-

ms/ltupCBYl03dZbwte2
(inglês) ou pessoalmente
na secretaria de alunos.
O horário de atendimento da secretaria nas
respectivas datas é das
8h às 17h. A rematrícula
é automática para alunos
que dão continuidade
aos módulos dos cursos.
As vagas oferecidas
nos cursos de línguas
são divididas entre módulos diferentes. Para os
iniciantes, as vagas serão
distribuídas por ordem
de inscrição. Já aqueles
que têm conhecimento
da língua passarão por
entrevista para avaliação
de conhecimento.
As aulas têm previsão
de início logo na primeira
semana de agosto.

Os cursos
O Centro Municipal de
Educação e Artes (Cemear)
e os Centros de Educação
Unificados (CEUs) oferecem
cursos de língua inglesa e
espanhola a adultos e jovens
a partir de 13 anos completos
e alfabetizados. As aulas
têm duração de 3 horas e
acontecem 1 vez por semana.
Sua duração é de dois anos
e meio.
O curso espanhol tem
ênfase no ensino de língua,
pesquisa e estudo da cultura,
identidade e literaturas espanhola e hispano-americana.
Já o curso de língua inglesa
tem duração de 3 anos divididos em seis módulos com
a possibilidade do acréscimo
do nível avançado.

Carla Maio

Informações sobre turmas
e horários podem ser
obtidas nos seguintes
telefone e endereços:
- Centro Municipal de
Educação e Artes (Cemear) - 2087-7440
Rua Abílio Ramos, 122 Macedo
- CEU Paraíso-Alvorada Fone: 2456-2524
Rua Dom Silvério, s/n - Vila
Paraíso
- CEU Parque São Miguel Fone: 2421-2445
Rua Joaquim Moreira, s/nº
- Pq. São Miguel
- CEU Rosa de França Fone: 2304-7589
Rua Sergipe, s/nº – Jd.
Rosa de França
- CEU Guarulhos Ponte
Alta - Fone: 2436-6813

Rua Pernambuco, 836 - Jd.
Ponte Alta.
- CEU Ottawa–Uirapuru Fone: 2279-2705
Rua Morada Nova, nº 208
– Jd. Ottawa
- CEU Guarulhos Pimentas - Fone: 2489-3500
Estrada do Caminho Velho,
351 - Pimentas
- CEU Guarulhos Presidente Dutra - Fone:
2432-8930
Final da Rua Maria de
Paula Motta
- CEU Jardim Cumbica Fone: 2412-2771
Avenida Atalaia do Norte,
nº 544 – Jd. Cumbica
- CEU Bambi - Fone: 24085402
Rua Benedito Thieso, s/nº
– Pq. Residencial Bambi
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Programação gratuita
de férias agita CEUs
Pintura, teatro e muitas
brincadeiras. Durante todo
o mês de julho, crianças,
jovens e adultos das comunidades do entorno dos
CEUs poderão participar
dessas e outras atividades
do Projeto “AconteCEU
nas Férias”. A iniciativa
conta com diversas oficinas, atividades esportivas,
educativas e culturais, que
se estendem até o dia 31
de julho e acontecem de
segunda a sexta-feira, das
7h às 21h; e aos sábados e
domingos, das 8h às 17h.
A programação é totalmente gratuita e garante

diversão para toda família.
Com a intensa programação de atividades, a Secel
(Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer),
por meio da Escola 360,
objetiva envolver os
participantes em diversas
brincadeiras, que permitem o desenvolvimento de
inúmeros saberes, como a
interação e autonomia de
seus participantes.
Dentre as atividades
que serão realizadas
destacam-se o futsal, tênis
de mesa, jogos e brincadeiras, como a queimada, pic bandeira e pula

corda, além de contação
de histórias, oficinas de
artesanato e brinquedos
recicláveis.
As inscrições para o
Projeto “AconteCEU nas
Férias” podem ser feitas
diretamente na secretaria
do CEU. Caso o usuário
não tenha a carteirinha,
é possível a emissão de
um cartão de visitante mediante a apresentação do
RG. Para mais informações
sobre a programação do
“AconteCEU nas Férias”
podem ser obtidas no
CEU mais próximo de sua
residência.
Divulgação

Serviço:
“AconteCEU nas Férias”
Data: Até 31 de julho
Horário: segunda à
sexta-feira, das 7h às 21h;
sábados e domingos, das
8h às 17h
Locais:
- CEU Paraíso-Alvorada Fone: 2456-2524
Rua Dom Silvério, s/n Vila Paraíso
- CEU Parque São Miguel
- Fone: 2421-2445
Rua Joaquim Moreira, s/
nº - Pq. São Miguel
- CEU Rosa de França -

Fone: 2304-7589
Rua Sergipe, s/nº – Jd.
Rosa de França
- CEU Guarulhos
Ponte Alta Fone: 2436-6813
Rua Pernambuco, 836 Jd. Ponte Alta.
- CEU Ottawa–Uirapuru Fone: 2279-2705
Rua Morada Nova, nº 208
– Jd. Ottawa
- CEU Guarulhos
Pimentas Fone: 2489-3500

Estrada do Caminho Velho, 351 - Pimentas
- CEU Guarulhos
Presidente Dutra Fone: 2432-8930
Final da Rua Maria de
Paula Motta
- CEU Jardim Cumbica Fone: 2412-2771
Avenida Atalaia do Norte,
nº 544 – Jd. Cumbica
- CEU Bambi Fone: 2408-5402
Rua Benedito Thieso, s/nº
– Pq. Residencial Bambi
Entrada gratuita
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Para quem tem pressa em
aprender um novo idioma, tirar as férias de julho
apenas para descansar está
fora de cogitação. Aproveitando que têm mais tempo
livre, muitas pessoas optam
por se matricular em cursos
intensivos, preparatórios
mais puxados para exames
de certificação ou imersões
em línguas estrangeiras. Há
opções de aulas de 3 até 13
horas diárias. Os resultados,
contudo, só são garantidos
se houver de fato empenho
no estudo.
Segundo o gerente
acadêmico da Cultura
Inglesa, Vinícius Nobre, os
adultos estão entre os que
procuram o intensivo de
férias: eles têm pressa em
aprender inglês por ques-

tões profissionais. “Mas há
também um grupo mais
jovem, que quer se preparar para um intercâmbio ou
para imigrar. E sempre tem
aqueles que se matriculam
simplesmente porque são
apaixonados pelo idioma e
não querem parar nem nas
férias.”
Nobre garante que essa
“mini-imersão” nas férias
dá excelentes resultados,
mas sempre recomenda
que os aluno mantenha
a exposição ao inglês
também em contextos informais, como assistir a um
filme ou ouvir música. “O
processamento cerebral é
diferente em um contexto
de relaxamento e contribui
para o aprendizado”, explica o gerente acadêmico

da Cultura Inglesa.
A tendência no Brasil é a
procura por cursos de línguas nas férias crescer, diz
Lourdes Zilberberg, diretora de internacionalização
da Faculdade Armando
Álvares Penteado (Faap).
A instituição oferece nas
férias cursos preparatórios
para exames de certificação de língua inglesa e,
a cada ano, a procura só
tem aumentado.
“Os cursos também
são oferecidos durante o
semestre, mas nas férias o
aluno vê o resultado mais
rapidamente. Ao estudar
idiomas em julho ou janeiro, o estudante aproveita
para se concentrar nisso, o
que acelera a evolução.”
Todo mundo que decide

Imersão é para quem tem pressa em ganhar fluência
A imersão é outra opção
procurada por quem tem
pressa em ganhar fluência. Como são programas
rápidos, entre três e cinco
dias, dá para optar por uma
imersão praticamente todos
os meses do ano.
No período das férias em
julho, o English Camp oferece um programa especial

para as famílias em que todos querem se aperfeiçoar
no inglês. “O English Camp
começou há mais de 30
anos para crianças e adolescentes. O próprio programa
de imersão para adultos foi
pensado a pedido dos pais.
Mais recentemente, fizemos
o programa família”, explica
Silvia Urioste, porta-voz da

escola. Apesar do nome, o
programa não é um passeio
de férias em família. Crianças ficam no acampamento
com as outras crianças, e
os pais ficam no espaço
destinado aos adultos. “São
13 horas de inglês por dia;
a programação começa
às 7h30 e não tem horário
livre.”

Opções para estudar idioma no período
Imersão Total Berlitz
Curso: Nas unidades da cidade de São Paulo, há opções
de imersão em diversos
idiomas: francês, espanhol,
japonês, alemão, italiano,
húngaro, holandês, turco e
português para estrangeiros.
Nas demais escolas da rede,
apenas em inglês.
Duração: De segunda a
Divulgação

sexta, das 9h às 18h
Site: berlitz.com.br
Faap - Preparatórios
para iBT e Ielts
Curso: Inglês - níveis intermediário e avançado
Duração: De segunda a quinta, das 19 às 21 horas
Site: faap.br/idiomas
Programa Família
English Camp
Curso: Inglês - Famílias
com crianças a partir de
8 anos; todos os níveis
Duração: De 5 a 15 dias
- atividades das 7h30
às 20h30
Site: englishcamp.
com.br

Superintensivo Cel.Lep
Curso: Inglês - todos os níveis
Duração: 4 horas de segunda
a sexta
Site: cellep.com
Intensivo de Férias
Cultura Inglesa
Curso: Inglês - todos os níveis
Duração: 4 horas de segunda
a sexta
Site: culturainglesasp.com.br
Intensivo do Instituto
Cervantes
Curso: Espanhol - todos os
níveis
Duração: 3 horas de segunda
a sexta
CSite: saopaulo.cervantes.es

Divulgação

Cursos intensivos nas férias ajudam
a acelerar o aprendizado de idioma

aproveitar julho para estudar uma língua estrangeira
deve antes saber que,
apesar do nome do curso
ser de “férias”, a exigência

será grande. Elena Barcellós, porta-voz do Instituto
Cervantes de São Paulo,
aconselha que o estudante separe algum momento

diário em casa para entrar
em contato com o idioma,
fazendo atividades extras
como assistir a TV, ler
jornais ou conversar.

Período é importante para quem pensa em vestibular

Divulgação

Muitos estudantes
aproveitam o período de
férias para estudar para
o vestibular, melhorar as
notas ou até mesmo correr
atrás das médias ruins.
Mas atenção, não use
esse período para virar
noites em claro e sim para
estudar tranquilamente e
com calma, afinal férias
também são para descansar.
Especialista em educa-

ção, Maria Auxiliadora da Cruz
Montenegro disse
o estudante precisa saber dosar o
tempo nas férias
para estudar e se
divertir. “É importante que ele tenha
autocontrole, principalmente sobre
seu tempo. Não
estudar demais, e nem se
divertir de menos. Dá para

Dica 1
Diversão e estudo
Quando sua mãe diz “tem
hora para tudo”. Tem mesmo. Aprenda a dividir seu
tempo.

Dica 2
Não acorde cedo
para estudar
Em hipótese alguma acorde cedo para estudar durante as férias. A menos que
você esteja fazendo algum
curso. Caso contrário, relaxe
e priorize o sono, recupere o
tempo perdido. Estude com
calma. Planeje seu tempo.

Dia 3
Leia livros divertidos para
distrair a cabeça
Não foque somente nos
estudos ou nas matérias
que precisa decorar ou melhorar. Escolha obras divertidas, pois qualquer leitura é
uma forma de aprendizado.
Isso vai distrair sua mente e
te deixará mais leve.

Dica 4
Revisão
É importante também
fazer revisão das matérias
importantes e não só focar

fazer as duas coisas e sair
das férias descansado e
com mais conhecimento”.
no que precisa aprender.
Aproveite e monte sua forma de estudar como assistir filmes sobre o assunto
ou montar linha do tempo
com papéis de sulfite etc.

Dica 5
Tempo Livre é tudo
Não se esqueça que
você está de férias e também precisa se divertir.
Então, programe seu tempo de estudos e de diversão. Aproveite para andar
de skate, bicicleta, ir ao
shopping, cinema, fazer o
que gosta.
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Estar pronto para os desafios do mercado de trabalho
exige constante atualização
e aperfeiçoamento. Para
ajudar profissionais das mais
diferentes áreas, o Senac
disponibiliza diversos cursos
livre em várias áreas.
Mais informações no www.
sp.senac.br.
Unidade Penha
Criação e Técnicas de Montagem de Bijuterias
23/7 a 13/8 - Segunda, quarta e sexta
Das 8h às 12h
Unidade Tatuapé
Técnicas Básicas de
Maquiagem na Produção
Pessoal
17/07 a 31/7
Unidade Lapa Faustolo
Coloração e Descolaração
Parcial
3/7 a 31/7

Das 8h às 13h
Unidade Lapa Scipião
Oficina de DJ
02/7 a 23/7 - De segunda a
quinta
Das 19h30 às 22h30
Unidade São Miguel
Paulista
Formação em Confeitaria
03/7 a 09/8 - De terça e
quinta
Das 8h às 12h
Unidade Aclimação
Cozinha Regional Brasileira
2/7 a 6/7 - De segunda a
sexta
Das 18h30 às 22h30
Unidade Jabaquara
Finanças para não
Financeiros
2/7 a 6/7 - De segunda a
sexta
Das 19h às 22h30
Unidade Largo Treze
Inglês - básico 1

Divulgação

Senac oferece cursos livres
durante todo mês de julho

2/7 a 30/7 - De segunda a
quinta
Das 07h15 às 10h15
Unidade Jd. Primavera
Introdução ao Office - Word,
Excel e PowerPoint2016
5/7 a 7/8 - De terça e quinta
Das 13h30 às 17h30
Unidade Itaquera
Spa das Mãos e dos Pés
3/7 a 12/7 - De terça a quinta
Das 13h30 às 17h30
Unidade Vila Prudente
Podologia Geriátrica
16/7 a 12/8 - Todas as se-

gundas
Das 14h às 17h
Unidade 24 de maio
Expressão Verbal - desinibição ao falar em público
10/7 a 26/7 - De terça e
quinta
Das 8h às 12h
Unidade Francisco
Matarazzo
Raciocínio Lógico: como
identificar, analisar e resolver problemas
10/7 a 13/7 - de Terça a sexta
- Das 19h às 22h

Vestibular Fatec tem vagas para
curso de Design de Mídias Digitais
O curso superior tecnológico de Design de Mídias
Digitais, que será oferecido
na Faculdade de Tecnologia
do Estado (Fatec) Barueri,
na Grande São Paulo, é uma
das novidades do Vestibular
para o 2º semestre de 2018.
Ao todo, são 40 vagas para
alunos no período noturno.
As inscrições para o processo seletivo terminam no dia
8 de junho.
“O curso foi desenhado
para formar um profissional
com perfil praticamente inédito no mercado”, ressalta o
coordenador de projetos da
Unidade de Ensino Superior
e de Graduação do Centro
Paula Souza, César Fernandes. Vale destacar que a
graduação inédita é resultado de uma parceria com a
Tata Consultancy Services,
multinacional do setor de
Tecnologia da Informação,
com atuação em mais de 40
países.
O conteúdo abordado du-

rante os três anos abrange
áreas como marketing, plano de negócios, design, programação, desenvolvimento
de sistemas, produção de
conteúdo e design.
O contexto é propício ao
surgimento e à expansão
da iniciativa, pois as novas
plataformas de conteúdo,
notadamente os computadores e celulares, se
tornaram parte do cotidiano
da população, com acesso à
informação 24 horas por dia.
O panorama permite que o
marketing digital cresça e se
diversifique.
Além das empresas de
Tecnologia da Informação,
o graduado na área poderá
atuar em agências de publicidade, setores de indústria,
comércio e serviços, empresas de marketing, portais de
informação, produtoras de
conteúdo, provedores de
acesso, organizações não-governamentais e instituições públicas.

Educação infantil / fundamental
Ensino médio
PROJETOS:

Imersão Bilingue
Educação no Trânsito
Prevensão ao uso de
Drogas
Cozinha Experimental

Torneio Sudoku
Oﬁcina de Redação
Preparação ao ENEM
Olimpiadas Matemática
Entre outros

Rua Freire de Andrade, 151 - Jardim Vila Galvão
www.gardhonbandeiras.com.br
colegiogardhon

Fones: 2453-3326 | 4962-3321
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CARTÓRIOS: Para se habilitar e votar em trânsito, o eleitor deverá procurar um cartório eleitoral na cidade

Os eleitores que estarão
fora do domicílio eleitoral
em outubro podem se
cadastrar para votar em
trânsito, desta terça-feira
(17) até o dia 23 de agosto.
O voto em trânsito pode
ocorrer no primeiro, no segundo ou nos dois turnos,
nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil
eleitores. Para votar em
trânsito, o eleitor tem que
fazer a habilitação em um
cartório eleitoral, indicando o local em que estará
na data das eleições.
Neste ano, quem estiver
na unidade da federação
de seu domicílio eleitoral
poderá votar para presidente da República, governador, senador, deputado
federal, deputado estadual
ou distrital. Os eleitores
que estiverem fora da

Arquivo/ABr

Justiça Eleitoral abre habilitação
para voto em trânsito até dia 23

unidade da federação de
seu domicílio eleitoral só
podem votar para presidente.
O voto em trânsito foi
permitido a partir das eleições de 2010, nas capitais

e somente para o cargo
de presidente da República. Naquele ano, 80.419
eleitores se cadastraram
para votar em trânsito no
primeiro turno e 76.458,
no segundo turno. Em

2014, além das capitais, foi
possível votar em trânsito
também nas cidades com
mais de 200 mil eleitores.
Foram criadas 216 seções
para voto em trânsito, em
91 municípios.

Para se habilitar, será necessário comparecer ao cartório eleitoral
Para se habilitar, o eleitor
deve comparecer em um
cartório eleitoral, apresentar um documento oficial
com foto e indicar o local
em que pretende votar. Só
podem votar em trânsito as
pessoas em situação regu-

lar no cadastro eleitoral.
O direito de votar em
trânsito só pode ser exercido no território brasileiro.
No entanto, os eleitores
com título cadastrado no
exterior que estiverem no
Brasil poderão votar em

trânsito na eleição para
presidente.
Os tribunais regionais
eleitorais (TREs) vão divulgar em seus sites os locais
onde haverá voto em trânsito. As seções eleitorais
que receberão o voto em

trânsito deverão ter entre
50 e 400 eleitores. Se o
número de eleitores não
atingir o mínimo, caberá
ao TRE agregar a seção
eleitoral a outra mais
próxima, “visando garantir
o exercício do voto”.

Moradores do Jardim Maia,
Flor da Montanha e Vila
Barros denunciam
infestação de escorpiões
Antônio Boaventura

Quem mora no Jardim
Maia, Jardim Flor da Montanha e Vila Barros passaram a conviver com um
novo vizinho: o escorpião.
Moradores destas regiões
apontam o crescimento no
aparecimento deste animal
nos últimos meses. É possível encontrar, segundo
relato dos moradores, as
espécies amarela, a mais
perigosa entre elas, e a
marrom, nestas áreas.
“Trabalho há 19 anos
neste local [região do
Jardim Maia] e parece não
ter jeito de acabar com
os escorpiões aqui. Já
presenciei muitos deles
até em fios elétricos. Eles
são muitos. Em algumas
casas desta rua [avenida
Dr. Carlos de Campos] é
possível encontrar todos
os dias”, disse Jaílson Gonçalves, 55 anos, segurança
particular.
De acordo com Gonçalves, agentes do Centro
de Controle de Zoonoses
comparecem ao local, mas
apenas utilizam medidas
paliativas para amenizar
a infestação ao invés de
soluções para combater
o crescimento de sua

população. “Eles até vêm
aqui, mas apenas levam
algumas unidades como
amostra para análise. A
última vez que vieram foi
há quase quatro meses”,
declarou.
Já Denise Barros, do
Jardim Maia, afirma que
a proliferação de escorpiões não é exclusividade
somente daquele bairro.
Ela revelou que é possível
encontra-los também no
Jardim Flor da Montanha e
Vila Barros.
De acordo com o
biólogo Giuseppe Puorto,
nas grandes cidades a
espécie mais perigosa é o
escorpião amarelo (Tityus
serrulatus), onda fêmea se
reproduz sozinha) E que a
melhor maneira de evitar a
visita desses aracnídeos é
manter os lugares limpos,
livres de entulhos. Os escorpiões se alimentam de
baratas, que são insetos
domésticos.
O HOJE procurou a
prefeitura, por meio da
Secretaria de Saúde para
esclarecimentos sobre os
procedimentos adotados
no combate aos escorpiões, mas não obteve
resposta.

Promoção Válida somente para os primeiros 2.000 ingressos
Ponto de Troca
Somente no Estádio
A.D. Guarulhos

Domingo - 22/07 - 10:00 Hs

Mauá F.C.

Realização:

Estádio Antônio S. Oliveira
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Prefeitura conclui pavimentação
em via no Recreio São Jorge
Fotos: divulgação

[ bloco de notas ]
José Pereira dos Santos

Unidades Básicas de Saúde (UBS)
realizaram mais de 1.200 atendimentos

Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
Guarulhos e Região e Secretário nacional de
Formação da Força Sindical
E-mail: pereira@metalurgico.org.br
Facebook: www.facebook.com/PereiraMetalurgico
Blog: www.pereirametalurgico.blogspot.com.br

A solução
passa pela urna
A Prefeitura, por meio da
Secretaria de Serviços Públicos (SSP), concluiu neste
domingo, dia 15, as obras
de pavimentação pelo
sistema Mãos à Obra, em
mais uma via de Guarulhos:
a rua Itaberaí, no Recreio
São Jorge. A obra beneficiou diretamente mais de
300 moradores do bairro.
Nesta última fase, moradores executaram 375 m² de
pavimentação com blocos
intertravados, totalizando

mil m² pavimentados.
Os trabalhos foram acompanhados por servidores
da Divisão Técnica do
Projeto Mãos à Obra. O
endereço também recebeu
400 metros de guias e
sarjetas. O secretário
Edmilson Americano (SSP)
informa que no próximo
fim de semana a rua Porto
Calvo começará a receber
o pavimento intertravado e
ressalta o comprometimento dos servidores.

Habitação mobiliza moradores do
Lavras para Feira da Boa Vizinhança
No último sábado (14)
aconteceu a 2ª edição da
Feira da Boa Vizinhança,
no Conjunto Habitacional de Interesse Social
do Lavras, onde moram
1.460 famílias, oriundas
das comunidades da
Hatsuta e da Furp e das
áreas da Várzea do Tietê
(Vila Any, Laurita e Jd.
Guaruacy). Promovido
pelo Departamento de
Águas e Energia Elétrica –
DAEE, em parceria com a
Prefeitura de Guarulhos, o
evento teve como objetivo

aproximar os moradores e
divulgar os equipamentos
da região. Cerca de 400
moradores do conjunto
participaram do feirão.
A Secretaria de Habitação foi responsável pela
mobilização dos moradores, por meio do Departamento de Ação Comunitária, e também realizou
a integração de serviços
de outras pastas, como os
atendimentos feitos pela
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
e pelo SAAE.

Proteção Animal promove agendamento
para castração na região do Cabuçu
Na próxima segunda-feira (23), a partir das 8h, o
Departamento de Proteção
Animal (DPAN), da Secretaria de Meio Ambiente
(SEMA), vai realizar o agendamento para castração
de gatos e cachorros, na
região do Cabuçu. Não é
necessário levar os animais.
Haverá a distribuição de
250 senhas, sendo três por
CPF, ou seja, as vagas são
limitadas e a ação gratuita.

A medida tem por propósito o controle populacional
de animais comunitários,
ou seja, aqueles que não
possuem donos e acabam
sendo cuidados por diferentes pessoas. A campanha já contemplou animais
do Jardim São João, Ponte
Alta, Inocoop e Jardim City.
Esses locais foram selecionados por concentrarem
um maior número de cães e
gatos comunitários.

Assistimos na Rússia a uma competição de grande
qualidade técnica e a um evento muito bem organizado,
sob orientação de um governo que sabe exercer sua legitimidade e autoridade. Mas a Copa do Mundo acabou
e a vida segue.
Aqui no Brasil, a vida segue com grandes dificuldades.
Cito dois exemplos, que já bastam por si. O primeiro é o
aumento da mortalidade infantil, fato que nos manda de
volta ao Terceiro Mundo. O segundo é o desemprego
persistente. O próprio governo, que havia anunciado o
potencial de gerar 1 milhão de vagas, reconhece que só
chegará a 20% da meta.
A agenda do povo brasileiro, portanto, passa a ser a
superação da crise, que nos assola e atormenta. O movimento sindical, onde atuo, tem proposto saídas, que
passam pela ruptura com o modelo neoliberal. Ocorre
que o governo e setores atrasados do empresariado
insistem na continuidade de um padrão econômico
fracassado, gerador de desemprego e multiplicador da
miséria.
A superação da crise - que tem origem política e foi
agravada pelo impeachment de Dilma - exige principalmente governo legítimo, forte a ativo. O oposto do que
temos hoje, que é um governo ilegítimo e moralmente
frouxo. E isso nós só conseguiremos pela via eleitoral.
Em outubro, teremos eleições. É preciso transformar a
eleição num acontecimento cívico, com grande engajamento no processo eleitoral e massivo comparecimento
às urnas.
No regime democrático, as soluções estão na própria
democracia. Foi assim nas graves crises da Grécia, da
Espanha e em tantos outros países. E não falo apenas
de crises econômicas, mas também de graves problemas que envolveram Executivo, Legislativo e Judiciário.
Nós não podemos ter ilusões autoritárias ou acreditar
em promessas de supostos salvadores da Pátria. A solução pela via democrática nem sempre é rápida. Porém, é
o caminho seguro, legítimo e constitucional.
Protesto - As Centrais Sindicais convocam para 10 de
agosto o Dia Nacional de Protesto e Paralisações. A
unidade sindical é muito importante, a fim de defender
direitos, levar nossas reivindicações às ruas e para a
opinião pública, mas, principalmente, no sentido de
apontar medidas capazes de superar a crise econômica,
política e moral em que nosso País foi metido pela velha,
corrupta e irresponsável elite brasileira.

As Unidades Básicas de
Saúde (UBS) Itapegica,
Acácio, Presidente Dutra
e Jardim Nova Cumbica
abriram neste sábado (14)
e realizaram mais de 1.200
atendimentos. Além de
pessoas com consultas
previamente agendadas,
as UBS atenderam a
demanda espontânea, de
quem buscou assistência
nas unidades.
Ao todo, foram realizados 245 consultas
médicas e 177 testes
rápidos para detecção

do HIV, sífilis e hepatites;
coletados 88 exames de
papanicolau (de prevenção do câncer de colo
de útero); efetuados 162
atendimentos na farmácia
e aplicadas 118 doses de
vacina, incluindo as da
gripe, febre amarela e
atualização de carteirinha
em atraso. Além disso, foram ministradas palestras,
regularizadas as condicionalidades (compromissos)
do Programa Bolsa Família
e desenvolvidas ações
educativas.

Delegação guarulhense viaja essa semana
para disputar os Jogos Regionais
A delegação guarulhense com 162 pessoas,
dentre as quais atletas e
comissão técnica, viaja
para o litoral norte de
São Paulo esta semana para disputar a
62ª edição dos Jogos
Regionais, que acontece
entre os dias 18 e 28 de
julho em São Sebastião
e Ilhabela. Depois de
quatro anos sem competir nos Jogos Regionais,
Guarulhos conquistou o
12º lugar em 2017, disputando com 40 cidades.
Este ano, os atletas

buscam melhorar ainda
mais a colocação geral.
Serão 9 modalidades e
14 categorias: Atletismo
ACD, Atletismo livre
feminino, Atletismo livre
masculino, Basquete
feminino, Ciclismo feminino, Ciclismo masculino,
Futsal, Ginástica artística
feminina, Ginástica rítmica, Handebol feminino
livre, Handebol sub-20
masculino, Tênis de
mesa sub-20 feminino,
Tênis de mesa sub-20
masculino e Voleibol
livre masculino.

Envie sugestões de pautas para o nosso WhatsApp:

11

95995-8000
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ACE

SOLENIDADE: Homenagens ocorreram na reunião de diretoria da entidade, nesta terça-feira (17)

ACE-Guarulhos entrega certificados de
filiação a novos e antigos associados
O presidente da ACE-Guarulhos, William Paneque,
entregou certificados de
filiação a 10 novos e antigos
associados da entidade,
em reunião de diretoria que
aconteceu ontem, na sede
da ACE, no Bom Clima. “A

ACE é a casa do empreendedor guarulhense. Fico
feliz de receber tantos empresários e estreitar esse
relacionamento nosso com
eles e entre eles, é ajuda-los a fazer mais e bons
negócios”, afirmou.

“Espero que minha empresa tenha maior visibilidade e
penso que, assim, eu consiga aproximar os guarulhenses do
mar, já que meu ramo é o náutico”, diz Luiz Cabral, da MMG.

“O ACCelular reduziu muito nosso plano de telefonia
corporativa. Sentimos a diferença nas contas da empresa”,
Luiz Gomes de Aquino, da Tecmont.

“A ACE contribui com a segurança na realização dos
negócios, fazendo a análise de crédito de possíveis
clientes”, avalia Leandro Dona Contieri, da Locamais.

“A felicidade em ser associado é ter a facilidade de
relacionamento e troca de conhecimento com outras
empresas”, Rosemary Hammer, da empresa Hammer.

“É bom ser associado porque a empresa participa da sociedade
comercialmente. Afinal, a ACE tem representatividade em
Guarulhos”, Luiz Guimarães, da Work Fire.

“Nos sentimos seguros com a ACE, pois ela é ótima
referência para a cidade e uma forte parceira das
empresas”, Manoel Alcântara, da Plamac.

Fotos: divulgação/ACE

“Aqui é o porto seguro do empresário, porque centralizamos
nossa pesquisa de crédito e sentimos segurança nos
serviços prestados”, Pedro Cardoso, da Guarupar.

“Nossa expectativa é fomentar parcerias, networking e
ficar mais conhecida no mercado. Além de participar das
palestras”, diz Luciana Castro, da É Doce Gourmet.

“Quando resolvi empreender, fiz questão de me associar,
pois tinha a certeza que a entidade me ajudaria muito”,
Anderson Luz, da Lorgus.

“Esperamos agregar valor, tanto do nosso lado, como
também da ACE, além de parceria e fidelidade”, afirma
Renato Vilas Boas, da Câmara de Arbitragem.
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Malhação - Vidas Brasileiras
Por ter mandado Amanda embora de casa, Kavaco assegura a avó
que nunca irá lhe dar o perdão.
O desaparecimento de Amanda,
que ignora Kavaco, deixa todos
nervosos. Márcio convida Pérola
para um acampamento. Para por
em prática sua vontade de ir para
o Sul do país pela primeira vez,
Amanda deve estar se dirigindo a
Florianópolis, crê Kavaco.

Orgulho e Paixão
Cheia de raiva, Susana avisa que
vai se vingar de Julieta. Elisabeta
fica sabendo por Olegário que e
Petúlia estão dividindo o mesmo teto. Ofélia faz de tudo para
Ágatha ficar próxima de Vicente.
Josephine é vista por Cecília
entrando onde mora Uirapuru
quando a nora vai atrás dela. Lady
Margareth planeja contra Elisabeta
ao falar com Kléber.

Deus Salve o Rei
Virgílio não conta onde Amália
está escondida apesar de Afonso

insistir. A mando dele, Montemor
vai ficar sem água, avisa Otávio a
Rodolfo. Rodolfo e o irmão devem
se desculpar, aconselha Lucrécia.
Em conversa com Gregório e Diana, Afonso conta como pretende
desmascarar Catarina. Afonso
mente para Catarina ao contar que
capturaram Delano como possível
culpado pelo atentado à jazida.

Segundo Sol
Agenor fica revoltado com a filha. Beto/Miguel dá aula de violão
a Ícaro. Valentim pede perdão à
mãe por ter tornado pública a canção. Roberval fica irritado quando
Zefa vai à prisão ver Severo. Cacau faz amor com Edgar. Nice fica
aflita quando Agenor põe à força
Rosa para fora de casa. Em crise,
Manuela vai atrás de Narciso. Rosa
ganha o apoio de Ícaro e Acácio.

Chiquititas
As meninas notam que Maria
sumiu. A pequena passou a noite
com a boneca Laura nos túneis do
orfanato. Cintia é comunicada que

Maria sumiu. Maria Cecília lembra
de momentos românticos com
Tobias e decide ir resolver essa
situação. Marian, após semanas,
volta para a escola e diz estar
ótima. Carmen diz que Cintia deve
aceitar de volta Mosca e Pata.
Cintia conta que Maria sumiu e
Carmen grita que ela precisa achar
a menina antes que Gabriela lhe
encha a cabeça.

Cidades
gaúchas
visitadas
por "chocólatras"
Reflexo de
um corpo
elástico

Distrito turístico de
Petrópolis (RJ)
Que tem É recolhido
chama
pelo gari

A Medicina
baseada
nas
vitaminas

Colocar
para
venda
Antigo partido, rival
do Regime
Militar

Fabulista
de "A Lebre
e a Tartaruga"

As Aventuras de Poliana
Verônica recebe um telefonema
de que Guilherme está no hospital,
mas antes de ir, pede para Arlete
terminar de pintar a sua unha. Roger e Verônica chegam ao hospital
público para ver o filho. Os dois
acham que o hospital que ele está
é terrível. Sr. Pendleton descobre a
câmera que os meninos colocaram
em seu cachorro e quebra o equipamento. Iuri começa a espionar
Sophie por desconfiar que ela não
tem um noivo.
O resumo dos capítulos de todas
as novelas é de responsabilidade
das emissoras.

© Revistas COQUETEL

A siderúrgica de
Volta Redonda (RJ)
Alucinar; Prefixo de
desvairar "sublocar"

Saída, em
inglês
Orixá
infantil

(?)-tse,
criador do
Taoismo

Altares de
sacrifícios
religiosos

Sambista
de "Melô
da
Galinha"
(?) cuff,
moderno
modelo de
brinco

Utensílio
para
triturar
queijo

Mar de
(?): banha
o Cazaquistão

A mãe da
mãe
Salsão
(Bot.)

Zico, no
Flamengo
Sua capital
é Kiev
Treino no
teatro

Susana
Naspolini,
jornalista

Psicologia
(abrev.)
Barco de
regatas

Manuel
(?) Bocage, poeta
português
Gíria de
"laughing
out loud"

Construção temporária de
acampamentos
Agente do
assédio
moral
BANCO

(?) I, rei
germano
(Hist.)

Luisa
Arraes,
atuou um
"A Fórmula"

3/ear — erê — lol. 4/exit. 5/esopo.
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O signo de Leão apesar de
estar concentrado em distintos elementos portará um
excelente vínculo com você.
Abeira-se a influir determinados princípios dos seus mais
chegados que apresentam a
forte sensibilidade canceriana.

U

Dispondo de uma boa visão
seu rendimento e aspiração
de superar, haverá fortes dilemas com a multidão canceriana. Os elementos jupterianos
marcharão atuando de em
uma condição aviltante, por
isso terá de se esforçar para
seguir em frente.

aquário

L

Profusos afazeres que
calharão ao longo do dia
compor-se-á em consequência da sua autenticidade.
Disponha com mais fervor em
relação as pessoas de Touro.
O elementar das labaredas
será relevante em alguns
momentos.

capricórnio

leão
Os impedimentos que
tendem a surgir no decorrer deste dia disporão da
interferência da nossa gigante
vermelha. É muito conveniente que faça maior uso da sua
inventividade para libertar-se
logo de casos um pouco mais
inibidas.

A
I
P
O

Gozar de uma ânsia sobre
a trivialidade de triunfar. O
elemento mais líquido e o
planeta Urano efetuarão uma
quota de uma sublimidade.
Irá observar com mais aptidão
um tanto de elementos que te
atravanquem. Evite providenciar vigiar explícitos acasos.

sagitário

câncer
De modo nenhum algo renovado se dará. Aspirará em
fazer-se um dia mais aprazível
ante a graúda frequência
Saturniana. Se encontrará em
uma situação mais moderada
e mais sugestionável que o
ordinário.

E
T

I
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E
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O L
L A
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Reaverá umas poucas benesses no decorrer deste dia
na esfera comunitária. A sua
euforia no planeta de Saturno
viverá bastante conexa com
sua personalidade cortês.

escorpião

gêmeos
Sobrevirá altas contendas
instauradas por você. A assiduidade possante do planeta
Saturno inspirará vigorosamente desta feita. Remodele
a sua meta e suas integrais
atividades. Tende um pouco
no decorrer desse dia se
desmentir.

S

libra

touro
Terá uma grande confusão
para encaminhar-se bem
positivamente em episódios
circunstanciais, forte influências de Júpiter no momento.
As ondas jupterianas irão
conceber infortúnios ao longo
do seu curso.

O
S

O astro rei do sistema solar
reduzirá o seu afoitamento
em alguns momentos auferirá
uma larga assistência neste
ângulo. Sua perspectiva irá
safar você de muitas situações difíceis.
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[ horóscopo ]

virgem
Irá operar de com uma
configuração comportamental
mais singelo em determinados tópicos do seu dia. O
planeta Netuno irá cooperar e
muito para essa circunstância
de inatividade defronte de
alguns eventos.

peixes
Não haverá patavinas surpresas no dia, apesar disso o
nosso satélite lunar irá simplificar para você determinadas
performances. Sua ternura irá
expressar calmaria no qual
avizinha-se de frutificar bons
fluídos.
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Classificados de linha
VEÍCULOS

OFERECE-SE

AUTOS

MOTORISTA CARRETEIRO
Experiência 3 anos. CNH Categoria E. Comparecer no end:
Rua Albino Fantazini, 60 - Vila
Augusta.

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

EMPREGOS
PRECISA-SE
MECÂNICO DE AUTOS
R. Francisco Zanzini, 192, Vila Endres. Próx. Shopp. Internacional
F: 2422-5899/96113-8508.
DOMESTICA
Com referência que more próximo a Vl. Glavão. F: 2212-1132 HC
CORRETOR(A)
C/ carro p/ locação/venda. Salário + aj de custo + comissão
.F:2600-2254/94005-9242
VAGA AUX. OPERACIONAL
transp., emissão de nf, emissão
de CTRC, carregamento em DI,
conclusão de trânsito imp. e exp.,
conferente, atend. ao cliente, almoxarifado, controle de entrada
e saída de veículos, rastreamento, solicitação de coletas. E-mail
p/: rh@dinlog.com.br
VENDEDOR(A)
Autônomo, 100% de lucro. P/
mais informações ligue: 986208979 (whats)

IMÓVEIS

BOITUVA
2 casas, 1 vazia outra alugada,
2qrts, sala, coz, wc, á. serv e garagem. F:99574-9524
PREDINHO LÍQUIDO
2 Salões c seis kitnets c/ renda
440mil F: 98168-7565

SERVIÇOS

ALUGA-SE
SOBRADO 3 COMODOS
sala, coz, wc, aréa de serviço,
1 dorms, gar, R$ 550 bonsuceso, prox ao nagumo. 2468-9271/
99976-9738
CASA 2 COMODOS
Bem simples, jd Bela Vista
R$290,00. P/ solteiro/casal s/ filhos.
F:2403-2664/98211-6398
(tim)

VENDE-SE
TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há apenas 2
km da praça 8 de dezembro. peq.
entr. e mensais de R$ 650,00 Últimas unid. não percam. F:49694226/ 4969-0884 www.cooperterrahabitacional.com.br
CARAGUÁ/MARTIN DE SÁ
Urgente Apto! Mobiliado, pisc,
churrasq só R$90 mil. F:(12)38822020/(12)99774-8981 whats.
APTO AV TIMOTEO PENTEADO
Próx. Centro 2 Dorms, Gar. Cob.
R$ 172Mil. Dir. C/ Prop. F: 999990103

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

MASSAGEM

Publicações Legais
EDITAL

VBN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAINEIS
ELETRÔNICOS LTDA EPP torna público que requereu à SEMA a LICENÇA UNIFICADA - LU para
fabricação de painéis e letreiros luminosos situada a
Avenida Tiradentes, 2.344
– Macedo – Guarulhos –
SP, através do processo
administrativo 33454/2018.

MASSAGEM RELAXANTE
Depilação e limpeza de pele.
Preços Promocionais!!! F:969514445

EDITAIS LEGAIS
E PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

TEL. 2823-0800

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

SAÚDE
DEPILAÇÃO E MASSAGENS
F: 98655-6732

ANUNCIE

ESTAMOS CONTRATANDO
(PCD)

DE 0 À 18 ANOS

140,06

R$

Vagas:
AUX. DE PÁTIO
SERVIÇOS GERAIS
LAVADOR

Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

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

Enfermaria

Verificar Condições

Enviar currículo e laudo médico para:
vagas@viacaourbanaguarulhos.com.br

2468-7400

SUPLETIVO

9

Vitoram Corretora de Seguros

F. 2409-5992
95000-5000

Para
anunciar nos
classificados
ligue:
2823-0828
2823-0830
2823-0836
2823-0837

O FENÔMENO DA ATUALIDADE
PRODUÇÃO

L

OFICIAL

Matrícula
Grátis
Aulas 1 vez
por semana

CURSO

NACIO
NAL

Curso
Rápido

(11)

2408-4200

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

A DIFFERENZA ODONTOLOGIA
EM PARCERIA COM A
FACULDADE FUNORTE SELECIONA
PACIENTES PARA TRATAMENTO
DE IMPLANTES DENTÁRIOS
E CARGA IMEDIATA.
����Dr.��������������������������������������r�������r�����
T����������������������������������������

Responsável Técnico Antonio de Andrade Neto CRO 30.663 CL 12.039

www.cursonacional.com.br
GUARULHOS

R CENTRO
ADAMASTO
RE ONLINE
COMP
SS.COM.BR
BILHETERIAEXPRE

INFORMAÇÕES

2843-6165

94240-3474

Ligue e anuncie nos classificados

www.guarulhoshoje.com.br
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Quarta-feira, 18 de julho de 2018

Porcelanato
90x90
90x90
a partir

R$
R$ 89,90
89,90

1

a partir

1

Pietra di Firenze
1

*Conﬁra condições na loja

GUARULHOS

(11) 2461-8080

w w w. p o r t o b e l l o s h o p . c o m . b r

(11) 94354-6437 • Av. Salgado Filho, 1.883 • Centro

Pietra di Firenze

1

