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Bruna Marquezine 
irá ajudar criança 
que sofre com a
Síndrome de Ondine
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Crédito consignado com o FGTS passa a valer nesta quarta
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STF julga cancelamento 
de títulos de eleitor; em
Guarulhos são 148 mil

Prefeito promete pagar 
verbas rescisórias para 
os ex-comissionados

Nova entidade parceira 
para atender cerca de 
100 crianças na cidade
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PESQUISA IBOPE PARA O GOVERNO DE SP

Levantamento divulgado na noite desta terça-feira (25) mostra ainda que o candidato petista Luiz Marinho oscilou de 8% para 
6%; a pesquisa tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, segundo informou o instituto

Márcio França cresce; Skaf e 
Doria se mantêm empatados
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Greve Geral na Argentina
atrasa voos em Guarulhos
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Operação mira sonegação de R$ 100 mi 
de grupos cervejeiros e cerca Proibida

O Fisco Paulista abriu 
nesta terça-feira, 25, a Ope-
ração Happy Hour para 
fiscalização do setor cer-
vejeiro que teria causado 
prejuízo de R$ 100 milhões 
em sonegação de imposto 
em menos de dois anos. Na 
lista de alvos de 60 audito-
res da Receita estadual está 
o grupo responsável pela 
fabricação da cerveja Proi-
bida. A operação foi aberta 
em 11 cidades de São Pau-
lo, além de diligências em 
duas cidades no Rio de Ja-
neiro e uma na Bahia.

Em seis endereços - qua-
tro em São Paulo e dois em 
Bauru -, os auditores bus-
caram documentos. Outros 
alvos da operação serão 
notificados a apresentar 
documentação relativa a 
seus negócios. De acordo 
com as informações decla-
radas em notas fiscais ele-
trônicas e o cruzamento de 
dados, os agentes fiscais 
identificaram divergências 
na circulação da mercado-
ria correspondente àquelas 
indicadas nos documentos 
fiscais.

Número de mortes em 
1 mês é o menor desde 
2001, aponta SSP-SP

O Estado de São Paulo 
registrou 224 homicídios 
em agosto, o menor índice 
para um mês desde 2001, 
início da série histórica. Com 
a queda, a taxa por 100 mil 
habitantes voltou a bater 
recorde de redução - 7.01 
casos. É o que apontam 
os dados divulgados nesta 
terça-feira, 25, pela Secre-
taria da Segurança Pública 
(SSP).

Segundo a SSP, os homicí-
dios caíram 7,4% em agosto, 
na comparação com o mes-
mo período de 2017, quando 
houve 242 ocorrências. A 
estatística confirma uma ten-
dência histórica de quedas 
- em 2018, aconteceu em to-
dos os meses. Em 2002, por 
exemplo, o número total de 
homicídios foi de 11.851; em 
2017, esses crimes somaram 
3.294 casos.

"Isso é fruto do trabalho 
das polícias, do investimento 
em tecnologia e do em-
prego de ferramentas que 
direcionam o patrulhamento 
para as principais manchas 
de criminalidade, fazendo 
com que a gente consiga ter 
mais eficiência na preven-

ção de homicídios", disse 
o secretário da Segurança, 
Mágino Alves Barbosa Filho. 

Na capital, porém, foram 
52 casos registrados - um 
a mais do que em agosto 
de 2017. Assim, a cidade 
chegou ao quarto mês 
consecutivo sem reduzir o 
índice, comportamento que 
não acontecia desde 2014. 

Na cidade, a taxa é de 6.07 
homicídios por 100 mil habi-
tantes, segundo informou a 
Secretaria da Segurança.

Pela primeira vez em 2018, 
o Estado teve aumento 
de latrocínios, o roubo 
seguido de morte. Foram 23 
casos: três a mais do que 
em agosto de 2017. A alta 
aconteceu mesmo diante 
do quadro de diminuição de 
15,4% de roubos, crimes que 
são relacionados. "Todos 
nós lamentamos as mortes, 
mas essas ações criminosas 
não refletem a tendência de 
queda", disse Mágino. 

Em escalada, os crimes 
de estupros subiram (12,2%) 
pela sétima vez em oito 
meses de 2018. Foram 1.048 
ocorrências notificadas nas 
delegacias paulistas.

 Arte urbana

Pedestres passam por um painel com imagens de astros nacionais e internacionais do 
rock que foi montado na frente do Cine Art Palácio, na Avenida São João, no centro 
da capital paulista, na manhã desta terça-feira (25). Rita Lee, Raul Seixas, Jim Morrison, 
Jimmy Hendrix, John Lennon e Slash foram impressos no local. 

Mega Sena
Concurso n° 2081
22/09/2018
13 - 18 - 35 - 40 - 41 - 42

Lotofácil
Concurso n° 1715
24/09/2018 
01 - 02 - 04 - 06 - 08
11 - 13 - 16 - 17 - 18
19 - 21 - 22 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1903 
21/09/2018
01 - 03 - 05 - 15 - 16
18 - 21 - 22 - 25 - 28
40 - 41 - 64 - 71 - 24
75 - 79 - 88 - 90 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1843
22/09/2018
Primeiro sorteio 
05 - 07 - 09 - 34 - 35 - 37
Segundo sorteio
02 - 05 - 09 - 13 - 21 - 50

Federal
Extração n° 05321
22/09/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   50412         700.000,00
2º  45885           28.000,00 
3º  71047            26.000,00
4º  58394           22.000,00
5º  56589           20.040,00

Marcelo Gonçalves/AE

29º

31º

19º

19º

30%

40%

Amanhã

Hoje

27. Set

26. Set

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

POSSIBILIDADE 
DE CHUVA

POSSIBILIDADE 
DE CHUVA

Eduardo Nogueira
Demorou muito para que a 
Sabesp assumisse a ges-
tão do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) 
de Guarulhos. A situação 
do abastecimento de água 
da cidade e o tratamen-
to de esgoto tendem a 
melhorar. Não dá para, 
em pleno século XXI, uma 
cidade do porte de Guaru-
lhos ainda sofrer com des-
mandos de abastecimento 
e não tratar seu esgoto por 
conta de irresponsabilida-
de administrativa.

Cleyton Dias de Morais
Faz tempo que o Saae de 
Guarulhos não respeita a 
sua população e isso por 
conta dos ex-governantes 
que já passaram por esta 
cidade. Agora o prefei-
to Guti e o governador 

Márcio França deram um 
passo bem adiante para 
melhorar a qualidade de 
vida da população. Espero 
que agora, realmente, o 
rodízio de água que tanto 
castiga os seus morado-
res, de fato tenha fim.

Isaura de Azevedo
Muito boa a iniciativa da 
Prefeitura de Guarulhos 
de passar a gestão do 
Saae para a Sabesp, uma 
empresa respeitada mun-
dialmente. A população 
só tem a ganhar com a 
mudança. Agora, ficará 
sob responsabilidade dos 
vereadores de bater o 
martelo sobre a mudança. 
E uma pergunta: será 
que tem algum vereador 
na Câmara que vai votar 
contra o fim do rodízio de 
água e o tratamento de 

esgoto na cidade? É ver 
para crê.
 

Wilson Gonçalves
O governador Márcio 
França e o prefeito Guti 
mostraram que governam 
independente de partidos 
políticos e em prol da 
população de Guarulhos. 
Espero que os nossos 
vereadores também ajam 
desta forma.

Cristiano Carvalho
A praça Getúlio Vargas, a 
principal da região central 
da cidade, nos dá a sen-
sação de abandono. Vejo 
muita sujeira e um grande 
número de pessoas em 
situação de rua ‘habitan-
do’ naquele local. São ne-
cessárias ações do poder 
público para melhorar a 
situação.
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Greve Geral na Argentina provoca o 
cancelamento de voos em Guarulhos

Unidade móvel do BOM Sênior 
realiza atendimentos na cidade

Ulisses Carvalho 

Em decorrência da 
greve geral que ocorre 
na Argentina, devido a 
uma paralisação iniciada 
pela Confederação Geral 
do Trabalho (CTA) que é 
contra as medidas de ajuste 
econômico, causou o can-
celamento de 38 voos no 
Aeroporto Internacional de 
São Paulo-Guarulhos, em 
Cumbica, sendo 18 partidas 
e 20 chegadas, de acordo 
com a concessionária Gru 
Airport. 

Já companhia aérea La-
tam Airlines Brasil, publicou 
no site ofi cial da empresa 
um comunicado a respeito 
de todos os voos cance-
lados para a Argentina, 
com informações para os 
passageiros reprograma-
rem as viagens. “Não temos 
a relação de voos. O que 
é possível informar é que, 
de todo o Grupo Latam Airli-
nes, foram cancelados, de/
para e dentro da Argentina, 

187 voos nesta terça-feira 
(25)”. 

A Avianca não realiza 
voos de Guarulhos para a 
Argentina, mesma situação 
da companhia aérea Azul, 
que informou ter voos can-
celados de Belo Horizonte 
para a cidade de Buenos 
Aires e também de Porto 
Alegre para Rosário. “Em 
função da greve geral na 
Argentina, os voos AD8762 
(Belo Horizonte-Buenos Ai-
res), AD8763 (Buenos Aires-
-Belo Horizonte), AD8754 
(Porto Alegre-Rosário) e 
AD8755 (Rosário- Porto 
Alegre) desta terça-feira, 
25, foram cancelados. A 
Azul está prestando toda a 
assistência necessária aos 
seus Clientes conforme 
prevê a resolução 400 da 
Anac”.

A Gol também confi rmou 
que em função da paralisa-
ção nacional na Argentina, 
todos os voos operados 
pela companhia para o 

país foram cancelados, 
sendo criados novos voos 
com o objetivo de atender 
essa demanda. Os novos 
voos criados são nesta 
quarta-feira (26), com o voo 
n°9240 de Guarulhos para 
o Aeroporto Internacional 
de Buenos Aires- Ezeiza, 
com partida às 00h10 e pre-
visão de chegada às 03h10, 
além voo de Buenos Aires 
para Guarulhos, n° 9241, 
com previsão de partida às 
04h e previsão de chegada 
em São Paulo às 6h40. 

“Os passageiros impac-
tados por estes cancela-
mentos poderão procurar 
a companhia para remar-
car suas viagens, sem a 
cobrança de taxas e de 
acordo com a disponibili-
dade. Ou ainda, solicitar re-
embolso ou crédito integral 
de suas passagens, pelos 
canais de atendimento: 
site (www.voegol.com.br), 
aplicativo ou pelo telefone 
da Central de Atendimento 
0300 115 2121 e 0800 704 
0465”.

Antônio Boaventura

Presente na cidade de 
Guarulhos na última quinta 
e sexta, a unidade móvel do 
BOM Sênior, que tem sua 
gestão sob responsabilida-
de da Autopass, realizou 
neste período 66 atendi-
mentos na praça Getúlio 
Vargas, no Centro. Nestas 
datas foram oferecidos os 
serviços de emissão da 
primeira e segunda via do 
cartão, que é concedido aos 
maiores de 60 anos.

Iniciativa do Governo do 
Estado, em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Transportes e Trânsito (STT), 
teve como objetivo garantir 
a gratuidade da passagem 
nas linhas intermunicipais 
da Região Metropolitana de 
São Paulo e nas estações 
do Metrô e CPTM. 

O HOJE obteve a infor-
mação de que este tipo de 
atendimento pode voltar 
a ser disponibilizada na 
cidade, porém, depende de 
análise de viabilidade.

No entanto, a empresa 
teve de cancelar o benefí-
cio, sem revelar por quais 

motivos, de pouco mais de 
1.000 cartões até o fi nal do 
mês de agosto deste ano. 
Ou seja, quase 2% da quan-
tidade emitida para usuários 
em Guarulhos. 

Em contrapartida, houve 
neste período a solicitação 
de quase 12 mil cartões 
de benefício para uso no 
transporte público entre 
municípios. 

O Cartão BOM Sênior é 
concedido aos cidadãos 
com idade igual ou superior 
a 60 anos, que garante 
a gratuidade nas linhas 
intermunicipais da Região 
Metropolitana de São Paulo, 
nas linhas operadas pela 
Metra no corredor São Ma-
teus/Jabaquara e Diadema/
Berrini, nas linhas municipais 
dos municípios de Arujá, 
Cotia, Ferraz de Vascon-
celos, Ibiúna, Itapecerica 
da Serra, Mairiporã, Poá, 
Ribeirão Pires, Rio Grande 
da Serra, São Caetano, São 
Roque, Suzano e Taboão da 
Serra; (Aceitação apenas do 
Cartão BOM Sênior superior 
a 65 anos) e nas estações 
do Metrô e CPTM.
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Prefeitura promete pagar verbas 
rescisórias de ex-comissionados

Vereadores divergem 
sobre eficácia da CEI para 
investigar denúncia no Saae

Antônio Boaventura

As negociações entre 
prefeitura e ex-comis-
sionados, que prestaram 
serviço à gestão do 
ex-prefeito Sebastião 
Almeida, agora no PDT, 
parecem estar próximas 
de um desfecho. Depois 
de mais de 20 meses de 
negociações, a gestão 
Guti chegou a um consen-
so com as representações 
dos ex-servidores para 
realizar o pagamento das 
verbas rescisórias. Entre-
tanto, ainda não há data 
para que isso ocorra.

De acordo com a prefei-
tura, houve um encontro 
com representantes do 
Sindicato dos Trabalha-
dores da Administração 
Pública de Guarulhos 
(Stap) e do grupo de 
ex-funcionários para 
discutir o tema. E nela 
fi cou acordado com as 
partes que o governo irá 
realizar o pagamento dos 
valores para quase 2 mil 
ex-comissionados.

A administração pública 
ressaltou que está fazen-
do o levantamento dos 
valores integral a serem 

quitados para elaborar o 
cronograma de pagamen-
to. Assim que houver uma 
defi nição sobre este pro-
cesso, um novo encontro 
ou reunião será marcada 
para informar qual será 
o procedimento adotado 
para quitação das verbas 
rescisórias. 

Já a comissão formada 
por mulheres que foram 
exoneradas em janeiro de 
2017 aponta, conforme 
comunicado que o HOJE 
teve acesso, que a prefei-
tura fi rmou compromisso 
com eles de apresentar 

as datas para pagamento 
no dia 15 de novembro 
deste ano.

Entre janeiro de 2009 
e abril de 2016, o ex-pre-
feito Sebastião Almeida 
nomeou e manteve os 
cargos contrariando as 
constituições estaduais e 
federais. Segundo denún-
cia realizada pelo Ministé-
rio Público Estadual (MPE), 
em dezembro passado, o 
ex-petista criou inúmeros 
cargos que não corres-
pondem a funções de 
assessoramento, chefi a e 
de direção.

Antônio Boaventura

Vereadores da base 
de apoio e oposição ao 
governo divergem sobre 
a efi cácia da Comissão 
Especial de Inquérito 
(CEI) que foi instalada 
pela Câmara Municipal 
na última quinta-feira (20) 
para investigar o suposto 
desvio de R$ 5 bilhões 
das contas do Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto (Saae) durante os 
governos petistas de Elói 
Pietá (PT) e Sebastião 
Almeida, agora no PDT, 
apontado pelo superin-
tendente da autarquia 
Ibrahim Faouzi El Kadi. 

Na última sexta-feira 
(21), o governador Márcio 
França (PSB) e o prefeito 
Guti (PSB) assinaram um 
protocolo de intensões, 
que prevê a concessão 
do Saae Guarulhos à 
Sabesp por um período 
de 40 anos. Este acordo 

prevê investimentos da 
empresa de capital misto 
na ordem aproximada de 
R$ 3 bilhões para realizar 
abastecimento de água 
em sua totalidade e 48% 
do tratamento de esgoto, 
além do congelamento 
da dívida de R$ 3, 4 
bilhões que a autarquia 
possui com a Sabesp.

Os partidos com 
representatividade 
para indicação de seus 
parlamentares, confor-
me Regimento Interno 
do Legislativo, para parti-
cipar da comissão têm 
até quinta-feira (27) para 
formalizar seus repre-
sentantes. Já foram indi-
cados: Geraldo Celesti-
no (PSDB), Wesley Casa 
Forte (PSB), Eduardo 
Barreto (PCdoB), Moreira 
(PTB), Acácio Portela 
(PP) e Professor Jesus 
(DEM), autor da sugestão 
de abertura desta CEI. 

Sai de perto!
Candidato a deputado fe-

deral, o vereador Lauri Rocha 
(PSDB) foi pedir ajuda ao 
empresário Carlos Roberto, 
outrora o cacique-mor dos 
tucanos guarus. Fontes afi r-
mam que a conversa não foi, 
digamos, das mais agradá-
veis...

A fila anda
Com a falta de interesse do secretário Gilvan 

Passos (Segurança), o nome mais cotado para vice 
de Guti em 2020 passa a ser o do secretário Airton 
Trevisan (Justiça)...

Bússolas
O Ibope deverá repercutir até sexta-feira, 28, dia 

em que o Datafolha irá divulgar sua mais recente 
pesquisa para presidente. Afi nal, caro (e)leitor, você 
já se decidiu em qual dos institutos vai votar?...

Barrados na urna!
A presidente do TSE, Rosa Weber, não pretende 

liberar o voto para os eleitores que não fi zeram o re-
cadastramento biométrico. Em Guarulhos o percen-
tual de impedidos é signifi cativo…

Mui amigos
Perceptível: alguns assessores do presidente da 

Cãmara, Eduardo Soltur (PSB), estão arrumando 
mais encrencas nas redes sociais que votos para 
ele, candidato a deputado federal…

Polêmica
O vereador João Barbosa 

(PRB) discursou ontem sobre a 
Marcha Gay, ocorrida domingo, 
dia 16. Afi rmou que um estupro 
na avenida Paulo Faccinni foi 

registrado no 1º DP, assim como cenas de sexo explíci-
to. E indagou: “Ser homosexual é isso”?...

Liberado
A candidatura a 

deputado estadual do 
vereador João Dárcio 
(Podemos) foi aprovada 
ontem pelo TRE…

Agenda
O jantar de arrecada-

ção para a campanha 
do ex-prefeito Almei-
da (PDT) a deputado 
federal será amanhã, no 
Guaru Center. Convite a 
R$ 500...

Piada pronta
Enquete ontem em meu Facebook indicava 91% a 

favor que o prefeito Guti (PSB) mexa no secretaria-
do após as eleições. Os 9% contrários devem ser 
ligados ao atual 1º escalão…

Reticências...

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

Ivanildo Porto

Ivanildo Porto
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Márcio França continua subindo; Skaf 
e Doria mantêm empate, aponta Ibope

Em SP, Bolsonaro sobe para 33%, Alckmin 
oscila para 14% e Haddad cai para 12%

Os candidatos ao governo 
do Estado de São Paulo 
João Doria (PSDB) e Paulo 
Skaf (MDB) continuam 
tecnicamente empatados 
em primeiro lugar, diz a mais 
recente pesquisa eleitoral 
Ibope/Estado/TV Globo, 
divulgada nesta terça-feira, 
25. Skaf aparece com 24% e 
Doria, com 22%. A margem 
de erro é de dois pontos 
porcentuais. Em relação à 
última pesquisa Ibope, di-
vulgada em 19 de setembro, 
Skaf ficou estável e Doria 
oscilou negativamente em 
um ponto.

Em terceiro lugar aparece 
Márcio França, com 12% - 
ele cresceu três pontos em 
relação à última pesquisa. 
Em seguida, o levantamento 
mostra Luiz Marinho (PT), 

que oscilou negativamente 
de 8% para 6%; e Major Cos-
ta e Silva (DC), com 4% - dois 
pontos a mais em relação à 
pesquisa anterior, dentro da 
margem de erro. 

Mais atrás, vêm Professo-
ra Lisete (PSOL), com 2%, 
e Marcelo Cândido (PDT), 
Professor Claudio Fernan-
do (PMN), Rodrigo Tavares 
(PRTB), Toninho Ferreira 
(PSTU), Rogerio Chequer 
(Novo) e Lilian Miranda 
(PCO), cada um com 1%.

Se considerada a intenção 
de voto espontânea, quan-
do os nomes dos candida-
tos não são apresentados 
aos entrevistados, Doria 
aparece com 9% - oscilação 
negativa de um ponto em 
relação à última pesquisa. 
Skaf segue empatado 

tecnicamente, com 10%, 
oscilando um ponto para 
cima. O terceiro lugar é de 
Márcio França, com 6% das 
intenções, oscilação positiva 
de dois pontos em compara-
ção ao levantamento do dia 
19 de setembro. 

Luiz Marinho tem 3%, um 
ponto acima da pesquisa 
anterior. Os outros can-
didatos não pontuaram. 
Brancos e nulos somaram 
23%; entrevistados que não 
souberam ou não quiseram 
responder foram 45%.

A pesquisa foi contratada 
pelo Estado e pela TV Globo 
e está registrada no Tribunal 
Regional Eleitoral sob o pro-
tocolo Nº SP-09074/2018 e 
no Tribunal Superior Eleitoral 
sob o protocolo Nº BR-
01797/2018.

Pesquisa Ibope/Estado/
TV Globo feita apenas 
com eleitores paulistas e 
divulgada nesta terça-fei-
ra, 25, mostra que o candi-
dato do PSL à Presidência 
nas eleições 2018, Jair 
Bolsonaro, se manteve na 
liderança isolada da cor-
rida presidencial em São 
Paulo, com 33% das inten-
ções de voto, e ampliou a 
vantagem em relação aos 
principais adversários.

Bolsonaro subiu de 30% 
para 33% entre os paulis-
tas. Empatados tecnica-
mente em segundo lugar, 
Geraldo Alckmin (PSDB) 
oscilou de 13% para 14%, 
Fernando Haddad (PT) 
passou de 13% para 12% e 
Ciro Gomes (PDT) oscilou 
para cima, de 8% para 

10%. Marina Silva (Rede) 
manteve a tendência de 
queda, passando de 6% 
para 4%.

Na pesquisa feita há 
duas semanas, Bolsona-
ro e Alckmin chegaram 
a aparecer empatados 
tecnicamente, quase no 
limite da margem de erro 
(23% a 18%), que era de 
três pontos porcentuais 
naquele levantamento. Há 
uma semana, o candidato 
do PSL abriu 17 pontos de 
vantagem sobre o tucano, 
e agora ampliou a distân-
cia para 19 pontos.

Haddad se estabilizou 
depois de praticamente 
dobrar sua taxa de inten-
ção de votos entre os dias 
10 e 19 de setembro. Ele foi 
oficializado como cabeça 

da chapa do PT no dia 11, 
após o indeferimento da 
candidatura do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva, condenado e preso 
na Operação Lava Jato.

A pesquisa foi realizada 
entre os dias 22 e 24 de 
setembro. Foram entrevis-
tados 2.002 votantes. A 
margem de erro máxima 
é de dois pontos porcen-
tuais para mais ou para 
menos, com nível de 
confiança de 95%. Isso 
quer dizer que há uma 
probabilidade de 95% de 
os resultados retratarem 
o atual momento eleitoral, 
considerando a margem 
de erro. O registro no 
Tribunal Superior Eleitoral 
foi feito sob o protocolo 
BR-01797/2018.

24% 22% 12%
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[ bloco de notas ]

Curso capacita equipes 
da Patrulha Maria de Penha

Na sexta (21) aconteceu 
o encerramento do curso 
para os guardas civis mu-
nicipais (GCMs) que farão 
parte da Patrulha Maria 
da Penha, promovido pela 
Secretaria de Assuntos 
para Segurança Pública 
(Sasp). 

A formação foi realizada 
na Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento, antece-
dendo o convênio e o iní-
cio do curso preparatório 

oferecido pelo Ministério 
Público, necessário para 
que os guardas possam 
atuar na área.

Depois de fi nalizar esse 
processo, o grupo iniciará 
a atividade na cidade 
nos casos de violência 
doméstica, quando do 
estabelecimento das me-
didas protetivas previstas 
pela Lei Maria da Penha, 
de modo a acompanhar as 
vítimas dando suporte.

[ bloco de notas ]

O próximo domingo (30) 
é dia de atualizar a carteira 
de vacinação do seu bichi-
nho e também de diversão. 
A partir das 9h, a tenda 
branca do Bosque Maia 
recebe mais uma edição 
do GruAnimal. O evento é 
realizado pela Secretaria de 
Meio Ambiente (Sema), por 
meio do Departamento de 
Proteção Animal (DPan), e 
oferece serviços gratuitos 
para cães e gatos.

A programação começa 
às 9h com a Cãominhada 
(concentração na altura MC 
Donald´s da avenida Paulo 

Faccini) e com a vacinação 
antirrábica (não é preciso 
apresentar a carteira de 
vacinação do animal). A 
distribuição de mil senhas 
para agendamento de cas-
trações (até duas senhas 
por CPF) acontece das 10h 
às 13h ou até o término das 
mesmas. É necessário tam-
bém apresentar compro-
vante de residência e RG. 
Os procedimentos serão re-
alizados posteriormente no 
DPan Jardim Triunfo, onde 
os animais também serão 
microchipados e receberão 
o Registro Geral Animal.

GruAnimal terá feira de adoção, vacinação, 
senhas para castração e Cãominhada

Concurso para 7.888 vagas 
no INSS é cada vez mais urgente

Apesar das medidas 
estudadas para evitar 
que o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) 
sofra um apagão com 
a falta de servidores, a 
necessidade de abertura 
de um novo concurso 
público é urgente. Falta 
tanta gente que, segun-
do o INSS, o órgão tem 
recebido cada vez mais 
notifi cações judiciais dos 
órgãos fi scalizadores. 
Por uma razão simples: 
não há funcionários 
sufi cientes para atender 

a população, que recorre 
à Justiça para conseguir 
seus direitos.

Para tentar amenizar o 
problema, o INSS já fez 
um pedido em caráter de 
urgência ao Ministério do 
Planejamento: a abertura 
de novo concurso público 
para a contratação de 
7.888 novos servidores. 
Órgão necessita de nova 
seleção para os cargos 
de técnico, analista e pe-
rito; pedido já foi enviado 
ao Ministério do Planeja-
mento. 

Cerca de 80 mulheres par-
ticipantes do curso de Cos-
tura Industrial receberam o 
certifi cado de conclusão na 
última sexta-feira (21), em 
cerimônia realizada no CEU 
Pimentas, organizada pela 
Subsecretaria de Políticas 
para as Mulheres (SPPM), 
vinculada à Secretaria de 
Assuntos Difusos. Durante 
o evento, os presentes 
assistiram a palestra “Em-
preendedorismo e Empon-
deramento”, ministrada pelo 
Administrador e Técnico 
Contábil Wagner Ântico. O 
curso foi coordenado pela 
SPPM e a capacitação fi cou 

a cargo do professor volun-
tário Paulo Ciriacco.

Com carga horária de 100 
horas, as alunas apren-
deram sobre métodos de 
higiene e segurança do 
trabalho, técnica de costura 
industrial em máquina reta 
e galoneira, manuseio de 
acessórios e ferramentas de 
trabalho, além de partici-
parem de uma ofi cina de 
reparos. 

As aulas ocorreram nos 
Espaços da Mulher Clara 
Maria, localizados nos CEUs 
Pimentas e Ponte Alta, e 
nas Casas Clara Maria do 
Recreio São Jorge.

Prefeitura certifica mulheres 
em curso de Costura Industrial

Saúde Agora ganha cada vez mais 
adesão e amplia oferta de serviços

O Programa Saúde 
Agora colocou em funcio-
namento três Unidades 
Básicas de Saúde neste 
sábado (22): UBS Cidade 
Martins, UBS Dinamarca e 
UBS Carmela. A iniciativa 
resultou em cerca de mil 
atendimentos prestados 
à população, sendo 173 
consultas médicas; 50 
exames de papanicolau 
(de prevenção do câncer 
de colo do útero); 15 testes 
rápidos para a detecção 
de doenças como HIV, 

sífi lis e hepatites B e C; e 
132 vacinas aplicadas.

Além disso, foram reali-
zados 149 atendimentos 
nas farmácias das unida-
des, 259 investigações 
de pessoas com sintomas 
de problemas respirató-
rios, 152 atualizações do 
cadastro E-SUS e 50 re-
gularizações do Programa 
Bolsa Família, entre outros 
procedimentos. O sábado 
nas UBS ainda contou com 
atividades educativas e de 
promoção à saúde.

[ artigo ]

José Pereira dos Santos
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/PereiraMeta-
lurgico
Blog: www.pereirametalurgico.blogspot.com.br

Eles, não!
Dentro de 11 dias, haverá eleições. Uma eleição 

não pode resolver tudo ao mesmo tempo. Mas 
seu poder de piorar as coisas é imenso. Portan-
to, precisaremos votar com muita consciência, 
civismo e responsabilidade.

Ou seja, se não votarmos com esse cuidado, 
corremos o risco de reeleger tudo o que de ruim 
aí está e ainda de colocar no poder mais gente 
sem preparo, sem moral e sem compromissos 
com a democracia, o desenvolvimento e a inclu-
são social.

Existe hoje forte descrédito na política e nos 
políticos. Mas a experiência ensina que, se é 
ruim com os políticos, pior sem eles. Os políti-
cos, mal ou bem, produzem leis, administram 
o Estado e negociam pactos com a sociedade, 
para que haja diálogo entre os diferentes e um 
mínimo de paz na sociedade.

A descrença na política e nos políticos já é 
ruim. Mas o pior é quando ela atinge a democra-
cia, como se esta fosse resultado da vontade de 
uns poucos e não um processo historicamente 
construído, por meio das lutas e muitas vezes à 
custa da vida de pessoas.

Creio que nessas eleições devemos vincular 
democracia a direitos, mostrando que a con-
quista de avanços individuais e sociais só pode 
ocorrer num ambiente de liberdade. Por exem-
plo: as conquistas trabalhistas cresceram com a 
própria Assembleia Nacional Constituinte e por 
causa da aplicação efetiva da Constituição. 

Foi só a partir de 1988 que passaram a vigorar 
direitos como abono de férias, licença-mater-
nidade de 120 dias; multa de 40% do FGTS nas 
demissões imotivadas; jornada de 44 horas; 
licença-paternidade; e tantos outros.

O sindicalismo sabe que democracia e direitos 
caminham juntos. Por isso, as lideranças se em-
penham em apoiar candidatos progressistas e a 
combater candidaturas extremistas, intolerantes 
e radicalmente neoliberais, como é o caso de 
Bolsonaro. Nesse sentido, saúdo a nota unifica-
da das Centrais, publicada no final de semana, 
que alerta para o risco do candidato de extrema 
direita.

Eles, não! Existe um forte movimento social 
chamado “Ele Não!”. É uma iniciativa correta, 
mas alerto que ela não pode ser apenas uma 
peça do atual tabuleiro eleitoral. Talvez melhor 
seria “Eles, não!”. Eles quem? 

Os políticos desonestos, os deputados im-
produtivos, os que votam contra o povo, os 
candidatos que pedem voto ao trabalhador e, 
no Congresso Nacional, massacram direitos e 
avanços sociais.

Sem eles, nosso País será muito melhor. O 
destino de uma Nação não depende só dos po-
líticos. Depende, e muito, das atitudes que são 
tomadas pela base social. 11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Divulgação
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Nova entidade parceira 
vai atender 100 crianças 
na região da Vila Galvão

Bosque Maia terá várias atrações 
para a pessoa idosa nesta quinta

Na manhã desta terça-
-feira (25), o prefeito Guti e o 
secretário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer (Secel), 
João Carlos Pannocchia, 
visitaram o Instituto Ação 
Cidadã (IAC), no Jardim 
Vila Galvão, instituição que 
passa a integrar a rede 
credenciada de creches do 
município, no atendimento 
de crianças de zero a 3 anos 
e 11 meses de idade, no 
período integral. 

A visita ofi cializou o início 
das atividades da IAC para 
a Prefeitura, com o aten-
dimento de cerca de 100 
alunos que aguardavam na 
lista de espera da EPG Pro-
fessora Nadja Maria Seabra 
Santos.

Para o prefeito Guti, inves-
tir na primeira infância é a 
melhor e mais justa forma 
de garantir um futuro com 
mais equidade às crianças 
da cidade. 

“Nós só podemos mudar 
o mundo dando uma edu-
cação de qualidade para 
as nossas crianças, que só 
terão uma boa oportunidade 

na vida se forem bem prepa-
radas, e se tiverem uma 
educação adequada. Fico 
feliz ao visitar as escolas, 
com esse contato com as 
crianças, que nos transmi-
tem um sentimento puro. Eu 
agradeço a todos envolvi-
dos responsáveis por fazer 
essa entidade acontecer, 
para fazer uma educação 
diferente e acolhedora, que 
realmente atinja todos os 
seus objetivos”, destacou o 
prefeito. 

O secretário Pannocchia 
ressaltou a qualidade da 
educação e da merenda 
escolar que é servida na uni-
dade. “Vamos sempre traba-

lhar, para dar o melhor. Essa 
é a nossa missão. Temos de 
garantir uma educação com 
excelência para todas as 
crianças”, enfatizou. 

A entidade parceira conta 
com cinco salas de aula, lac-
tário, dois banheiros infantis 
e um para funcionários, 
playground e solarium. A 
unidade também dispõe de 
cozinha e refeitório, na qual 
são servidas cinco refeições 
diárias, café da manhã, 
almoço, colação (fruta, suco 
ou bolacha), jantar e colação 
da tarde, em uma jornada 
de dez horas de atendimen-
to, das 7h às 17h, e das 8h 
às 18h.

Nesta quinta-feira (27) 
será o Dia de Promoção 
à Saúde da Pessoa Idosa 
no Bosque Maia, com 
extensa programação das 
9h às 13h, uma realização 
das secretarias de Saúde 
e Esportes, bem como 
do Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa 
Idosa. Além de ativida-
des variadas como aula 
de ritmos, danças, jogos 
adaptados para a terceira 
idade e massagem, a data 
será comemorada com o 
lançamento de mais um 
serviço para o cuidado 
especializado em geriatria 
e gerontologia na cidade.

Chamadas de URSIs 
(Unidades de Referência à 
Saúde da Pessoa Idosa), o 
serviço, que funcionará nos 

Centros de Especialidades 
Médicas -  Cemegs Canta-
reira e São João, contará 
com ações desenvolvidas 
por equipe multidisciplinar. 
O objetivo é qualifi car e hu-
manizar o atendimento ao 
idoso, para que ele possa 
manter uma vida ativa, com 
autonomia e independên-
cia, evitando ou retardando 
o declínio das capacidades 
intrínsecas e funcionais, e 
garantindo a qualidade de 
vida em todas as etapas do 
envelhecimento. 

Dentro da programação 
da Semana promovida pelo 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa, 
com o tema: “Jovem hoje, 
idoso amanhã: cuidado e 
respeito sempre”, nesta 
quinta-feira, a Secretaria 

de Saúde vai oferecer uma 
série de atividades para 
este público, no Bosque 
Maia, que serão realizadas 
simultaneamente nas qua-
dras esportivas, na tenda 
central e ao redor dela.

Por meio do CTA itine-
rante (Centro de Testagem 
e Aconselhamento em 
Infecções Sexualmente 
Transmissíveis e Aids) 
serão efetuados testes 
rápidos para a detecção 
de Hepatite C, além de 
orientações sobre o tema 
e distribuição de preserva-
tivos. O Centro de Refe-
rência à Saúde do Idoso 
(Ceresi) fará apresentação 
de dança sênior, avaliação 
e orientação sobre postura, 
bem como panfl etagem 
sobre vida saudável.
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Consignado com garantia do FGTS 
estará disponível a partir desta 4ª 

A partir desta quarta-feira 
(26) os trabalhadores do 
setor privado poderão contar 
com uma nova opção de 
crédito, o empréstimo consig-
nado com uso do Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS) como garantia. Por 
enquanto, apenas a Caixa 
Econômica Federal oferece 
a linha de crédito, segundo 
informou o Ministério do 
Trabalho. 

Os empréstimos poderão 
ser pedidos em qualquer 
agência do banco público.

De acordo com o ministé-
rio, a nova linha de crédito 
estará disponível para 36,9 
milhões de trabalhadores 
com carteira assinada. Os 
juros não poderão ultrapas-
sar 3,5% ao mês, percentual 
até 50% menor do que o de 
outras operações de crédito 
disponíveis no mercado, in-

formou o ministério. O prazo 
de pagamento será de até 48 
meses (quatro anos).

O uso do FGTS como garan-
tia para o crédito consignado 
proporciona juros mais baixos 
para os tomadores porque 
os recursos da conta do 
trabalhador no fundo cobri-
rão eventuais calotes, o que 
reduz o risco para os bancos 
e permite à Caixa oferecer 
empréstimos com taxas 
menores.

Segundo o ministério, os 
valores emprestados depen-
derão do quanto os traba-
lhadores têm depositado na 
conta vinculada do FGTS. 
Pelas regras, eles podem dar 
como garantia até 10% do 
saldo da conta e a totalidade 
da multa em caso de demis-
são sem justa causa, valores 
que podem ser retidos pelo 
banco no momento em que o 

trabalhador perder o vínculo 
com a empresa em que esta-
va quando fez o empréstimo 
consignado. 

O valor reservado como 
garantia do empréstimo per-
manecerá na conta do FGTS 
do trabalhador, rendendo 

normalmente, até a quitação 
do empréstimo. A garantia 
será usada caso o emprega-
do seja demitido sem justa 
causa e o banco não tenha 
mais como descontar as par-
celas do crédito consignado 
do salário.

 O plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) deve 
julgar nesta quarta-feira, 26, 
a ação do Partido Socialista 
Brasileiro (PSB) que contesta 
o cancelamento de título de 
eleitores que não realizaram 
o cadastramento biométrico 
obrigatório. O ministro Luís 
Roberto Barroso, relator do 
processo, avisou que levaria 
a ação para ser julgada e o 
presidente da Corte, ministro 
Dias To�oli, a incluiu na 
pauta desta quarta. 

Nesta segunda-feira, 24, 
em manifestação ao STF, 
a presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
ministra Rosa Weber, afirmou 
que eventual suspensão do 
cancelamento de títulos de 
eleitor implicará o compro-
metimento do calendário 
eleitoral, destacando ainda 
“elevados custos exigidos” 
para o refazimento de 
diversas etapas do pleito. O 
primeiro turno das eleições 
está marcado para o dia 7 
de outubro.

Em documento com mais 
de 200 páginas, a presiden-
te do TSE destaca que não 

comparecer ao recadastra-
mento não cancela automa-
ticamente o título de eleitor. 
Cerca de 5,6 milhões não 
compareceram ao processo 
de revisão geral. Segundo 
o TSE, 3,3 milhões de títulos 
foram cancelados. A biome-

tria, segundo Rosa Weber, é 
um dos itens da revisão.

Na cidade de Guarulhos, 
o número de títulos cancela-
dos foi de 148 mil, segundo 
informações do Tribunal 
Regional Eleitoral de São 
Paulo (TRE-SP).

A relação entre os preços do 
etanol subiu na terceira semana 
de setembro, atingindo 60,67%, 
após 59,22% na anterior, conforme 
a Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe). Na terceira 
semana de 2017, essa equivalência 
estava em 67,12%. Para especialistas, 
o uso do etanol deixa de ser vanta-
joso quando o preço do derivado da 
cana-de-açúcar representa mais de 
70% do valor da gasolina. 

A vantagem é calculada conside-
rando que o poder calorífico do eta-
nol é de 70% do poder do combus-
tível fóssil. Com a relação entre 70% 
e 70,5%, é considerada indiferente a 
utilização de gasolina ou etanol.

No Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC), que mede a taxa de 
inflação na cidade de São Paulo, os 
preços do etanol voltaram a subir 
(4,22%) na terceira quadrissema-
na de setembro (últimos 30 dias 
encerrados no dia 22), após recuo 
de 0,18% na segunda leitura. Já a 
gasolina ficou 3,32% mais cara (ante 
1,44%). 

Escolas particulares de 
todo o país começam a 
anunciar os reajustes nas 
mensalidades que serão 
cobradas em 2019. Os 
valores variam de acordo 
com a região e também 
com o local onde está o 
estabelecimento. Pais e 
responsáveis, no entan-
to, podem se proteger 
e questionar as escolas 
caso percebam aumentos 
abusivos.

No Distrito Federal, 
setembro é o mês em que 
geralmente as institui-
ções começam a fechar 
os valores que serão 
cobrados, de acordo com 
o presidente do Sindicato 
dos Estabelecimentos 
Particulares de Ensino do 
Distrito Federal (Sinepe/
DF), Álvaro Domingues. 
“Em geral, divulga-se 
nesta época do ano para 
as famílias se planejarem”, 
diz. A situação varia de 
acordo com a região do 
país. 

De acordo com o Censo 
da Educação Básica, em 
2017, do total de 48,6 

milhões de estudantes, 
cerca de 8,9 milhões 
eram de escolas parti-
culares. Pouco menos 
da metade, 4,2 milhões, 
desses estudantes está 
na Região Sudeste e 2,3 
milhões apenas em São 
Paulo.

No estado, também não 
é possível ainda ter uma 
estimativa dos reajustes, 
de acordo com o presi-
dente do Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensi-
no no Estado de São Pau-
lo, Benjamin Ribeiro. “Tem 
escolas cuja mensalidade 

varia de R$ 400 a R$ 500 
e escola que cobra R$ 7 
mil ou R$ 8 mil por mês, 
escolas na periferia e 
outras em áreas nobres, 
cujos imóveis e, conse-
quentemente, os aluguéis 
têm preços diferentes”.

A concorrência, segun-
do Ribeiro, ajuda no con-
trole de preços. “Se uma 
escola fizer bobagem, 
o pai muda o filho de 
instituição. Tem a opção 
de mudar. A escola não 
faz um aumento abusivo 
em função disso, senão 
acaba tendo problema”.

STF julga ação contra cancelamento 
de título de eleitor sem biometria

Relação etanol/gasolina 
sobe a 60,67% na 3ª semana 
do mês em SP, diz Fipe

Escolas particulares começam a 
anunciar mensalidades para 2019
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ZONA 
ELEITORAL

MUNICÍPIO
TÍTULOS

CANCELADOS

176ª ZE GUARULHOS 22.022

185ª ZE GUARULHOS 21.072

278ª ZE GUARULHOS 19.794

279ª ZE GUARULHOS 21.356

393ª ZE GUARULHOS 22.072

394ª ZE GUARULHOS 20.652

395ª ZE GUARULHOS 21.032

TOTAL 148.000
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Novo Jetta chega ao Brasil com tecnologias 
que ultrapassam os limites de seu segmento

A Volkswagen apresenta 
o melhor Jetta da história. 
Inovador por dentro e por 
fora, o Novo Jetta estreia 
uma série de recursos: ilu-
minação ambiente da ca-
bine, faróis e lanternas de 
LED, novas proporções de 
carroceria, linhas de estilo 
marcantes e acabamento 
interno premium. Em sua 
sétima geração, o sedã 
é baseado na Estratégia 
Modular MQB, oferecen-
do design mais arrojado, 

excelente aproveitamen-
to de espaço interno e 
tecnologias de classes 
superiores. É um sedã que 
ultrapassa os limites de 
seu segmento.

Produzido em Puebla, no 
México, o Novo Jetta che-
ga ao mercado brasileiro 
em outubro nas versões 
Comfortline 250 TSI e R-Li-
ne 250 TSI. Nas duas con-
fi gurações, a motorização 
utilizada é a 1.4 TSI Total 
Flex (de até 150 cv e 250 

Nm de troque), associada 
à transmissão automática 
de seis marchas.

O Novo Jetta é oferecido 
em seis opções de cor: 
três sólidas (Branco Puro, 
Preto Ninja e Vermelho 
Tornado), duas metáli-
cas (Prata Snow e Cinza 
Platinum) e uma perolizada 
(Preto Mystic). O modelo 
conta com três anos de 
garantia de fábrica, sem 
limite de quilometragem, 
e tem as três primeiras 

revisões gratuitas.
O Novo Jetta é baseado 

na Estratégia Modular 
MQB, o que permitiu que 
os projetistas criassem 
um veículo totalmente 
diferente em comparação 
à geração anterior. Linhas 
dinâmicas e superfícies 
bem nítidas dão ao Novo 
Jetta uma aparência ele-
gante e esportiva. A queda 
acentuada das linhas na 
coluna “C” mostra um 
perfi l bem moderno, com 

ares de cupê.
Comparado com a 

geração anterior, o Novo 
Jetta cresce em todas as 
direções. É mais longo, 
largo e alto. As proporções 
exteriores aumentadas 
signifi cam também mais 
espaço interno. O Novo 
Jetta mede 4.702 milíme-
tros (mm) de comprimento 
– 43 mm maior do que a 
geração anterior. A largura 
(sem os espelhos retrovi-
sores) é de 1.799 mm (+21 

mm) e a altura é de 1.474 
mm (+1 mm). 

Mas o que mais chama a 
atenção é o entre-eixos: o 
Novo Jetta tem 2.688 mm 
de distância entre as rodas 
dianteiras e as traseiras 
– um ganho de 37 mm 
em relação do modelo 
anterior. Traduzindo: o 
Novo Jetta oferece ótimo 
espaço interno para cinco 
adultos, com mais conforto 
para cabeças, joelhos e 
ombros.
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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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ACE-Guarulhos recebe novos e antigos associados e entrega certificado de filiação

ACE-Guarulhos realiza mais uma etapa 
da sabatina com candidatos a deputado

Em sua terceira rodada 
de sabatina com candi-
datos a deputado federal 
e estadual, a ACE-Guaru-
lhos recebeu Aníbal de 
Freitas, postulante a uma 
cadeira na Câmara dos 
Deputados pelo Pode-
mos.

Aníbal, que é vereador 
em São Paulo e tem sua 
base eleitoral na zona 
norte, abriu sua fala 
lembrando que tem fortes 
ligações com Guarulhos, 
pois disse que mora na 
cidade há 40 anos e que 
conhece bem as carên-
cias locais.

Além disso, falou sobre 

as demandas dos comer-
ciantes guarulhenses, 
agrupadas pela ACE num 
termo de compromisso já 
encaminhadas a outros 

candidatos. “São propos-
tas que vamos batalhar 
para colocar em prática, 
mesmo sabendo que al-
guma pode ser um pouco 

mais complicada. Mas 
vamos luta para implantar 
todas”, afi rma o candidato.

O candidato lembrou 
que tinha o sonho de 

ser médico, mas que no 
caminho optou pela en-
genharia. Porém, o antigo 
sonho o faz ter um apreço 
especial pela saúde. “Sou 

do Conselho de Saúde 
da Câmara Municipal em 
São Paulo e quero muito 
ajudar Guarulhos a sai da 
situação em se encontra”, 
continua.

O presidente William Pa-
neque, da ACE-Guarulhos, 
reforça o caráter demo-
crático das sabatinas: “A 
ACE não tem candidato A 
ou B, até porque somos 
uma entidade aparti-
dária. Nós queremos é 
candidatos compromis-
sados com as demandas 
empresariais e também 
compromissados com as 
necessidades de Guaru-
lhos”, defi ne.

ELEIÇÕES 2018: Nesta quinta-feira, dia 25, quem participou foi o candidato Aníbal de Freitas (Podemos), postulante a uma cadeira na Câmara dos Deputados
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“Acreditamos na expertise, promoção, divulgação e alta capacidade 
de networking entre os empresários associados. Por isso nos fi liamos 

à ACE”, ressalta Diego Guimarães, da Coimbra Investimentos.

“Nossa meta é estreitar o relacionamento com a entidade, com o 
objetivo de trocar contatos empresariais junto aos associados e 
não associados”, projeta Giselle Andréa Rodrigues, da Preserva.

“Creio que através do pacote de benefícios, terei muita ajuda com o desenvolvimento 
do meu negócio. Além disso, sei que a ACE pode ajudar a melhorar o comércio em 

geral”, avalia Adilson Mario Dias, do Jedson’s Cabeleireiros.

“Acredito que estar com a ACE é uma grande parceria, um 
grande vínculo em que todos possam se ajudar mutuamente”, 

diz Quitéria Maciel Souto, do Curso Determinação.

“Estamos mudando para Suzano, mas vou continuar fi liado à 
ACE-Guarulhos, porque somos respeitados na cidade, devido à 

credibilidade da ACE”, afi rma Altair Prado, da Study Station.
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Bruna Marquezine ajudará 
criança problemas de saúde

Antonia Morais diz que sofre ‘muito 
preconceito’ por ser filha de famosos

Bruna Marquezine deu 
um exemplo de empatia 
na última segunda-feira, 
24. A artista postou uma 
foto com um vestido da 
Semana de Moda de 
Paris, em seu perfil no 
Instagram, e, dentre os 
inúmeros comentários, se 
comoveu com o de Daya-
na, uma mãe cujo filho 
pequeno, Guilherme, sofre 

com problemas de saúde.
A mulher pediu à atriz 

alguma ajuda para o 
tratamento do menino. Ele 
nasceu com a Síndrome de 
Ondine, uma má-formação 
genética que interrompe 
a troca de gases durante 
o sono, fazendo a pessoa 
parar de respirar.

“Estamos com o projeto 
de um bazar para tentar-

mos pagar esse tratamen-
to. Será que você poderia 
nos doar algo para isso? 
Nos ajude, por favor! Agra-
deço a atenção”, escreveu 
a seguidora. Logo em 
seguida, Bruna Marquezine 
respondeu positivamente. 
O perfil de Dayana no Ins-
tagram é voltado exclusiva-
mente para a campanha de 
arrecadação de fundos.

A atriz Antonia Morais foi 
convidada do Vendi meu 
Sofá, programa de entrevis-
tas de Gabriela Pugliesi no 
YouTube. Na conversa, ela 
falou que há uma pressão 
maior por conta de ser filha 
de artistas (Gloria Pires e 
Orlando Morais).

“Ser filho de alguém 
famoso tem uma energia 
muito punk, é muito difícil, 
as pessoas não imaginam, 
não têm noção. Até amigos 

próximos meus falam 
‘ah, mas é mais fácil pra 
você, porque já tem mais 
visibilidade’. Mas você ter 
visibilidade por uma coisa 
que você não fez não é 
legal”, disse.

“Se você acredita no seu 
potencial como artista, você 
vai querer ser reconhecida 
por quem você é. Existe 
muito preconceito comigo, 
muito julgamento do públi-
co que não me conhece e 

também no meio artístico. 
Às vezes eu vou dar uma 
entrevista e esse assunto 
sempre se torna a coisa 
mais importante. A pessoa 
acha que não precisa 
estudar sobre a minha vida, 
porque ela tem isso pra 
falar”, desabafou Antonia.

Ela ainda contou sobre 
sua relação com a alimenta-
ção: há dois anos, é vegeta-
riana, e tem preferência por 
alimentos crus.
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[ horóscopo ]

Uma Lição De Mãe

Redes do Crime

Globo, 14h52 
Three Weeks, Three 
Kids. Canadá. Dire-
ção Mark Jean. Com 
Anna Chlumsky, War-
ren Christie. Quan-
do Mandy pode sair 
em sua tão aguarda-
da lua de mel, Jenni-
fer tem que encarar 
o papel de mãe.

Band, 22h45. 
What Doesn’t Kill 
You. EUA, 2008. 
Drama. Direção: 
Brian Goodman. 
Com Mark Ru�alo, 
Ethan Hawke. Dois 
amigos de infân-
cia, Brian e Paulie 
fazem o possível 
para sobreviver 
em sua perigo-
sa vizinhança em 
Boston. O crime 

sempre está pre-
sente em suas vi-
das e agora eles 
se encontram na 
folha de pagamen-
to de um gângster 
chamado Pat Kelly. 
Enquanto Brian 
continua no mun-
do do crime, Paulie 
planeja um último 
roubo para que os 
dois possam mu-
dar de vida.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 43

ZT
REEDITAR
ENCENADO
VOOCOOP
ALAORA
LAMURIAS

RIMETMDI
DIOGAON
APARAMG

RAÇAATUAL
ÃSARRE
OPORAS

ANEMICA
BURGUESES

O melhor
amigo do
Catatau

(HQ)

Publicar 
novamente

Apresen-
tado nos
palcos
teatrais

(?) livre,
esporte
radical

Letra
entoada

no exame 
de garganta

(?)-tse,
filósofo
chinês

Expressões
chorosas
de sofri-
mento

A mais
popular

ginástica
oriental

Famosas
obras de
Portinari
na ONU

Conteúdo 
da câmara

do pneu

Polêmico
conceito
da Antro-
pologia

(?) ou
ímpar,
tipo de
sorteio

Interjeição
de forte 

aborreci-
mento

Apresen-
tar como
objeção 

"(?) 
Confesso",
sucesso de
Tim Maia

Estado do
açude de

Orós
(sigla)

Os donos
dos meios
de produ-

ção (Econ.)

A pessoa
com carên-
cia de ferro
no sangue

"Vinho", em
"enólogo"

(?) do diploma: exame
obrigatório a médicos formados
no estrangeiro que

atuam no Brasil

Cooperati-
va (abrev.)
Escritora
de livro

Cultuado;
venerado

Aliaram-se aos americanos na
invasão ao Iraque (2003)

1.501, em
romanos
Material

de panelas

Do tempo
presente
Canção,

em inglês

Cortam 
(as unhas)

Jules (?):
taça

roubada
da CBF e
derretida

(fut.)

Instituto do Coração
de São Paulo (sigla)

Aveia, em
inglês
Grito

esotérico

3/oat. 4/raça — song. 5/ágata — rimet. 9/burgueses.

[ novelas ] 

Malhação - Vi-
das Brasileiras

Jade e Pérola 
incentivam Michael 
a se aproximar de 
Santiago. Rafael 
aconselha Márcio 
a confiar no amor 
de Pérola. Marcelo 
informa a Dandara, 
como presidente do 
Grêmio Estudantil, 
que os agresso-
res de Michael 
serão punidos. Beth 
procura Gabriela e 
pede ajuda. 

Espelho da Vida
Vicente pede que 

Alain perdoe Isabel, 
e afirma que a mor-
te de Felipe não foi 
sua culpa. Ademais, 
Cris comenta com 
Margot sobre sua 
sensação de já ter 
vivido em Rosa 
Branca. Vicente se 
despede de Margot 
e Alain e pede que 
os dois cuidem um 
do outro. Durante o 
enterro de Vicente, 
Isabel tenta falar 
com Alain, que a 
ignora.

O Tempo 
Não Para

Vanda confirma a 
Carmen que Samu-
ca será destituído 
da presidência da 
SamVita. Mariacarla 
afirma que o plano 

de Amadeu contra 
Samuca deu certo. 
Samuca comunica 
aos funcionários o 
seu afastamento. 
Amadeu manda 
Mariacarla organi-
zar uma expedição 
à Patagônia para 
resgatar a apólice 
de seguros de Dom 
Sabino. 

Segundo Sol
Luzia alerta Ícaro 

sobre Laureta, mas 
o rapaz desconfia 
da mãe. Agenor fur-
ta o documento de 
Nice, para impedir 
que a esposa viaje 
para o Rio de Ja-
neiro. Todos se pre-
param para o show 
de Beto. Selma e 
Doralice temem 
encontrar Maura e 
Ionan juntos. Naná 
se emociona ao 
fazer um discurso 
no show de Beto 
lembrando Remy. 

Jesus
Pilatos diz que 

Barrabás ficará 
preso até Maria Ma-
dalena reaparecer. 
Judas Iscariotes e 
Mateus caminham 
ao lado de Jesus 
e seus seguidores. 
João Batista perma-
nece preso. Caius 
e Longinus seguem 
procurando Maria 
Madalena. Shabaka 

e Susana lamen-
tam a ausência da 
moça. Petronius 
seguem sem notí-
cias de Madalena. 
Na prisão, Barrabás 
fica revoltado.  

Chiquititas
Na escola, Vivi 

pede desculpa para 
Tati pelas coisas 
que havia dito. Tati 
diz que está mago-
ada. Marian finge 
bondade e pede 
desculpa para Mili 
e Bia. A garota diz 
que está decidida a 
mudar. Bel presen-
teia Rafa com uma 
foto dos dois.  

As Aventuras 
de Poliana

Gleyce dá para 
Kessya algumas 
das roupas usadas 
que ganhou de 
Verônica. Kessya 
gosta da tiara e 
Gleyce aconselha a 
filha ir para escola 
com o objeto. Luísa 
descobre que Afon-
so leva ela para o 
samba da padaria 
de Durval. 

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.

virgem

Você está controlan-
do suas emoções com 
mais autoconfiança 
hoje. Certifique-se 
de que você não se 
torne inacessível. Você 
está seguindo com 
otimismo. Certifique-se 
de manter uma dieta 
equilibrada.

Para ser aberto aos 
outros, você vai precisar 
fazer um esforço. Você 
foi avisado, relaxe! Você 
estará melhor equipado 
para enfrentar os pro-
blemas que o prendem. 
Sua moral está bem.

Falar com as pesso-
as próximas lhe trará 
paz. Você vai tratar o 
dia como uma opor-
tunidade fabulosa e 
ele vai se transformar 
em uma. Não inicie 
tarefas grandes. Você 
deve recarregar suas 
baterias em primeiro 
lugar.

As mudanças que 
acontecem em torno 
de relacionamento 
serão positivas para 
o seu bem-estar 
interior - a amizade 
fortalece. Você pre-
cisa fazer algum exer-
cício para trabalhar 
as articulações e os 
músculos! 

Você tem um senso 
de humor determinado 
e não será intimidado 
por ninguém. Você 
corre risco de parecer 
demasiado egocêntrico. 
Você precisa relaxar e 
diminuir o ritmo de suas 
ideias.

Você vai se sentir mais 
aberto a outras formas 
de ver a vida e isso 
vai abri-lo para novos 
horizontes. Você está fi-
cando mais suscetível e, 
como resultado, vai ficar 
muito na defensiva.

Você está em risco de 
parecer egocêntrico de-
mais e precisa relaxar. 
Você está exagerando 
as coisas, mas desace-
lerar vai parecer mais 
difícil do que continuar 
nesse caminho. Você 
precisa encontrar um 
equilíbrio.

Você está prestando 
mais atenção a quem 
merece. Mas seria 
bom ser mais exigente 
com a qualidade de 
sua dieta. Você se 
sentiria bem como 
resultado!

Você vai estar com-
pletamente consumido 
pelos seus pensamen-
tos e sonhos e estará 
totalmente inspirado 
para realizá-los. Você 
tem feito muitas coisas, 
o cansaço pode pregar 
peças em você. Tire um 
tempo para ter um pou-
co de tranquilidade.

Uma necessidade 
irreprimível de ação 
vai levar você a tomar 
algumas decisões 
repentinas, mas seja 
objetivo. Você deveria 
passar alguns dias no 
campo, você está so-
brecarregado e precisa 
de um tempo para si 
mesmo.

Seu instinto será de 
fazer observações 
cínicas, mas você não 
vai querer machucar 
ninguém. Você está em 
sintonia com o seu en-
torno, sem obstáculos 
à vista. Você vai estar 
mais equilibrado e isso 
lhe dará força.

A sensibilidade lhe 
permitirá entender um 
problema complexo 
em uma pessoa ao 
seu redor. O excesso 
de indulgência na 
mesa está causando 
aumento de peso. 
Modere-se, você pre-
cisa eliminar certas 
coisas.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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EDITAL
Aç of ort e Comercial EI-
RELI, estabelecida à Av. 
Armando Bei, 1.774 - Vila 
Nova Bonsucesso, CEP 
07175-000, Guarulhos/
SP, inscrita no CNPJ 
07.468.844/0001-00 e I.E. 
796.105.301.115, comuni-
ca o extravio de caixas con-
tendo notas fiscais de en-
trada, saída, comprovantes 
de pagamento diversos e 
extratos bancários.

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

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

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

É lvis Cardoso Araú j o,  estado civil solteiro, profi ssão bombeiro militar, nascido 
em Guarulhos, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(07/10/1985), residente e domiciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José João de Araújo e de Eroildes Cardoso dos Santos Araújo.
Crist ina Milit ã o de J esus,  estado civil solteira, profi ssão fonoaudiologa, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e três 
(27/08/1983), residente e domiciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Reginaldo de Jesus e de Helena Militão de Jesus.

REG ISTRO CIVIL
1 º  SU B DISTRITO DE G U ARU LH OS

Rua Dr. G ast ã o Vidigal,  1 66
B airro: J d. G uarulh os

Sidney  P ellicci Mont eiro

F aç o saber q ue pret endem se casar e apresent aram os document os 
ex igidos pelo art . 1 5 25  do Có digo Civil B rasileiro:

Se alguém souber de algum impediment o,  oponh a-o na f orma da Lei. Lavro o present e 
a a se  afi a o no e i o e e is o i i  e ica o na im ensa oca

Para uma mente saudável, com 
maior capacidade de raciocínio,

concentração, memória, 
criatividade e autoestima.
BREVE EM GUARULHOS 

Para todas as idades
RESERVAS E INFORMAÇÕES:

F: 4970-8932 
97450-9773

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 11 de outubro 2018 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 23 de outubro 2018 às 14h30min *. - *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, podendo se fazer substituir por Carlos Alberto 
Fernando Santos Frazão, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 203, ambos com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, 
Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a  
PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e  
parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-
42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 27/02/2015, cujos Fiduciantes são  
RENE ALAN DE CARVALHO BORGES, CPF/MF. 370.060.518-86 e TAINA DOS REIS ARAUJO, CPF/MF. 
344.000.998-06, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 365.863,05 
(Trezentos e Sessenta e Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Cinco Centavos - atualizado conforme 
disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 176, do 17º andar da Torre C, Edifício Elegance, 
com área privativa de 53,310m², e a área total de 78,456m² e direito a 01 vaga de garagem do Condomínio Residencial 
Fatto Quality Vila Augusta, situado na Rua Santa Izabel, nº 555, bairro de Gopoúva, Guarulhos/SP”, melhor descrito 
na matrícula nº 115.105 do 1º Registro de Imóveis de Guarulhos/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter  
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já 
designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 216.947,08 (Duzentos 
e Dezesseis Mil Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Oito Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97).  
O leilão presencial ocorrerá no escritório dos Leiloeiros. Os interessados em participar do leilão de modo 
on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para 
liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda,  
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4433_13 Al).

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@vilagalvao.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Defi ciência)

Vagas:
MECÂNICO
LAVADOR

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 VENDEDOR(A) AMBULANTE 
 C/ experiência. Mercadoria exclu-
siva de fácil aceitação. 80% de 
lucro. Whats:98620-8979 

 GIGA SOM CONTRATA 
 Motorista categoria B/C/D p/ 
bico. Locutores, animadores e 
bandeiradoras. Vendedora in-
terna c/ disp p/ trab de terça 
a dom (fi xo). Cozinheira (fi xo). 
Whats:94015-4662 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SOBRADO 
 2 qrts, sala, coz, 2 wc. Jd Adriana, 
tr c/ proprietário. F:99649-0595 

 CASA ASSOBRADADA 
 3qrts sendo 2 suítes, sl, coz, wc, 
a sv, quintal, 1vg c/ p automático 
R$1.600,00 c/ dep. Jd Paraventi. 
F:99210-7310/3456-5355 

 CASA VILA SÃO JORGE 
 Quarto, sala, cozinha, banheiro e 
área de serviço. R$750,00 c/ de-
pósito. F:99210-7310/3456-5355 

 KIT/ CENTRO 
 Próx. ao Shopping Poli R$ 500,00  
F: 2468-9271/ 99976-9738 

 SALÃO 152 METROS 
 Proximo a praça 8, taboão R$ 
1.500,00 F:2468-9271/ 99976-
9738  

 SALÃO 152 METROS 
 Proximo a praça 8, taboão R$ 
1.500,00 F:2468-9271/ 99976-
9738  

 APTO CECAP 
 2 Dorms, garagem, R$1.200,00 
incluso condomínio. F:99912-
0368. 

 APTO CENTRO 
 2 Dorms, garagem. R$1.500,00 
incluso condomínio. F:99912-
0368. 

 APTO CENTRO 
 3 Dorms, 3 vagas. R$3.500,00. 
F:99912-0368. 

 GALPÃO EM CUMBICA 
 600 Metros. 75kva. R$ 6.500,00. 
F:99912-0368. 

 GALPÃO EM CUMBICA 
 600 Mts de aréa construída e 
aréa total 1.500 mts. F:99912-
0368 

 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 

 CASA R$200MIL 
 3 dorms, 3 vagas. R$120Mil de 
entrada. Ac. auto como parte de 
pagamento. Direto c/ proprietário 
F:97572-3897 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 VENDE-SE 
 Campa de 3 gavetas empilhadas 
no cemiterio primaveras preço a 
comb tratar c/ Samuel F:2440-
6740 / 99543-2916 

 ÁREA INDUSTRIAL ZUP- 1 GUA-
RAREMA 
 C/ 41.629 m², 60km de SP, c/ en-
trada ofi cial p/ Dutra 200 metros 
de distância. R$62,00 o metro. 
F:(11)4693-1939/ (11)99965-6093/
(11)97337-3304. Creci 18.499 J. 
Email: contato@guararemaimo-
veis.com.br 

 SERVIÇOS 
 INFORMÁTICA 

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 Manutenção de computadores, 
notbooks em geral. TX R$55,00 
Ac cartão. F:94672-8044whatsa-
pp/2026-1845 

     

   ANUNCIE 
SUAS 

PUBLICAÇÕES 
LEGAIS
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É UM TESOURO

É UM BAÚ DE LEMBRANÇAS

É AMOR PLANTADO NO CHÃO...

É UM GUARDA-SAUDADE
É DO TAMANHO DO SEU CORAÇÃO!

QUANTO 
AMOR  C ABE 

NUMA C AIX A?

VENHA CONHECER A 
CAIXA DE MEMÓRIAS.

A CAIXA DE MEMÓRIAS é uma 
lápide-caixa, fechada a chave, onde 
as famílias podem guardar os objetos 
que marcaram a vida de uma pessoa 
ali bem pertinho do jazigo.

Nós, do Primaveras, acreditamos que morte 
e vida são dois lados de uma mesma moeda 
(falar de um é falar de outro!) e sabemos 
que cemitérios podem (e devem) inovar.

Ligue para (11) 2404-8900  
e agende uma visita,  
sem compromisso.
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