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Atriz Erika Januza
será a musa da 
paulistana Vai-Vai
no carnaval 2019
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CARNAVAL 2019: Erika Januza anunciou pelas redes sociais que será a musa da escola de 
samba Vai-Vai no carnaval de 2019. Será a primeira vez da atriz na festa paulistana
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Pagamento do 5o lote do abono PIS/Pasep tem início
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A previsão é da Dersa, que revelou que o trecho que passa por Guarulhos está com 87% de suas obras concluídas; as
obras tiveram início em 2013 com conclusão prevista para três anos depois, mas foi adiada por vários imbróglios 

Rodoanel irá abrir o trecho Norte 
para tráfego de veículos em 2019
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Veja especial Educação

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018
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Medicina na USP tem 115 candidatos por vaga; prova será no domingo

Gabarito do vestibular da Unicamp será divulgado nesta quinta-feira no site

Renovação do contrato do Fies vai se encerrar neste fi nal de semana
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O anúncio da mudança no Exame Nacional do Ensino Médio foi feito nesta terça-feira (20) pelo ministro da Educação, Rossieli Soares, mas só 

estará em vigor a partir do Enem 2021; as alterações estão previstas nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais do ensino médio, diz o MEC

Estudante poderá escolher área de avaliação no 2o dia do Enem

Os candidatos do Enem poderá fazer a 
escolha, mas somente a partir de 2021

G
a

b
ri

e
la

 B
iló

 /
 A

E

GH  Pág. 2

Prefeitura diz que baile funk no 
Jardim Vermelhão não tinha 
autorização para ser realizado
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Cidade de Guarulhos tem défi cit 
habitacional de 45 mil moradias,
diz a Secretaria de Habitação

CARNAVAL 2019:
samba Vai-Vai no carnaval de 2019. Será a primeira vez da atriz na festa paulistana
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

22º

22º

16º

15º

20%

30%

Amanhã

Hoje

21. Nov

20. Nov

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

NUBLADO 

PANCADAS DE 
CHUVA

Cristina Melo
Lamentável a tragédia no 
baile funk, ocorrida na re-
gião do Pimentas. Isso 
mostra como os pancadões 
são realizados sem organi-
zação e, principalmente, fis-
calização do poder público. 
A Polícia Militar pode até ter 
agido com truculência, mas 
creio que se ela chegasse 
para dialogar, não seria res-
peita. Lógico que nada jus-
tifica o que aconteceu.

André Suassuna
Pelas cenas na TV do baile 
funk do Jardim Vermelhão, 
podemos até pensar que 
a tragédia poderia ter sido 
pior. É muita gente em um 
local se a mínima de infra-
-estrutura. Para piorar, o 
consumo de drogas e bebi-
das alcóolicas deixa aque-
las pessoas à mercê da sor-
te. O resultado lamentável 
foi a morte de três pessoas. 
É preciso fazer valer a lei 
que proíbe os pancadões 

em São Paulo e também a 
responsabilidade do poder 
público na fiscalização. 

Edivânia P. Peixoto
Os pancadões ocorrem nas 
periferias de Guarulhos to-
dos os finais de semana e 
as cenas de violência são 
constantes. Agora, com 
uma tragédia deste porte, é 
necessário mais rigor na fis-
calização e uma ação mais 
pontual da polícia. Basta 
acompanhar as redes so-
ciais que todos verão onde 
acontecerá o próximo baile 
funk.

Lenilda Santos Vieira
Depois que assisti aos tre-
chos do último depoimento 
de Lula à Justiça Federal, 
agora diante da juíza Ga-
briela Hardt, o petista deve 
pensar: ‘com Moro eu era 
feliz e não sabia’.

Juciara Melo Carvalho
O ex-presidente Lula, defi-

nitivamente, se deu mal ao 
querer tribudiar, com toda a 
sua arrogância, em cima da 
juíza federal Gabriela Hardt. 
De forma educada, mas se-
gura e determinada, ela o 
colocou na posição de pre-
sidiário que estava sendo 
interrogado.

Ricarte Gouveia
A gente acompanha sem-
pre pela TV a queda de via-
dutos em várias partes do 
mundo. O último, no Brasil, 
ocorreu em Brasília, e sem-
pre me perguntava como 
estava a manutenção dos 
nossos, na capital paulista. 
Por sorte, não aconteceu 
uma tragédia. Depois do 
acidente, é comum o poder 
público dizer que realiza 
manutenção nessas pon-
tes, mas creio que se essas 
manutenções preventivas 
fossem feitas, não havia 
ocorrido o fato do final de 
semana.

 Chuva no cemitério

O muro do cemitério municipal da Areia Branca , localizado na Avenida Nossa Sen-
hora de Fatima, 22 no bairro da Areia Branca, em Santos, litoral de São Paulo, des-
moronou devido as fortes chuvas da última segunda-feira (19), causando destruição 
e expondo corpos.

Jota Erre/AE

Mega Sena
Concurso n° 2096
10/11/2018
06 - 11 - 13 - 19 - 24 - 51

Lotofácil
Concurso n° 1735
09/11/2018 
01 - 02 - 03 - 06 - 10
12 - 13 - 14 - 15 - 19
20 - 21 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1917 
09/11/2018
00 - 01 - 03 - 05 - 08
20 - 30 - 33 - 38 - 49
50 - 52 - 59 - 61 - 70
78 - 83 - 90 - 97 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1864
10/11/2018
Primeiro sorteio 
08 - 11 - 13 - 20 - 25 - 35
Segundo sorteio
02 - 06 - 14 - 21 - 26 - 48

Federal
Extração n° 05335
10/11/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   01980          700.000,00
2º  66044           28.000,00 
3º  41447             26.000,00
4º  02138             22.000,00
5º  18927             20.040,00

Dersa prevê para 2019 
a abertura do trecho 
Norte do Rodoanel para 
tráfego de veículos

Antônio Boaventura

Ainda cercada de 
inúmeras indefinições, a 
Desenvolvimento Rodoviá-
rio S/A (Dersa) prevê para o 
próximo ano a abertura do 
trecho Norte do Rodoanel 
para tráfego de veículos. 
As obras deste trecho, 
que passa por Guarulhos, 
tiveram início em 2013 com 
conclusão prevista para três 
anos depois. Por conta dos 
constantes adiamentos de 
sua entrega, o viário pode 
atingir o custo final de apro-
ximadamente R$ 10 bilhões. 

A Dersa também 
informou que o trecho 
Norte está com 87% de suas 
obras concluídas, e que no 
próximo ano, sem revelar 
quando, irá abrir o trecho 
para o tráfego de veículos. 
Em meados de agosto deste 
ano, Mário Mandolfo, secre-
tário estadual de Logística 
e Transportes, garantiu 
acesso ao município entre 
os bairros Haroldo Veloso e 
Santos Dumont, além dos já 
existentes no projeto pelas 
rodovias Presidente Dutra e 
Fernão Dias. 

Em contrapartida, o lote 1, 
a cargo da Mendes Jr, e os 
lotes 2 e 3, a cargo da OAS, 
em razão de auditoria do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), sofreram solução de 

continuidade. Ou seja, as 
obras foram paralisadas por 
conta deste impasse. Am-
bas as empreiteiras estão 
envolvidas na Operação 
Lava Jato. 

A Ecorodovias Infraestru-
tura e Logística Ltda. venceu 
em janeiro deste ano o 
leilão de concessão do 
trecho Norte do Rodoanel. 
Com uma proposta de R$ 
883 milhões ela bateu a 
única rival no certame, a 
Autostrade Concessões 
e Participações Brasil, do 
grupo italiano Atlantia, que 
apresentou proposta de R$ 
517,8 milhões. A concessão 
de 30 anos prevê inves-
timentos em obras que 
somam R$ 581,5 milhões 
para o Trecho Norte. 

Como trata-se de uma 
concessão com foco em 
operação, mais que o dobro 
desse valor, R$ 1,2 bilhão, 
será investido pela conces-
sionária para manter os 47,6 
quilômetros do Trecho Norte 
seguindo as exigências de 
elevado padrão opera-
cional do Programa de 
Concessões Rodoviárias do 
governo do estado de São 
Paulo. Considerando ainda 
a outorga proposta hoje, a 
concessão do Trecho Norte 
viabiliza R$ 2,6 bilhões em 
recursos para o estado.

Ivanildo Porto
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Os preços citados neste impresso são em Reais, válidos em 21/11 para o Clube de Guarulhos. Garantimos o estoque de 5 unidades/kg por loja ou enquanto durarem os estoques. 
Lembramos que os preços fi nais de unidade, litro ou quilo de cada produto são arredondados em duas casas decimais. Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros gráfi cos. 

Para fazer compras no Sam´s Club é preciso ser sócio!
Ou se preferir, recorte o cartão ao lado e venha ser Sócio por um dia! 

Ainda não é? Procure o balcão de atendimento e faça sua carteirinha e tenha 
direito a benefícios e eventos exclusivos por apenas R$ 75,00 ao ano! samsclub.com.br@samsclubbrasil @samsclubbrasil@samsclubrasil

Acesse o site, acompanhe nossas redes sociais e descubra 
o que faz do Sam’s Club o melhor clube de compras do Brasil.

SÓCIO POR UM DIASÓCIO POR UM DIASÓCIO POR UM DIA
Nome:

CPF:

Fone:

E-mail:

Cartão válido por 1
dia até 21/11/2018,
apenas 1 vez por
número de CPF. 
 Código da ação:
DLFGHP

Antes de efetuar suas compras, dirija-se ao balcão 
de atendimento ao sócio na entrada do clube.

*Parcelamento exclusivo nos cartões 
Sam’s Club Itaucard ou Hipercard

Conjunto com 2 Fervedores Brinox 
  ◆ Produto importado  
R$

 69,98

Ventilador 40 cm 
Turbo Mondial  

  ◆ 8 pás
  ◆ Silencioso
  ◆ Controle remoto com 

botão digital touch

Aspirador Vertical 2 em 1 Electrolux   
  ◆ Potência de 600W
  ◆ 2 em 1
  ◆ Alcance total de 5,5 m

Champanheira 
em Aço Inox 

R$

 79,98
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VARIEDADE COM ECONOMIA É NO SAM’S!
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1 Kg

1  L

4  L

Venha conhecer nosso mix de produtos que está com preços especiais. 
Aproveite a ocasião e descubra o barato de fazer compras!

Suco de Laranja Prat’s 
R$

 18,97 O litro sai por

R$ 4,74

Água 
Mineral sem 
Gás Pureza 
Vital Nestlé 

  ◆ Embalagem 
com 12 
unidades 
de 510 ml 
R$

 8,28

A unidade sai por

R$ 0,69

Schweppes
  ◆ Tônica 

ou citrus
  ◆ Embalagem 

com 6 unidades 
de 350 ml
R$

 10,74

A unidade sai por

R$ 1,79

5  L
1 Kg

Lava-Louças 
Neutro Limpol 
R$

 10,78

O litro sai por

R$ 2,15

Peito Assa Fácil 
Sadia 700 g 
R$

 8,97

Caixa de Bombons 
Sortidos Walkers 240 g  

R$

 18,98

Miolo de 
Alcatra

R$

 21,67

Uva sem Semente 
500 g

  ◆ Verde ou vermelha 
R$

 4,97

Azeitonas 
Verdes sem 
Caroço 
Member’s 
Mark 450 g 
R$

 16,98

Azeite 
Extravirgem 
Rahma  
R$

 26,98

R$5,29
DE:

R$

 4,78
POR:

Cerveja 
Amstel 
600 ml

1  L

R$29,97
DE:

R$

 27,97
POR:

Shampoo ou 
Condicionador 
Finesse 

  ◆ Restauração 
e força ou moisturizing

R$28,97
DE:

R$

 22,97
POR:

R$209,90
DE:

R$

 169,90

à vista ou 3x de 
R$ 56,63 sem juros*

POR:

R$249,90
DE:

R$

 199,90

à vista ou 3x de 
R$ 66,63 sem juros*

POR:

Biscoito para 
Cães Frango 
Integral Maxi 
Dog Chow 
Carinhos

Manga Tommy 
R$

 2,89
Abacaxi Doce Mel  

R$

 5,97

R$59,98
DE:

R$

 54,98
POR:

Vinho Trivento 
Reserva 750 ml

  ◆ Malbec, 
cabernet 
sauvignon ou 
pinot noir

R$34,98
DE:

R$

 32,98
POR:

Vinho 
Trivento 
Tribu 750 ml 

  ◆ Malbec 
ou cabernet 
sauvignon

Kg Kg a unidade

com 6 unidades 
de 350 ml
R$

A unidade sai por

R$

Azeitonas 
Verdes sem 

R$

Guardanapo Folha Dupla 
Pequeno Lips Elite  

  ◆ Leve 4 e pague 3
R$

 9,96 A unidade sai por

R$ 2,49

1  L

R$

Shampoo ou 
Condicionador 
Finesse 
◆
e força ou moisturizing

5  L

Lava-Louças 
Neutro Limpol 
R$

O litro sai por

R$

POR:

1 Kg

4  L
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Baile funk do Jardim Vermelhão não tinha 
autorização para ser realizado, diz prefeitura 
Ulisses Carvalho

O ‘Baile do Vermelhão’, 
como ficou conhecido o 
pancadão na região do 
Pimentas, não tinha auto-
rização da prefeitura para 
ser realizado, de acordo 
com a administração mu-
nicipal. O baile funk, que 
ocorre sempre aos finais 
de semana no campo do 
Vermelhão, localizado na 
rua da Pátria, no bairro 
do Jardim Vermelhão, 
chega a atrair cerca de 
quatro mil pessoas, de 
acordo com moradores. 

“O baile funk não tinha 
autorização para ser rea-
lizado. Em diversas ocasi-
ões, a GCM, em conjunto 
com a PM, realizou ações 
naquele local para impe-
dir a realização dos pan-
cadões”, afirmou em nota 
a prefeitura. Uma dessas 
operações, em conjun-
to entre a GCM e a PM, 
ocorreu no dia 9 de mar-

ço deste ano, sob o nome 
de Paz Social, e impediu 
o inicio no baile. 

No baile funk da madru-
gada de sábado (17), por 
volta das 4h, houve mui-
ta correria e confusão, 
culminando na morte de 
três pessoas que teriam 
sido pisoteadas. As víti-
mas são o casal Marcelo 
do Nascimento Maria, 34 
e Micaela Maria de Lima 
Lira, 27, e o jovem Ricar-
do Pereira da Silva, 21. 

A administração muni-
cipal afirmou que a Guar-
da Civil Municipal (GCM), 
não participou da ação 
realizada pela PM no sá-
bado. A correria teria co-
meçado após a PM jogar 
bombas de gás lacrimo-
gênio para dispersar a 
multidão que assistia ao 
show do cantor de funk 
MC Kapela, quando co-
meçou a confusão. 

Segundo a PM, os poli-

ciais teriam sido hostili-
zados durante a chegada 
ao local. “Meu primo foi 
totalmente pisoteado e 
teve o pescoço quebra-
do”, afirmou uma prima 
do jovem de 21 anos, que 
foi enterrado no domin-
go (18), no cemitério do 
Bonsucesso. Silva che-
gou a ser socorrido para 
a Policlínica Dona Luiza 
e o casal foi levado para 
o Hospital Pimentas-Bon-
sucesso, porém, não re-
sistiram aos ferimentos. 

Nos primeiros dez meses 
deste ano foram realizados 
52 sepultamentos de indi-
gentes na cidade, de acordo 
com dados da administração 
municipal. 

Os indigentes são enterra-
dos após os corpos ficarem 
no Instituto Médico Legal 
(IML), sem nenhuma identifi-
cação, seja por falta de docu-
mento ou por falta da procu-
ra de familiares. 

Em Guarulhos, os enterros 
de indigentes são realizados 
apenas em um cemitério, na 
Necrópole do Campo Santo 
(cemitério da Vila Rio de Ja-
neiro),. A prefeitura também 
afirmou que este tipo de se-
pultamento é realizado na 
mesma data em que o IML 
libera o corpo. 

No ano passado, houve 55 
sepultamentos desse tipo na 
cidade. A administração mu-
nicipal não informou se os 
corpos são enterrados nus, 
apenas destacou que os en-
terros ocorrem normalmente, 
ou seja, em terra, com o cai-
xão fechado e nas mesmas 

quadras que são realizadas 
os demais sepultamentos. 

A Superintendência da Polí-
cia Técnico-Científica (SPTC) 
acrescentou que por ques-
tões sanitárias, após o prazo 
de 72 horas, os corpos não 
identificados são liberados 
para a realização do enter-
ro. “Antes do sepultamento 
é colhido material biológico 
para futura comparação por 
meio de exame de DNA”.

Em junho de 2015 foi im-
plantado o Sistema de Bus-
cas de Desaparecidos pela 
própria SPTC, baseado no 
Sistema Gestor de Laudos, 

sendo disponibilizado para 
todas as unidades do IML 
no Estado e também para a 
Polícia Civil e Delegacia de 
Desaparecidos do DHPP. 

“Todos os corpos que dão 
entrada no Instituto Médico 
Legal (IML) são fotografa-
dos e as impressões digitais 
coletadas e enviadas para 
o Instituto de Identificação 
Ricardo Gumbleton Daunt 
(IIRGD). O trabalho da polí-
cia continua com buscas na 
internet, hospitais, nos sis-
temas RDO e INFOCRIM e 
cruzamento de dados”, infor-
mou a SPTC. (U.C.)

A prefeitura deve reve-
lar a empresa vencedo-
ra da licitação de coleta 
de lixo na cidade no dia 
29 (quinta-feira), data de 
abertura dos envelopes 
da licitação ordinária 
3/2018-DLC, de acordo 
com a administração mu-
nicipal. A previsão do tér-
mino do contrato emer-
gencial com a empresa 
Trail Infraestrutura Ltda 
é para dia 30 de janeiro 
de 2019, porém, pode ser 
encerrado em qualquer 
momento, caso a licita-
ção chegue ao final. 

O contrato emergencial 
34701/2018 com a empre-
sa Trail tem duração de 
180 dias, de acordo com 
a prefeitura, para servi-
ços de coleta e transpor-
te dos resíduos sólidos 
domiciliares, limpeza, co-
leta e transporte dos resí-
duos de feiras livres, for-
necimento, manutenção 
e higienização de lixeiras, 

remoção de animais mor-
tos, coleta, transporte e 
tratamento dos resíduos 
dos serviços de saúde e 
coleta e transporte dos 
resíduos de demolição e 
construção civil. 

A empresa começou 
a prestar serviços de 
coleta de lixo em subs-
tituição à empresa Qui-
taúna Serviços S/C Ltda, 
que deixou de prestar 
serviços após quase 40 
anos. A Trail assumiu a 
prestação de serviços no 
final do mês de janeiro. 
Recentemente, o HOJE 
recebeu reclamações de 
funcionários que prefe-
riram não se identificar 
sobre um possível atraso 
salarial da empresa, em 
virtude da falta de repas-
se da prefeitura, o que 
foi negado por nota.

“A Prefeitura de Guaru-
lhos esclarece que não 
há atrasos de pagamen-
to junto a empresa Trail. 

Os órgãos públicos têm 
um processo mais com-
plexo de pagamentos 
devido aos controles 
existentes e necessários. 
A realização de todos 
os procedimentos para 
pagamento podem de-
mandar de 30 a 45 dias 
a partir do atestado dos 
serviço prestados. Entre-
tanto, no caso da coleta, 
devido a complexidade, 
a medição do serviço 
pode demorar mais e 
aumentar o prazo de pa-
gamento. Além disso to-
dos os pagamentos que 
a Prefeitura realiza são 
precedidos de publica-
ção”, informou em nota a 
administração municipal, 
destacando que o repas-
se referente ao serviço 
prestado no mês de se-
tembro foi programado e 
realizado na metade do 
mês de novembro, como 
foi estabelecido durante 
o procedimento. (U.C.)
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Pancadão estaria sendo realizado 
há seis anos, afirma comerciante 

O baile funk já estaria 
sendo realizado no local a 
seis anos, de acordo com 
uma comerciante que pe-
diu para não ser identifi-
cado e tem seu comércio 
nas imediações do campo 
onde ocorre os panca-
dões. “A situação já ocor-
re em um período de seis 
anos e no momento da 

confusão eu estava com o 
comércio aberto e tive que 
fechar, porque chegou a 
entrar jovens para fugir da 
grande correria que ocor-
ria no campo”, explicou. 

No momento do tumul-
to, quatro jovens teriam 
entrado no mercado, in-
clusive uma adolescente 
que teria perdido os sa-

patos no meio da correria. 
“Teve três explosões de 
bombas de gás lacrimo-
gênio. Na primeira, a polí-
cia atacou, a turma se dis-
persou e em 20 minutos 
voltou ao baile, quando a 
polícia atacou novamente 
e eles retornaram, houve 
a terceira vez, quando co-
meçou todo o tumulto”. 

Mais de 50 pessoas foram enterradas como 
indigentes nos últimos dez meses na cidade Vencedor de licitação da coleta de 

lixo deve ser conhecido no dia 29
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LOJA GUARULHOS: RUA CARLOS LEAL EVANS, 252 - JD. SANTA FRANCISCA

Ofertas válidas para a loja Guarulhos. Consulte mais informações sobre as lojas no site Makro, www.makro.com.br. Ofertas válidas nos dias 21 e 22 de novembro de 2018, enquanto durarem os estoques 
na loja. Garantimos a quantidade mínima de 3 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são 
válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes para pagamentos no cartão de crédito Makro, será válida somente para 
os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos Cartões de Crédito Makro, CET 
(Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data de realização da compra. Aprovação do cartão sujeita 
a análise de crédito e critérios de elegibilidade do banco emissor. Para outras promoções com o cartão de crédito Makro, favor consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente. Aceitamos 
cartões de crédito das principais bandeiras e pagamento somente na função à vista. Para mais informações, consulte nossa equipe de atendimento ao cliente. Imagens meramente ilustrativas.

SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

OFERTAS VÁLIDAS NOS DIAS 21/11/2018 E 22/11/2018OFERTAS DE DIAS02

PREÇO BAIXO E 
QUALIDADE GARANTIDA.

POSTO DE
COMBUSTÍVEIS MAKRO

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

FACILIDADE DE PAGAMENTO

NESTA QUINTA E SEXTA

ABRIRÃO ÀS
TODAS AS LOJAS

- 06H -

Vodka Vorus
Garrafa c/ 1L

14,89
GARRAFA

R$

Vodka Smirnoff
Garrafa c/ 998ml

Whisky Passport
Garrafa c/ 1L

Sabonete Protex
Embalagem 
promocional, 
leve 8 pague 6 
unidades c/ 85g

Ração Pedigree
Diversos sabores, 
unidade c/ 100g

Ração Dog Chow
Pacote c/ 10,1kg

Ração Pedigree
Pacote c/ 18kg

26,90
GARRAFA

R$ 39,90
GARRAFA

R$

9,89
EMB.

R$

1,69
PCT.

R$ 49,90
PCT.

R$ 109,90
PCT.

R$

Massa com 
ovos Barilla
Diversos cortes, 
pacote c/ 500g

1,79
PCT.

R$

Arroz branco 
T1 Rosalito
Pacote c/ 5kg

9,98
PCT.

R$

Arroz branco 
T1 Prato Fino
Pacote c/ 5kg

14,49
PCT.

R$ 14,89
KIT

R$

Kit Pantene
Embalagem c/ 1 
Shampoo c/ 400ml 
e 1 Condicionador 
c/ 175ml

54,90
PCT.

R$39,90
PCT.

R$

Ração Champ
Pacote c/ 18kg

Fralda Huggies 
Turma da Mônica
Pacote hiper, 
diversos tamanhos

Sorvete Aro
Diversos sabores, 
unidade c/ 5L

Água mineral 
sem gás Água1
Embalagem c/ 12 
garrafas c/ 510ml

Néctar Maguary
Diversos sabores, 
embalagem c/ 6 
latas c/ 335ml

Cerveja Brahma
Embalagem c/ 
15 latas c/ 269ml 

Cerveja Skol 
ou Brahma
Embalagem c/ 
12 latas c/ 550ml

19,90
UNID.

R$ 0,39
GARRAFA

R$ 0,99
LATA

R$

1,59
LATA

R$ 3,09
LATA

R$

Queijo 
mussarela 
Parlak
Peça 15,49

KG

R$

Bacon manta Dália
Peça

9,98
KG

R$
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[ bloco de notas ]

Danças circulares resgatam cultura 
africana dentro do Novembro Negro

A partir da próxima semana, 
a programação do Programa 
Movimenta Saúde, dedicada 
à saúde da população negra, 
resgatará a cultura africana 
nas quatro regiões de Saúde 
da cidade, por meio das 
danças circulares. Totalmente 
gratuita e aberta à população 
em geral, a primeira ofi cina 
de dança circular acontece na 
quarta-feira (21), das 8h30 às 
9h30, na quadra da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) São 
Rafael, localizada na rua Do-
mingos de Abreu nº 216 - A 
(Vila São Rafael).

Com o objetivo de promo-
ver práticas saudáveis de 

saúde e a cultura de paz, a ati-
vidade integra a programação 
do Novembro Azul e Negro, 
mês que também é dedica-
do à saúde do homem.  De 
acordo com Denise Castanho 
Antunes, terapeuta ocupa-
cional, coordenadora do Tear 
(serviço da Rede de atenção 
Psicossocial da Secretaria 
de Saúde) e focalizadora 
de danças circulares, não é 
necessário saber dançar para 
participar da ofi cina: “A pro-
posta inclui todas as pessoas 
e, além de dançar, faremos 
toda a reconstrução histórica 
de músicas dos povos africa-
nos”, explicou.

[ bloco de notas ]

O número de benefi ciários 
do Programa Bolsa Família 
cresceu 7,94% em Guarulhos 
nos últimos seis meses. Em 
maio deste ano, o município 
apresentou 38.821 famílias 
atendidas pelo programa 
e neste mês, 41.904, o que 
corresponde a um aumento 
de 3.083 famílias. O próximo 
mutirão ocorrerá no dia 24 de 
novembro (sábado), das 9h às 
14h, no CEU Paraíso – Alvo-
rada (rua Dom Silvério, 628 
- Vila Paraíso). As senhas já 

foram previamente retiradas 
pelas famílias.

De acordo com a Secre-
taria de Desenvolvimento 
e Assistência Social, o 
aumento ocorreu em razão 
de mutirões de cadastramen-
to realizados nos próprios 
bairros, os quais facilitam o 
acesso da população. Além 
disso, a Prefeitura tem reali-
zado convocações por meio 
de mensagem de texto (SMS) 
e cartas aos que estão com 
cadastro desatualizado.

Beneficiários do Bolsa Família 
crescem 7,94% em Guarulhos

O teste vocacional é um 
direcionamento que pode 
ajudar o jovem a desco-
brir qual profi ssão mais 
combina com o seu perfi l 
e, por isso, é uma ativida-
de presente em todas as 
ações do programa Traba-
lhando na Escola, iniciativa 
da Secretaria do Trabalho. 
O programa atendeu 
1.025 adolescentes das 
escolas estaduais Augus-
to Johanes Ferdinandus, 
Maria Helena Faria Lima e 
Cunha e Sebastiao Walter 
Fusco e destes, cerca de 
250 realizaram o teste 
vocacional.

De acordo com Solange 
Pereira da Silva, Super-
visora de Projetos da 
Universidade Cruzeiro do 
Sul, parceira responsável 
pela aplicação dos testes, 
os jovens estão se sen-
tindo perdido em relação 
a qual profi ssão seguir. 
“O teste vocacional faz 
parte do Projeto Orienta”. 
Até o momento levamos 
os testes para 15 escolas 
estaduais em parceria com 
a secretaria municipal do 
trabalho. Ele auxilia na 
escolha da área e forma-
ção do jovem no ensino 
superior. 

255 adolescentes realizam 
teste vocacional pelo Programa 
Trabalhando nas Escolas

Guarulhos conquista as primeiras 
medalhas nos Jogos Abertos

Os atletas de Guarulhos 
ganharam suas primeiras me-
dalhas nas competições do 
82° Jogos Abertos do Interior 
(JAI), em São Carlos. A larga-
da das conquistas começou 
com o atletismo ACD (Atletas 
com defi ciência). Bruno 
Christian ganhou 3 ouros nas 
três provas que participou 
(100m livre, salto em distância 
e salto em altura), na Pista de 
atletismo Luiz Índio.

No ciclismo, a equipe 

guarulhense levou a prata 
na prova de velocidade 
olímpica. Ainda ontem (17), o 
boxe encerrou sua partici-
pação, levando 8 medalha 
individuais e o troféu de 
bronze na classifi cação geral 
do masculino. Os boxeadores 
de Guarulhos conquistaram 
2 ouros, 1 prata e 3 bronzes. 
No feminino, foram 2 pratas. 
As competições do JAI con-
tinuam em São Carlos até o 
próximo dia 24.

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Divulgação

Divulgação

Em cerimônia realizada no 
Adamastor Centro, tomaram 
posse os membros do Con-
selho Municipal de Resíduos 
Sólidos (CMRS). Presidido por 
Edmilson Americano, Secre-
tário de Serviços Públicos, o 
conselho é formado por re-
presentantes das secretarias 
de Meio Ambiente; Saúde; 
Segurança Pública; Educa-
ção e de Desenvolvimento 
Urbano, da Câmara Municipal; 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado; Eniac; 
ACE; Asec; Fiesp/Ciesp; FIG – 
Unimesp; Associação Cultural 
e Ambiental Chico Mendes; 
Ecofi cina de Ofi cinas e da 

Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de 
Guarulhos.

Antes da leitura do Regi-
mento Interno do Conselho, 
Americano comentou a inicia-
tiva. “A questão da gestão dos 
resíduos sólidos é algo que 
preocupa não só Guarulhos, 
mas a maioria das grandes 
cidades do país e que merece 
nossa atenção especial. 
Acredito que este Conselho 
reúne pessoas que podem 
ajudar bastante na discussão 
de propostas para assessorar 
o Poder Público nas questões 
relativas à Política Municipal 
de Resíduos Sólidos”, afi rmou.

Conselho Municipal de Resíduos 
Sólidos toma posse no Adamastor

[ 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

Nossa campanha 
salarial avança

Estamos em plena campanha salarial. Somos, 
em todo o Estado, cerca de 650 mil metalúrgicos. 
Éramos bem mais. Porém, a recessão prolongada 
provocou milhares de demissões e também elevou 
a rotatividade, que é utilizada pelas empresas para 
dispensar quem ganha mais e contratar profi ssionais 
com salários menores.

Nossa negociação acontece quando faz exatamen-
te um ano de vigência da nova lei trabalhista, que 
é lesiva aos trabalhadores. A lei, da forma como foi 
concebida por Temer e o Congresso aprovou, amea-
ça até direitos antigos, consagrados há décadas nas 
Convenções Coletivas de Trabalho.

Assim sendo, a orientação da nossa Federação e do 
comando da campanha foi para que fi zéssemos um 
esforço máximo de preservar os direitos e garantias 
das Convenções Coletivas. No ano passado, o impac-
to da nova lei rebaixou o padrão de reajuste salarial 
da categoria. Mas, felizmente, conseguimos, pela 
negociação, preservar as Convenções.

Neste ano, já fi rmamos acordos que cobrem cerca 
de 50% da nossa base. O saldo até agora é melhor 
que no ano passado. Conseguimos reajuste acima da 
infl ação (INPC) e asseguramos nos grupos com quem 
assinamos acordo pagamento de abono da ordem de 
10% do salário, em duas parcelas.

Nos próximos dias, podemos assinar acordo coleti-
vo com mais dois ou três grupos patronais. Caso isso 
de fato ocorra, conseguiremos alcançar aproxima-
damente 75% da categoria – com reajuste acima da 
infl ação, pagamento de abono salarial e preservação 
dos direitos das Convenções Coletivas de Trabalho.

Lamento que certos setores patronais - minoritá-
rios, é verdade - não queiram se sentar à mesa de 
negociações. Isso nos obriga a mobilizar fábrica por 
fábrica, promovendo paralisações, se necessário. 
Na base metalúrgica de Guarulhos, Arujá, Mairiporã 
(Terra Preta) e Santa Isabel, a pressão em busca do 
acordo para todos começa de pronto. Vamos, com a 
força da mobilização, furar o bloqueio do patronato 
atrasado.

Em nosso País, o salário é um dos motores da 
economia. Portanto, a conquista de ganhos salariais 
fortalece o mercado interno e faz girar a roda da 
economia. Basta dizer que a Alemanha - país mais 
desenvolvido da Europa e com índices sociais inve-
jáveis - é quem possui a melhor estrutura salarial do 
mundo. Esse fato por si só explicita a importância da 
massa salarial numa economia civilizada.

Sempre ressalto o papel construtivo do sindicalismo 
na busca de uma ordem econômica e social mais 
justa. Os salários e os direitos ajudam a alcançar a 
necessária paz social e a manter com um mínimo de 
equilíbrio as relações entre capital e trabalho. Isso 
pode parecer pouco. Mas é muito, especialmente 
num País tão desigual e conturbado como o nosso.
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Medicina na USP tem 
115 candidatos por vaga; 
prova será no domingo

Gabarito do vestibular da 
Unicamp será divulgado 
nesta quinta-feira no site

Renovação do contrato 
do Fies vai se encerrar 
neste fi nal de semana
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O anúncio da mudança no Exame Nacional do Ensino Médio foi feito nesta terça-feira (20) pelo ministro da Educação, Rossieli Soares, mas só 
estará em vigor a partir do Enem 2021; as alterações estão previstas nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais do ensino médio, diz o MEC

Estudante poderá escolher área 
de avaliação no 2o dia do Enem

Os candidatos do Enem poderá fazer a 
escolha, mas somente a partir de 2021
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V E S T I B U L A R  •  I N S C R E VA - S E

claretiano.edu.br

Con�ra também, os cursos de 2ª Graduação e Pós-graduação.

Claretiano
mais

por você.A faculdade
que é

GUARULHOS
POLO

N O  C O L É G I O  V I R G O  P O T E N S
R U A  S A N T O  A N T Ô N I O ,  2 3 6  –  C E N T R O

* 
D

es
co

nt
o 

Po
nt

ua
lid

ad
e 

co
nc

ed
id

o 
so

br
e 

o 
va

lo
r i

nt
eg

ra
l d

o 
cu

rs
o 

ap
re

se
nt

ad
o 

no
 si

te
, v

ál
id

o 
so

m
en

te
 p

ar
a 

in
gr

es
sa

nt
es

, p
or

 m
ei

o 
do

 V
es

tib
ul

ar
, 

no
 a

no
 d

e 
20

19
, d

es
de

 q
ue

 m
at

ric
ul

ad
os

 n
o 

pr
im

ei
ro

 se
m

es
tr

e 
do

 c
ur

so
, c

on
di

ci
on

ad
o 

ao
s p

ag
am

en
to

s r
ea

liz
ad

os
 a

té
 a

 d
at

a 
de

 v
en

ci
m

en
to

, n
ão

 
in

ci
di

nd
o 

em
 �

na
nc

ia
m

en
to

s. 
D

es
co

nt
o 

nã
o 

cu
m

ul
at

iv
o.

 O
s 

va
lo

re
s 

da
s 

pa
rc

el
as

 p
od

em
 v

ar
ia

r d
e 

ac
or

do
 c

om
 a

 p
re

se
nc

ia
lid

ad
e 

do
s 

cu
rs

os
. P

ar
a 

m
ai

s i
nf

or
m

aç
õe

s, 
ac

es
se

 cl
ar

et
ia

no
.e

du
.b

r. 
| *

* O
 d

es
em

pe
nh

o 
do

 C
la

re
tia

no
 n

o 
EN

AD
E 

re
su

lto
u 

na
 n

ot
a 

4 
de

 IG
C 

– 
Ín

di
ce

 G
er

al
 d

e 
Cu

rs
o,

 co
nf

or
m

e 
úl

tim
a 

pu
bl

ic
aç

ão
 e

m
 d

ez
em

br
o 

de
 2

01
7.

 P
ar

a 
m

ai
s i

nf
or

m
aç

õe
s, 

ac
es

se
 o

 si
te

.

(11) 3820 0084 • (11) 94523 2111 Atendimento
via WhatsApp

PROGRAMA
DE BOLSAS

CLARETIANO

Conheça alguns cursos:
• Administração • Ciências Contábeis • Computação • Nutrição (NOVO)
• Pedagogia • Educação Especial (NOVO) • Educação Física • Música
• Gerontologia • Engenharia de Produção • Engenharia Mecânica 
• Estética e Cosmetologia (NOVO) • Marketing Digital (NOVO)
 • Produção de Cerveja (NOVO) • Recursos Humanos • Serviço Social (NOVO) 

São mais de 30 opções, escolha a sua.

CONFIRA

DESCONTOS
ESPECIAIS NA SUA 

MENSALIDADE*

NO ENADE **

CONSECUTIVOS6ANOSM
EL

HOR  FACULDADE  EAD

Os estudantes pode-
rão escolher a área em 
que serão avaliados no 
segundo dia do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) a partir de 
2021, segundo anunciou 
Rossieli Soares, ministro 
da Educação, nesta ter-
ça-feira, 20. As mudan-
ças no exame estão sen-
do estudadas em função 
da Reforma do Ensino 
Médio. As mudanças 
do Enem estão previs-
tas nas novas Diretrizes 
Curriculares Nacionais 
do ensino médio, homo-
logadas nesta terça-feira 
pelo Ministério da Edu-
cação (MEC). 

A reestruturação do 
médio, aprovada em 
2017, prevê que 40% da 
carga horária dessa eta-
pa do ensino seja fl exí-
vel, com aprofundamen-
to de estudos em áreas 
específi cas optativas, 
que poderá ser em lin-

guagens, matemática, ci-
ências da natureza, ciên-
cias humanas ou ensino 
técnico. Os outros 60% 
são para os conteúdos 
comuns, como Matemá-
tica e Linguagens - os 
conteúdos a serem de-
senvolvidos nessa parte 
ainda estão em discus-
são, pela chamada Base 
Nacional Comum Curri-
cular (BNCC). 

Segundo o ministro, o 
Enem seguirá o mesmo 
modelo. No primeiro dia 
de prova, serão cobra-
dos os conteúdos pre-
vistos na parte comum 
a todos os estudantes. 
No segundo dia, o es-
tudante será avaliado 
de acordo com o a área 
de estudo escolhida. 
“Como mudar o ensino 
médio e não mudar o 

Enem? O exame precisa 
mudar, refl etindo o que 
está sendo feito na edu-
cação. O itinerário não 
é só aprofundamento, é 
preciso fazer uma avalia-
ção desses itinerários”, 
diz Soares. 

Ele ainda explicou 
que as mudanças no 
exame não são ime-
diatas, pois ainda de-
pendem da aprovação 
da BNCC, que está em 
discussão no Conselho 
Nacional de Educação 
(CNE). A previsão é de 
que o documento seja 
aprovado ainda este 
ano. “Precisamos ter a 
base para definir como 
será o novo formato da 
prova e então iremos 
produzir um novo banco 
de itens [de onde saem 
as questões usadas no 
Enem]. Essa mudança 
ainda deve demorar de 
dois ou três anos para 
ser efetivada”, diz.

Estudante poderá escolher a área de 
avaliação no 2º dia do Enem em 2021
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Estados poderão decidir se darão 
aulas a distância no ensino médio

A oferta de ensino a dis-
tância nas escolas de en-
sino médio dependerá de 
regulamentação nos esta-
dos, segundo o ministro da 
Educação, Rossieli Soares. 
Ele homologou, em Brasília, 
nesta terça (20), as novas 
Diretrizes Curriculares Na-
cionais da etapa de ensi-
no. Pelas novas regras, as 
escolas poderão ofertar a 
distância até 20% do ensino 
médio diurno, até 30% do 
ensino noturno e até 80% 
da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA).

 “O que foi aprovado pelo 
CNE (Conselho Nacional de 
Educação) é que a educa-
ção a distância é opcional. 
A rede fará ou não a oferta 
de acordo com seu desejo, 
a sua conveniência e o seu 
controle de qualidade”, dis-
se. As diretrizes vigentes fo-
ram revistas pelo CNE para 
se adequar ao Novo Ensino 
Médio, aprovado no ano 
passado.

Pela nova lei, os estu-
dantes passarão por uma 
formação comum a todo o 

país, defi nida pela chamada 
Base Nacional Comum Cur-
ricular - ainda em discussão 
no CNE - e por uma forma-
ção específi ca, que poderá 
ser em linguagens, matemá-
tica, ciências da natureza, 
ciências humanas ou ensino 
técnico.

Segundo as novas regras, 
as aulas a distância deverão 
ser preferencialmente da-
das na formação específi ca, 
mas poderão ser também 
aplicadas na parte comum.

É necessário, no entanto, 
suporte tecnológico e peda-
gógico apropriado. Os estu-
dantes têm de ter necessa-
riamente acompanhamento 
e coordenação de um pro-
fessor da unidade escolar 
onde estão matriculados.

Na Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), o ministro 
ressaltou que o Brasil tem 
70 milhões de pessoas que 
não concluíram a educação 
básica. “Número assusta-
dor e temos que encontrar 
opções para atender essas 
pessoas. O EaD pode ser 
uma ferramenta”.
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VESTIBULAR

SÃO JUDAS

1 Consulte condições no regulamento publicado no site. Condição sem juros válida para fi nanciamento pelo São Judas PRAVALER Juro Zero. Saiba mais em: usjt.br/fi nanciamentos. 2Condição válida para o primeiro lugar geral aprovado no vestibular do dia 
2/12/2018 que realizar a matrícula no período de 3/12/2018 a 8/12/2018. 3Prêmios distribuídos para o segundo e terceiro lugares gerais, aprovados no vestibular do dia 2/12/2018, que realizarem a matrícula no período de 3/12/2018 a 8/12/2018. A faculdade 
encontra-se em fase de credenciamento pelo MEC. A oferta de cursos pode sofrer alteração sem aviso prévio. Cursos de graduação e pós-graduação devidamente autorizados conforme Decreto 9.057/17, Portarias MEC 23/17 e 742/18, Resolução do MEC 01/18 
e Parecer CNE /CES 146/18, a serem oferecidos na unidade acadêmica São Judas Guarulhos, de acordo com a grade curricular do curso, disponível na respectiva página do curso no site da instituição. 

PROVA: 2/dez

SEU FINANCIAMENTO
AQUI É SEM JUROS !1

Conheça também nossos cursos de pós-graduação e de curta duração.

I N S C R E V A - S E  A G O R A

usjt.br/vestibularpravaler

Agora, Guarulhos conta com o maior fi nanciamento
estudantil privado do país e com a qualidade da São Judas, 

a 3ª melhor universidade privada do estado de São Paulo, segundo o MEC.

BOLSA
DE 100%
1º COLOCADO2

3

PRÊMIOS
EXCLUSIVOS
2º E 3º COLOCADOS
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Colégio PM
Conectados com

a educação do futuro

Matrículas
abertas 
ao público 
em geral!

     Cruzazuldesaopaulo     Cruzazuldesaopaulo

* Consulte os cursos, as atividades, os 
convênios e a infraestrutura disponíveis 
em cada Unidade de Educação. 

3º Sgt PM Ricardo Pereira

e sua filha Isabelle 

EDUCAÇÃO INFANTIL   PERÍODO INTEGRAL
ENSINO FUNDAMENTAL   ENSINO MÉDIO

Unidade Guarulhos
(11) 2458-8800
Av. Salgado Filho, 3025 – Vila Rio de Janeiro 
Guarulhos/SP

conheça as 12 unidades do Colégio PM 
no site: www.cruzazulsp.com.br        

As inscrições para Pro-
va de Valorização pelo 
Mérito, da Secretaria de 
Educação de São Pau-
lo, vão até às 18h desta 
quinta-feira (22). Podem 
se candidatar servidores 
do Quadro do Magisté-
rio (QM), Suporte Peda-
gógico e Supervisor de 
Ensino que atendem aos 
pré-requisitos do concur-
so, referente ao ano de 
2016.

A promoção garante 
aos aprovados o reajus-
te salarial e a passagem 
de faixa em que seu car-
go ou função-atividade 
se encontra para a faixa 
imediatamente superior. 
O cadastro deve ser feito 
exclusivamente no Por-
talnet (http://portalnet.
educacao.sp.gov.br). 

A lista dos servidores 
convocados, horário e 
local das provas serão 
divulgados com ante-
cedência mínima de 5 
dias do dia de realização 

de cada prova. O edital 
completo do concurso 
foi publicado na edição 
de hoje do Diário Oficial 
do Estado.

Para os servidores inte-

ressados em fazer o pro-
cesso de promoção 2017, 
o prazo para cadastro é 
entre 26 e 30 de novem-
bro. Já aqueles que farão 
o concurso referente ao 

ano de 2018, a inscrição 
está marcada para 4 a 8 
de fevereiro. A previsão 
é que as provas sejam 
aplicadas em fevereiro e 
abril, respectivamente.

O vestibular da Univer-
sidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), aplicado 
neste domingo, 18, regis-
trou queda na abstenção 
geral. O índice de candi-
datos faltosos fi cou em 
8,6% - no ano passado, 
a ausência foi de 9,02%. 
Dos 76.319 inscritos para 
o vestibular, 69.761 can-
didatos fi zeram a prova. 
Eles disputam uma das 
2.589 vagas em 69 cur-
sos de graduação da uni-
versidade.

O gabarito das ques-
tões será divulgado pela 
Comissão Permanente 
para os Vestibulares da 
Unicamp (Comvest) nesta 
quinta-feira, 22, em seu 
site - já é possível con-
sultar a prova da primeira 
fase na mesma página.

A lista de aprovados 
na primeira fase será 
divulgada no dia 10 de 
dezembro, assim como 
os locais de prova da se-
gunda fase e as notas de 
corte. Caso o candidato 
precise fazer alterações 
nos seguintes dados: 
nome, RG, data de nasci-
mento, telefones, e-mail 
e ano de conclusão do 
ensino médio, um formu-
lário estará disponível até 
o dia 20.

A segunda fase será 
realizada entre os dias 13 
e 15 de janeiro de 2019. 
As provas de habilidades 
específi cas para os cur-
sos de Arquitetura e Ur-
banismo, Artes Cênicas, 
Artes Visuais e Dança, 
serão feitas entre 21 e 25 
de janeiro, em Campinas.

Inscrições para a prova de promoção
de professores de SP vão até esta 5ª 

Gabarito do vestibular Unicamp
será divulgado no site da instituição
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E N S I N O  P R E S E N C I A L

S E M I P R E S E N C I A L

E  A  D I S T Â N C I A

TRANSFORME SEU FUTURO.

CONQUISTE
SUA VAGA NO MERCADO.

6x
M A T R Í C U L A

N O  C A R T Ã O  D E  C R É D I T O

ou de R$16,50
R$99,00

R I O  D E  J A N E I R 0  •  A N Á P O L I S  •  I TA Q U Á  •  PA L M A S  •  B O N S U C E S S O  •  B E LO  H O R I Z O N T E

G U A R U L H O S

1 .  Co n d i ç ã o  v á l i d a  p o r  t e m p o  d e t e r m i n a d o ,  a p e n a s  p a r a  a l u n o s  i n g r e s s a n t e s  n o  Ve s t i b u l a r  2 0 1 9 . 1 .  O p ç ã o  d e  p a r c e l a m e n t o  d a  m a t r í c u l a  e m  a t é  6 x  s e m  j u r o s  n o  c a r t ã o  d e  c r é d i t o .  Va g a s  l i m i t a d a s .  
Pa r a  o b t e n ç ã o  d o  b e n e f í c i o ,  o  a l u n o  d e v e r á  s o l i c i t a r  n o  C R A  o  r e f e r i d o  d e s c o n t o .  M a i s  i n f o r m a ç õ e s ,  c o n s u l t e  l i s t a  d e  c u r s o s  e  u n i d a d e s  p a r t i c i p a n t e s  n o  r e g u l a m e n t o  d o  s i t e  d a  i n s t i t u i ç ã o .  
2 .  Co n s u l t e  c o n d i ç õ e s  p a r a  c o n c e s s ã o  e  m a i s  i n f o r m a ç õ e s  n o  s i t e  d o  E d u c r e d  ( e d u c r e d . c o m . b r ) .  O f e r t a  v á l i d a  p o r  t e m p o  l i m i t a d o .  Co n s u l t e  a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  v a g a s  e  v i g ê n c i a  d a  p r o m o ç ã o  n o  s i t e .

CLÍNICAS COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO: AQUI VOCÊ APRENDE NA PRÁTICA

TRADIÇÃO DE MAIS DE 40 ANOS

A MAIOR UNIVERSIDADE DA REGIÃO

Até 70% de crédito
estudantil na graduação

4 0 2 0 . 9 7 3 4
w w w . u n g . b r

u n g . b r
4 0 2 0 . 9 7 3 4
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O curso de Medicina da 
Universidade de São Paulo 
(USP) segue como o mais 
disputado do vestibular da 
Fuvest. Quem for concorrer 
no processo de seleção, 
marcado para o domingo 
(25), vai disputar em uma 
relação de 115 candidatos 
por vaga. Na data do exame, 
os portões abrem às 12h30 
e fecham às 13h (horário de 
Brasília). A prova tem cinco 
horas de duração.

A fundação responsável 
pelo vestibular da USP divul-
gou nesta sexta-feira, 16, a 
relação candidato/vaga dos 
cursos e os locais de prova. 
As três carreiras mais con-
corridas são de Medicina: 
São Paulo (115,2), Ribeirão 
Preto (108,7) e Bauru (86,9), 
respectivamente.

O vestibular da Fuvest re-
gistrou 127.786 inscritos. São 
8.362 vagas ao todo em 183 

cursos de graduação para 
a edição 2019 da seleção. 
Outras 2.785 vagas serão 
oferecidas via Sistema de 
Seleção Unifi cada (Sisu), do 
Ministério da Educação. 

Uma das principais mudan-
ças está na segunda fase. 
Em vez dos tradicionais três 
dias seguidos de exames, 
agora serão dois. 

A Fuvest adota inscrições 
por modalidade em 2019, 
nos mesmos moldes do Sis-
tema de Seleção Unifi cada 
(Sisu). Assim, ao concorrer a 
uma vaga no curso escolhi-
do, o vestibulando terá três 
opções para se inscrever na 
seleção: Ampla Concorrência 
(AC), Ação Afi rmativa Escola 
Pública (EP) e Ação Afi rma-
tiva Preto, Pardo e Indígena 
(EP-PPI). Com essa reserva 
de vagas, deixa de existir o 
bônus para alunos de escola 
pública ou de cotas raciais.

A primeira fase, onde 
todos os candidatos são 
submetidos a uma prova 
de conhecimentos gerais, 
com 90 testes, que incluem 
as disciplinas obrigatórias 
do ensino médio (Biologia, 
Física, Geografi a, História, In-
glês, Matemática, Português 
e Química), não vai mudar.

A redução para dois dias 
na segunda fase, que deixa 

de lado conhecimentos ge-
rais, e o aumento do número 
de candidatos em disputa, 
reforça a importância de 
o candidato dominar as 
disciplinas mais próximas da 
carreira escolhida”, diz Nelio 
Bizzo, professor titular de 
Metodologia de Ensino da 
Biologia da USP e ex-mem-
bro do Conselho Curador da 
Fuvest. 

Estudantes benefi ciados 
pelo Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) têm até esta 
sexta-feira (23) para renovar 
os contratos. Aqueles que 
contrataram o Fies até 31 de 
dezembro de 2017 devem 
fazer o aditamento. Neste 
semestre, cerca de 890 mil 
contratos devem ser renova-
dos, de acordo com o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE).

A renovação do contrato é 
feita pelo sistema SisFies. Os 
contratos do Fies precisam 
ser renovados todo semes-
tre. O pedido de aditamento 
é inicialmente feito pelas 
instituições de ensino para, 
depois, as informações serem 
validadas pelos estudantes 
no sistema.

Caso o aditamento tenha al-
guma alteração nas cláusulas 
do contrato, o estudante pre-
cisa levar a nova documen-
tação ao agente fi nanceiro, 
que é o Banco do Brasil ou 
a Caixa Econômica Federal, 

para fi nalizar a renovação. Já 
nos aditamentos simplifi ca-
dos, a renovação é formali-
zada a partir da validação do 
estudante no sistema.

Os estudantes que aderiram 
ao Novo Fies e contrataram 
o fi nanciamento em 2018 
devem seguir o cronograma 
da Caixa, que é o agente ope-
rador do Novo Fies. Segundo 
a Caixa, aproximadamente 
50 mil estudantes assinaram 
contratos do Novo Fies no 
primeiro semestre de 2018. O 
prazo para esses estudantes 
vai até 30 de novembro. O 
novo Fies, lançado no ano 
passado, tem modalidades de 

acordo com a renda familiar.
A modalidade Fies tem 

juro zero para os candidatos 
com renda mensal familiar 
per capita de até três salários 
mínimos. Nesse caso, o 
fi nanciamento mínimo é de 
50% do curso, enquanto o 
limite máximo semestral é de 
R$ 42 mil e é bancado pelo 
governo.

A modalidade chamada de 
P-Fies é para candidatos com 
renda familiar per capita entre 
3 e 5 salários mínimos. Nesse 
caso, o fi nanciamento é feito 
por condições defi nidas pelo 
agente fi nanceiro operador 
de crédito.

Medicina na USP tem 115 candidatos 
por vaga; vestibular será no domingo

Estudantes têm até sexta-feira 
para renovar contrato do Fies
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Veja as 15 carreiras com maior 
relação de candidatos por vaga

Carreira Candidato/Vaga

Medicina 115,2

Medicina - Ribeirão Preto 108,7

Medicina – Bauru 86,9

Psicologia 61, 8

Relações Internacionais 51,5

Curso Superior do Audiovisual 47,2

Medicina Veterinária 41,8

Psicologia - Ribeirão Preto 41,1

Design 32,4

Ciências Biomédicas 32,4

Publicidade e Propaganda 29,6

Jornalismo 28,5

Arquitetura – FAU 27,6

Artes Visuais 27,4

Direito 25,8
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Grau de Bacharel: 
Administração; Ad-
ministração Pública; 
Ciências Contábeis; 
Ciências Econômi-
cas; Comunicação 
Social – Jornalismo; 
Comunicação So-
cial - Publicidade e 
Propaganda; Design; 
Direito; Psicologia; 
Relações Internacio-
nais; Secretariado 
Executivo; Serviço 
Social; Teologia; 
Turismo.

Grau de Tecnólogo: 
Tecnologia em Co-
mércio Exterior; Tec-
nologia em Design 

de Interiores; Tec-
nologia em Design 
de Moda; Tecnologia 
em Design Gráfico; 
Tecnologia em Gas-
tronomia; Tecnologia 
em Gestão Comer-
cial; Tecnologia em 
Gestão da Qualida-
de; Tecnologia em 
Gestão de Recursos 
Humanos; Tecnologia 
em Gestão Finan-
ceira; Tecnologia 
em Gestão Pública; 
Tecnologia em Logís-
tica; Tecnologia em 
Marketing; Tecno-
logia em Processos 
Gerenciais.

Estudantes que participa-
rão do Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes 
(Enade) neste domingo (25) 
têm até esta quarta-feira (21) 
para preencher o Questioná-
rio do Estudante. Assim como 
a participação na prova, o pre-
enchimento do questionário 
é requisito para colação de 
grau. O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep) 
que não haverá mais a opção 
de preencher o Questionário 
após a aplicação do Enade, 
como ocorria até 2016.

As informações sobre o 
exame estão disponíveis 
no site do Enade. Uma das 
novidades dessa edição 
é o Aplicativo do Enade, 
disponível nas plataformas 
Google Play e Apple Store 
. Com a nova tecnologia, 
todas as etapas de respon-
sabilidade do participante 
podem ser feitas por meio 

de smartphones e tablets. 
O Inep soluciona dúvidas 

sobre o processo por meio do 
Fale Conosco, exclusivamen-
te pelo autoatendimento.

O Enade será aplicado 
neste domingo (25) a 550 mil 
estudantes de cursos de 27 
áreas do conhecimento. A 
prova é voltada para estudan-
tes que estão concluindo cur-

sos de graduação. O exame 
é obrigatório e a situação de 
regularidade do estudante no 
exame deve constar em seu 
histórico escolar.

O Enade é o principal 
componente para o cálculo 
dos indicadores de qualidade 
dos cursos e das instituições 
de ensino superior. A cada 
ano, o exame avalia um grupo 

diferente de cursos superio-
res. A avaliação se repete a 
cada três anos.

O Cartão de Confi rmação 
de Inscrição do Enade 2018 
está disponível no endereço 
enade.inep.gov.br . O docu-
mento traz informações sobre 
o local de prova, horários e 
atendimentos, caso tenham 
sido solicitados e aprovados.

Enade será aplicado a 550 mil estudantes
de cursos de 27 áreas no próximo dia 25
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As áreas que serão 
avaliadas em 2018
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(11) 2806-6264 
(11) 2443-0253

A maior e melhor escola de
Enfermagem e Radiologia de Guarulhos.

Matrículas

Abertas

O 15º Congresso da Radiologia do Colégio TEC-X 
ocorreu em 12/11/2018 no Teatro Padre Bento 
em comemoração aos 123 anos da descoberta 
dos raios-x, com a presença de convidados 
ilustres como Wagner Queiroga, Tecnólogo em 
Radiologia e Fiscal do CRTR Conselho Regional 
de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia falando 
sobsobre Dosimetria Pessoal, Décio Rocha 
Supervisor do Hospital São Luiz Gonzaga com o 
Tema: Técnicas Radiológicas: Pequenos 
Detalhes, Grandes Diferenças e o Supervisor do 
Hospital Carlos Chagas José Rui da Silva que com 
sua palestra trouxe a importância dos cuidados, 
tanto da enfermagem quanto da radiologia, na 
aplicação dos meios de aplicação dos meios de contraste radiológicos.

A preocupação do Colégio TEC-X com a formação 
e inserção de seus alunos no mercado de 
trabalho é uma constante, visando isso convidou 
Gabriela Ginu Psicóloga e Responsável pelo 
setor de recrutamento e seleção da Rede Tenda
Supermercados, e Luiz Bacelar Enfermeiro e 
Professor do Colégio TEC-X que falaram sobre 
Carreira, Emprego, Inovação e Sucesso.

O evento como de costume foi um sucesso e 
contou ainda com a participação dos alunos 
apresentando Workshop de Radiologia.
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Guarulhos tem déficit habitacional de 
45 mil moradias, aponta a Habitação
Ulisses Carvalho

O déficit habitacional de 
Guarulhos é de aproxi-
madamente 45 mil mora-
dias, segundo dados da 
Secretaria de Habitação. 
Neste ano foram entre-
gues 1.462 moradias e até 
o final do próximo mês 
está prevista a entrega de 
mais 400 unidades, po-
rém os bairros contempla-
dos não foram informados 
pela prefeitura. 

O HOJE recebeu di-
versas reclamações de 
moradores que estão ca-
dastrados no programa 
Minha Casa Minha Vida 
há mais de nove anos 
e ainda não foram cha-
mados. Atualmente, em 
Guarulhos, há 121.550 
cadastros habilitados de 
pessoas que aptas para 
participarem do progra-
ma, de acordo com a ad-
ministração municipal. 

Questionada sobre como 

solucionar a demanda na 
cidade, a prefeitura aplicou 
que busca constantemente 
parcerias com os governos 
federal e estadual para a 
construção de novos con-
juntos habitacionais de in-
teresse social. “Em recente 
parceria com o Governo 
de São Paulo, por meio do 
Programa Cidade Legal, a 
prefeitura investe esforços 
na regularização fundiária 
de 72 núcleos habitacio-
nais”, informou.

No momento, existe 
também em andamento 
um projeto para a cons-
trução de um conjunto 
habitacional que deverá 
beneficiar 1.026 servido-
res públicos. Este pro-
grama visa atender aos 
servidores com renda mí-
nima de R$ 1.800 e má-
xima de R$ 4 mil. O em-
preendimento contempla 
quatro condomínios na 
região do Taboão, com 

1.026 apartamentos (280 
em cada condomínio) em 
plantas de 45m², com 
infraestrutura completa, 
composta por área de la-
zer e salão de festas.

As obras desse conjun-
to devem começar assim 
que 60% dos contratos 
foram assinados. “Há em 

curso dois chamamentos 
públicos para a constru-
ção de novas moradias, 
que aguardam a libera-
ção do Ministério das Ci-
dades e também estudo 
para a implantação de 
lotes sociais que devem 
absorver boa parte da 
demanda”.

Dados sobre moradia em Guarulhos

Déficit Habitacional na cidade: 45 mil moradias

Número de inscritos no programa Minha Casa, 
Minha Vida:  121.550 cadastros habilitados

Número de moradias entregues na cidade 
neste ano: 1.462

Regularizações fundiárias:  Anita Garibaldi e 
Pimentas 

O prefeito Guti (PSB), assinou no dia 30 de 
agosto deste ano, a primeira regularização 
fundiária da história da cidade, que será no 
bairro Anita Garibaldi, região do Ponte Alta. Na 
primeira fase, o projeto prevê a regularização 
documental de 1.339 lotes. 

A segunda regularização no bairro Pimentas, 
cujo prefeito Guti assinou no dia 22 do mês 
passado três projetos evnvolvendo 99 lotes de 
três ocupações, no qual deve beneficiar 300 
famílias, de acordo com a prefeitura. 

Iv
a

n
ild

o
 P

o
rt

o



www.guarulhoshoje.com.brgeral terça-feira e quarta-feira, 20 e 21 de novembro de 20188

Começou nesta terça-
-feira (20), o pagamento 
do quinto lote do abono 
salarial dos programas 
de Integração Social 
(PIS) e de Formação do 
Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep) 2018-
2019, ano-base 2017. O 
lote inclui os trabalhado-
res da iniciativa privada 
nascidos em novembro 

e os servidores públicos 
com fi nal de inscrição 4. 
A estimativa do Minis-
tério do Trabalho é que 
mais de R$ 1,4 bilhão 
sejam pagos a aproxima-
damente 1,8 milhão de 
trabalhadores.

O PIS é pago na Cai-
xa Econômica Federal 
e o Pasep, pelo Banco 
do Brasil. Correntistas 

da Caixa e do Banco do 
Brasil tiveram os valores 
depositados em suas 
contas respectivamente 
nos dias 13 e 14.

O ministério lembra 
que tem direito ao abo-
no salarial ano-base 
2017 quem estava ins-
crito no PIS/Pasep há 
pelo menos cinco anos, 
trabalhou formalmente 
por pelo menos 30 dias 
naquele ano, com re-
muneração mensal mé-
dia de até dois salários 
mínimos, e teve seus 
dados informados cor-
retamente pelo empre-
gador na Relação Anual 
de Informações Sociais 
(Rais).

O valor do benefício é 
proporcional ao tempo 
trabalhado formalmente 
em 2017. Assim, quem 

esteve empregado o 
ano todo recebe o valor 
cheio, equivalente a um 
salário mínimo (R$ 954). 
Quem trabalhou por 
apenas 30 dias recebe 
o valor mínimo, que é de 

1/12 do salário mínimo, e 
assim sucessivamente.

Os trabalhadores nas-
cidos entre julho e de-
zembro recebem o abo-
no ainda este ano. Já os 
nascidos de janeiro a 

junho poderão realizar 
o saque em 2019. O pra-
zo final de recebimento 
para todos os trabalha-
dores favorecidos pelo 
programa é 28 de junho 
de 2019.

O prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas, criou um comitê 
de crise para priorizar ações 
de emergência relativas ao 
viaduto que cedeu na Margi-
nal do Pinheiros perto do Par-
que Villa-Lobos e da Ponte do 
Jaguaré, na zona oeste.

Entre as medidas, estão a 
possibilidade de remaneja-
mento de recursos orçamen-
tários para projetos, ações e 
iniciativas para manutenção 
da segurança e estabilidade 
das pontes e dos viadutos 
da capital paulista. A criação 
do comitê foi ofi cializada em 
decreto publicado no Diário 
Ofi cial da Cidade desta terça-
-feira, 20. O texto retroage 
para ações tomadas desde o 
dia 15 de novembro.

O decreto diz que “o impac-
to e a gravidade dos efeitos 
decorrentes da interdição” do 
viaduto na região do Jaguaré 
justifi cam a criação em caráter 
emergencial do grupo de tra-
balho para monitoramento da 
situação.

Coordenado pelo prefeito, 

o grupo envolve, além do che-
fe de gabinete, outros nove 
secretários e o procurador 
geral do município, Guilherme 
Bueno de Camargo. O Comitê 
será responsável por “coorde-
nar medidas preventivas ou 
reparadoras, administrativas 
e judiciais” para manter a se-
gurança e a estabilidade das 
pontes e dos viadutos da ci-
dade.

O documento determina 
que ações para manutenção 
das estruturas terão regime 
especial de atendimento 
prioritário. “Os processos ad-
ministrativos receberão iden-
tifi cação própria e destacada 
que evidencie sua tramitação 

prioritária no âmbito munici-
pal”, explica o documento. 
“As providências a cargo dos 
órgãos ou entidades munici-
pais deverão ser adotadas no 
prazo de até 15 dias.”

Com o objetivo de evitar 
congestionamentos, a Prefei-
tura de São Paulo liberou nes-
ta segunda-feira, 19, à tarde 
dois trechos, que somam 10 
quilômetros, da pista expressa 
da Marginal do Pinheiros Vin-
te quilômetros da via haviam 
sido interditados após o viadu-
to ceder.

Os trechos liberados da 
Marginal são entre as pontes 
Estaiada e a Eusébio Matoso 
e entre as pontes João Dias 

e a Estaiada - a liberação não 
é contínua. A suspensão do 
rodízio de veículos vale entre 
a Avenida Bandeirantes, na 
zona sul, e a Ponte dos Re-
médios, na região oeste.

A prefeitura espera liberar 
mais quatro quilômetros da 
via expressa nos próximos 
dias. Segundo a Companhia 
de Engenharia de Tráfego 
(CET), a Marginal do Pinhei-
ros recebe 1,5 mil veículos 
por faixa a cada hora.  Da 
noite deste domingo, 18, 
para a manhã de segunda, 
19, o viaduto cedeu mais 5 
milímetros, segundo o secre-
tário municipal de Infraestru-
tura e Obras, Vitor Aly. 

Pagamento do 5º lote 
do abono do PIS/Pasep 
teve início nesta terça
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FREE-FALL COM CÁPSULAO MAIS ALTO TOBOGÃ

DO MUNDO

cyclone
emeteorUrgente:

DUAS NOVAS

ATRACÕES

•  22 metros de altura

•  Looping de 360º na horizontal

•  Alta velocidade

•  40 metros de altura

•  Inclinação de 70o

•  Queda livre na vertical

•  + 100 km/h

wetnwild.com.br•(11) 4496.8000
/wetnwildsaopaulo @wetnwildsp/wetnwildsaopaulo
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Erika Januza anunciou no domingo, 18, 
que será musa da escola de samba Vai-Vai 
no carnaval de 2019. Será a primeira vez 
da atriz na festa paulistana. “Alô, Vai-Vai, 
estou chegando! Vamos juntos a cami-
nho do Quilombo do Futuro! Obrigada 
pelo convite! Estou muito feliz!”, escreveu 

a atriz na legenda de uma foto no Instagram.
Quilombo do Futuro é o enredo da es-

cola de samba, que no Sambódromo do 
Anhembi vai falar das lutas do povo negro. 
Ainda neste domingo, ela foi apresentada à 
agremiação.”Que recepção maravilhosa! Já 
estava feliz, agora então!”, disse Erika ao pu-

blicar vídeos sambando junto à escola. 
Este ano, a atriz estreou como musa pela 

Grande Rio, escola de samba carioca. O vídeo 
de Erika sambando pode ser conferido no se-
guinte endereço no Instagram: https://www.
instagram com/p/BqV8s0CHBM1/?utm_
source=ig_embed

André Marques relembrou nesta 
segunda-feira, 19, a cirurgia bariátrica 
que fez há exatos cinco anos. No ano 
passado, ele comemorou a perda de 
75 quilos após o procedimento com 
uma foto de antes e depois.

Nesta segunda, o apresentador tam-
bém publicou uma foto em que mostra 
a diferença de peso e falou sobre a de-
cisão de passar pela cirurgia. “No dia 
19/11/2013, eu entrava para fazer uma 
cirurgia que mudaria minha vida. Tinha 
muito medo de morrer nela. Ouvi do 
meu médico que era mais fácil eu mor-
rer de doenças associadas à obesida-
de do que da cirurgia. Foi uma decisão 
difícil, entrei, chorei... amarelei, desisti e 
depois tomei coragem e lá fui eu”, es-

creveu na legenda da imagem.
Depois de cinco anos, ele afi rma 

que “muita coisa mudou, a maioria 
para melhor”. André Marques diz, 
ainda, que ouviu muita coisa contra 
o procedimento, “gente falando que 
eu ia morrer, gente que depois dizia 
que ‘operando é mole, cadê a força 
de vontade’...”.

Ele conta que quatro meses 
após o procedimento, a diabete 
que ele tinha desapareceu. Apesar 
de todos os resultados positivos, 
ele afi rma que não faz apologia à 
cirurgia e ela não é a cura para a 
obesidade. “Falo só o que ela fez 
para mim, no meu caso foi ótimo, 
só me trouxe benefícios.”

‘Tinha medo de morrer’, diz André 
Marques ao relembrar bariátrica

Erika Januza anuncia que será a
musa da Vai-Vai no carnaval 2019
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Boletos de qualquer valor, mesmo vencidos, 
já podem ser pagos em qualquer banco

A ACE-Guarulhos informa 
a seus associados que foi 
encerrado o cronograma de 
implantação da nova platafor-
ma da Federação Brasileira 
dos Bancos (Febraban) que 
permite o pagamento de 
boletos, mesmo vencidos, 
em qualquer banco, mesmo 
que não seja o de origem do 
documento.

A mudança foi feita de 
forma gradual pela Febraban. 
Em 25 de agosto foi liberado 
o pagamento de boletos 
acima de R$ 400. No dia 13 
de outubro, começou a valer 
o limite de contas atrasadas 
acima de R$ 100. Em 27/10, 
boletos de qualquer valor. A 

última etapa de implantação 
liberou boletos de cartões 
de crédito e doações, entre 
outros.

Os clientes com boletos 
sem registro na plataforma e 
que forem rejeitados deverão 
procurar o emissor do boleto 
para quitar o débito.

A validação foi feita por 
etapas, segundo a Febraban, 
devido à grande utilização 
do meio de pagamento. 
Cerca de R$ 3,5 bilhões de 
boletos são emitidos por ano 
no Brasil, calcula a entidade. 
Ainda segundo a Febraban, 
além do pagamento em 
qualquer agência bancária, 
a nova plataforma permite 

a identifi cação do CPF do 
pagador, facilitando o rastre-
amento das cobranças. Se os 
dados do boleto coincidirem 
com o sistema, a operação é 
validada.

Se houver divergência, o 
pagamento do boleto não 
será autorizado e o consumi-
dor poderá pagar exclusiva-
mente no banco que emitiu a 
cobrança, que tem condições 
de fazer as checagens neces-
sárias, diz a entidade.

No modelo anterior, nem 
todos os boletos são registra-
dos em uma base centraliza-
da. Por isso, os emissores dos 
boletos devem registrá-los 
no seu banco de relaciona-

mento, com as informações 
necessárias. Todos os boletos 
enviados aos consumidores 
devem conter necessaria-
mente o nome e o CPF do 
pagador, como determina o 
Banco Central, além de data 
de vencimento e valor do 
pagamento e autorização do 
cliente para que enviem a 
cobrança à residência.

Segundo a Febraban, outro 
benefício da nova plataforma 
é uma maior transparência 
nos pagamentos, melhorando 
a gestão de recebimentos 
das empresas, uma vez que 
as condições da operação 
negociadas com os consu-
midores serão preservadas. 

Além disso, o comprovante 
de pagamento é mais com-
pleto, apresentando todos 
os detalhes do boleto, ( juros, 
multa, desconto etc) e as 
informações do benefi ciário e 
pagador.

A nova plataforma também 

cruza informações para 
evitar inconsistências de 
pagamento, identifi cação do 
CPF do pagador do boleto 
para controle de lavagem de 
dinheiro e mais transparência 
na relação com o consumidor, 
de acordo com a Febraban.

COBRANÇA: A ACE-Guarulhos alerta seus associados sobre a mudança no sistema de cobrança da Febraban, que começou de forma gradual em 25 de agosto
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SOBRADO JD. 
SÃO DOMINGOS, 
04 DORMITÓRIOS, 

SALA, COZINHA 
E WC, PONTO 
COMERCIAL 

COM EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, 
04 VAGAS DE 

GARAGEM, PREÇO 
R$ 350.000,00, 
COM 50% DE 
ENTRADA E 60 

FIXAS. TROCO POR 
APTO.

SÍTIO 20 MIL M² 
ESTRADA RIO 

ACIMA NAZARÉ 
PTA. COND. CASA, 

GALPÃO, LUZ, 
PISCINA, CAMPO DE 
FUTEBOL, CORREGO 

NA DIVISA À 200 
MTS DO ASFALTO, 
COM ESCRITURA 

REGISTRADA, PREÇO 
R$ 420.000,00, 

ACEITO CARRO OU 
APARTAMENTO DE 
MENOR VALOR,  OU 
PARCELO COM 50% 
DE ENTRADA SALDO 

EM 72X FIXAS

CASA ITAQUA
02 QUARTOS,SENDO 

01 SUITE, SALA, 
COPA, COZINHA, 2 

VAGAS DE GARAGEM, 
MURADA, PORTÃO 
AUTOMÁTICO, FINO 

ACABAMENTO 
LOCAL, RUA PEREIRA 

BARRETO, 51, JD. 
CAYUBI, PREÇO 
R$ 230.000,00, 

PARCELO COM 50% 
DE ENTRADA, SALDO 

EM 60X FIXAS OU 
FINANCIAMENTO 

BANCÁRIO.

CASA BAIRRO 
SÃO JOÃO, 

02 QUARTOS, VAGA, 
SALA, COZINHA 
E WC, + SALÃO 
COMERCIAL DE 

48 M², ERA SALÃO 
DE CABELEIREIRO, 
COM EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, 
ESTRADA DO 
SABOÓ, 358. 
PREÇO R$ 

240.000,00 A VISTA 
OU COM 50% DE 
ENTRADA, SALDO 

EM 60X FIXAS.

CASA  
JD LENIZE 

DE 02 
DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, 

SALÃO 
COMERCIAL C/ 
FRENTE PARA 

AV. SITIO NOVO, 
Nº 160, EM 
FRENTE A 

ESCOLA, PREÇO 
R$ 200.000,00, 

TROCO POR APTO.

CASA JD. REGINA, 
REGIAO DO JD SÃO 
JOAO, CONTENDO 05 

SUITES, 02 SALAS, 
COZINHA, SALÃO 
DE FESTAS COM 
CHURRASQUEIRA 
E FOGÃO A LENHA, 
PISCINA, 03 VAGAS 

DE GARAGEM, 
ESCRITURA 

REGISTRADA, PREÇO 
R$ 400.000,00, 

PARCELO COM 50% 
DE ENTRADA E 60X 
FIXAS. TROCO POR 

APTO.

03 CASAS 
JD CABUÇU, 

DE 02 CÔMODOS 
CADA E WC, 

ASFALTO, ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO, 

TERRENO 
MEDE 5X67, 

DESMEMBRADO E 
COM ESCRITURA 

REGISTRADA, VAGAS 
COBERTA COM LAGE 
E TELHA, ÁGUA E LUZ 
LIGADAS. PREÇO R$ 
120.000,00, ACEITO 
CARRO COMO PARTE 

DE PAGAMENTO.

ATIBAIA CHÁCARA 
1.000 M², MURADA, 
CASA CONTENDO 
04 DORMITÓRIOS, 
SENDO 2 SUÍTES, 
PISCINA, SALÃO 

DE FESTA, 
CHURRASQUEIRA, 
FOGÃO A LENHA, 
SAUNA, VALE A 

PENA VER. PREÇO 
R$ 650.000,00. 
ACEITO APTO OU 

PARCELO COM 50% 
DE ENTRADA OU 
FINANCIAMENTO 

BANCÁRIO.

SOBRADÃO 
JD. SÃO PAULO, 

03 QUARTOS, 
SALA, COZINHA 
E BANHEIROS, 

TERRENO MEDE 
10X28, EXCELENTE 
PONTO P/ CLÍNICA 
MÉDICA, DENTISTA, 

RUA SARUTAIA, 
591, PREÇO 
580.000,00, 

PARCELO E ACEITO 
APTO P/ PGTO.

JD. SANTA EMILIA, 
02 CASAS - 1º 

DE 02 COMODOS 
E BANHEIRO, 2º 

COM 03 COMODOS 
E BANHEIRO, 

TERRENO MEDE 
7X22, COM 
ESCRITURA, 

PLANO E MURADO 
2 VAGAS DE 

GARAGEM, PREÇO 
R$ 220.000,00, 
PARCELO COM 

50% DE ENTRADA, 
SALDO EM 60X 

FIXAS. TROCO POR 
APTO.

LOTEAMENTE RESIDENCIAL EM ATIBAIA
Pronto para construir. 
Terreno a partir de 360 metros.
Estrada dos Pires, 3001
saida no km 79 da Dom Pedro l.
Busca no Waze: BUONA VITA ATIBAIA

(11) 4414-6466 
(11) 93229-4744
O Buona Vita te oferece segurança, 
conforto, lazer e qualidade de vida, 
que você só encontra  estando em um 
dos lugares com o melhor clima do Brasil.
Seja para investir, morar ou tirar férias, 
esta é a sua oportunidade!

LAZER COMPLETO
- Churrasqueira;
- Piscinas;
- Academia;
- Salão de festas;
- Quadra gramada;
- Playground;
- Pista de caminhada;
- Área verde;
- Praça de piquenique.
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Uma Escolha de Mãe

Jogo de Interesses

Globo, 15h07 Notes 
From The Heart Healer. 
Canadá, 2012. Drama. Di-
reção: Douglas Barr. Com 
Genie Francis, Ted Mc-
ginley. Violet é mãe sol-
teira e perde o emprego. 
Ela resolve abandonar o 
bebê na porta de uma es-
critora e, quando elas se 
cruzam, nasce uma ver-
dadeira amizade.

Band, 22h30 
Knife Fight. EUA, 
2012. Drama. Dire-
ção: Bill Guttentag. 
Com Rob Lowe, 
Jamie Chung. Este 
drama mostra o 
trabalho comple-
xo de um conse-
lheiro político, que 
deve lidar com as 

necessidades dos 
seus clientes, uma 
assistente espe-
cialista em criar 
polêmicas, uma 
jornalista ambicio-
sa que quer dor-
mir com ele para 
descobrir infor-
mações confiden-
ciais.  

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 44

CAAS

OFERECIDA
ACOMETER
COMITIVA
AEUANL

DOCEETER
IMPLORAR

PEREREANU
UOMARGO

PROFECIAS
GUNOSSO

CLIENTEO
CDANUBIO
ACORDEOM

Caminho
a ser

percorrido
na viagem

Mar de
(?), lago
de água
salgada

Alimento
evitado

pelo
diabético

"Disque (?) 
para Matar", 

filme de 
suspense

Textos
sagrados
do Hin-
duísmo

Pedir com 
insis-
tência 

Ave negra
comum no
Nordeste
(bras.)

A Turma 
do (?), 

criação de 
Ziraldo

(?) Sharif,
ator de

"Doutor Ji-
vago" (Cin.)

Forma do
dono

chamar o
seu cão

Mensagens
recebidas
por Isaías
(Bíblia)

Um, em
francês

"(?) of
Time", su-
cesso de
Beyoncé

O mais
conhecido

mantra
hindu 

Tem sem-
pre razão,
segundo

os lojistas

Rio que ba-
nha Viena,
capital da

Áustria
Instru-

mento de 
Domin-
guinhos

Envoltório
do tutano

Interjeição
de dúvida

Instituto
militar

Primário;
simples

Anestésico
cirúrgico
Que vem
do íntimo

BisturiExposta;
exibida 

Porção do intestino
grosso

Filme de
Kurosawa
Que tem
dobras 

Ocasionar
uma ação
agressiva 
Séquito

do presi-
dente em

visita
oficial

(?) de amila: óleo de
banana

Filho único dos
Montecchio (Lit.)

2/un. 3/end — ran. 5/vedas. 7/acetato.

[ novelas ] 

Malhação -
Vidas Brasileiras

A turma repreen-
de Kavaco e Álvaro 
por questionarem 
Camila. Lia se emo-
ciona com a história 
de Garoto e reafir-
ma seu amor pelo 
menino. Dandara 
e Hugo conversam 
sobre seus compor-
tamentos. Michael e 
Santiago implicam 
um com o outro. 
Márcio confessa 
a Pérola que não 
deseja ser pai.

Espelho da Vida
Américo ronda 

a casa de Julia 
e fala com Ana. 
Isabel mostra para 
Edméia/ Grace 
o resultado do 
exame de DNA. 
Cris/Julia tenta se 
conter ao conhecer 
Hildegard. Daniela 
mostra o ator que 
encontrou para re-
presentar Danilo. 

O Tempo 
Não Para

Marocas aceita o 
pedido de casa-
mento de Samuca. 
Betina fica tensa 
quando Lúcio afir-
ma ter certeza de 
que Emílio foi as-
sassinado. Waleska 
revela a Mateus 
que não se casará 

com ele por causa 
da gravidez.

O Sétimo
Guardião

Valentina ironiza 
o comunicado de 
Olavo. Gabriel 
reclama da demora 
da conversa entre 
Lourdes Maria e 
Geandro. Luz faz 
uma proposta para 
Lourdes Maria 
manter o segredo 
de Gabriel. Luz de-
cide desabafar com 
Elisa. O delegado 
encerra a investiga-
ção sobre o sumiço 
de Marilda. Leonar-
do revê o vídeo que 
fez de Marilda.

Jesus
Pedro estranha a 

presença de Maria 
Madalena, mas 
Jesus diz que todos 
devem aceita-la. 
Helena fala sobre 
a tristeza de Petro-
nius com a partida 
de Madalena. Edis-
sa aconselha De-
borah. Tiago Justo 
tenta se distrair 
conversando com 
Nicodemos. Cas-
sandra tenta con-
solar o irmão. Caius 
avisa que Pilatos 
deseja falar com 
Petronius. Lázaro 
cuida de Susana. 
Sula e Maria falam 
sobre o livramento 

de Maria Madalena. 
Os apóstolos falam 
de seus milagres. 

   

As Aventuras 
de Poliana

Helô telefona para 
Josefa e avisa que 
João já pode fazer 
a prova diagnóstica 
na escola. Ruth li-
bera uma sala para 
Iuri fazer a reunião. 
Ciro vê Jeferson 
com Brenda. Roger 
fala para Verôni-
ca que a 0110 vai 
fazer parceria com 
o Comitê do Laço 
Pink. Débora pede 
desculpa a Marcelo 
por não ter contado 
antes, que não 
podia ter filhos. 

Chiquititas
Beto canta uma 

canção para Clarita. 
Duda diz para 
Marian que ela é 
uma das principais 
responsáveis pelo 
seu relacionamen-
to com Pata não 
ter dado certo. Na 
escola, Duda per-
gunta para Pata se 
ela está namorando 
com Mc Gui.

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

[ horóscopo ]

virgem

Sua atitude contra-
ditória está criando 
desconfiança em torno 
de você. Você precisa 
ser mais simples e 
cuidadoso com o que 
diz. Aproveite este dia 
para descartar hábitos 
que se relacionam com 
outros tempos.

Suas dúvidas vão 
desaparecer e isso vai 
levantar o seu espírito, 
você vai se sentir 
encorajado. Você vai 
ser invejado pelo seu 
dinamismo hoje. Você 
se sente muito mais à 
vontade consigo mesmo 
e deve isso a si mesmo 
e aos seus esforços.

Você terá grande 
prazer em se sentir 
útil e em fazer com 
que sua influência 
pareça útil. Você vai 
sentir que as coisas 
estão funcionando. 
Seus recursos estão 
se esgotando e isso 
estressa você. Vá mais 
devagar.

Você terá um longo 
caminho a percorrer 
para encontrar um pon-
to comum de acordo 
com pessoas próximas 
a você a respeito de 
seus planos. Apesar de 
sua tendência a pensar 
muito, você vai manter 
a sua compostura, tome 
ar fresco.

Uma notícia inespe-
rada irá colocá-lo em 
um humor radiante e 
você será mais conci-
liador. A sensação de 
relaxamento e bem-
-estar interior faz com 
que você recarregue 
as baterias. Concen-
tre-se, isso ajudará 
você a relaxar.

A sorte vai fazer 
maravilhas para o seu 
otimismo e aquele das 
pessoas ao seu redor. 
Você está em boa 
forma. Continue os es-
forços que já começou 
a fazer em sua dieta e 
tudo ficará bem.

Você vai se beneficiar 
de uma atmosfera agra-
dável e amigável, onde o 
humor irá desempenhar 
um papel dominante. 
Aguarde mais um dia 
para conversas mais 
profundas. Seria uma 
boa ideia ativar a sua 
circulação sanguínea 
praticando esportes.

Seus pensamen-
tos estão um pouco 
confusos e isso o está 
desacelerando. Você 
precisa de uma atmos-
fera calma mais do que 
nunca. Você também 
precisa de movimento 
e seria uma boa ideia 
praticar um esporte.

Você vai recuperar 
o seu otimismo uma 
vez que fizer uma 
escolha clara, não 
adie mais isso. Você 
não pode manter 
a forma evitando 
todos os prazeres 
essenciais. Pense em 
suas necessidades 
básicas.

Você não vai perder 
tempo com diferenças 
superficiais e as pessoas 
vão gostar de você por 
isso - é uma receita para 
o sucesso. Você está 
usando a sua energia 
de forma construtiva, 
mas tire um tempo para 
descansar e manter as 
coisas em equilíbrio.

Você vai ser atraído a 
assumir riscos e a sorte 
espera por você caso o 
faça, apesar do perigo. 
Cuidado com proble-
mas na bexiga, beba 
mais água. Você precisa 
repensar suas priorida-
des relacionadas com o 
seu estilo de vida.

Você terá que usar 
sua astúcia para obter 
satisfação. Faça um 
esforço para cooperar, 
vai ser bom para você! 
Você terá mais ener-
gia do que o normal e 
tem uma necessidade 
de liberdade. Ceda 
um pouco.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 CORRETOR(A) 
 C/ carro p/ locação/ven-
da. Aj de custo + comissão
.F:2600-2254/94005-9242 

 CORRETORES(AS) 
 Ofer treinamento, veículo, comis-
sionamento, ótimo local de traba-
lho. Tratar na Av. Otávio Braga de 
Mesquita nº1559. 

 IMÓVEIS 
 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 

 TERRENO ITAQUAQUECETUBA 
 5x40 R$35,000,00 á vista. 
F:98057-8907 

 CASA/PIMENTAS 
 2 dorms, 2 vagas. R$200mil, c/ 
escritura. F:2484-2319 

 PASSO O PONTO 
 Estética automotiva c/ td, dentro 
do estacionamento Walmart e 
Sams Club GUA c/ tds equipa-
mentos de lavagem e higieni-
zação R$65mil. F:98703-0146 
Candido  

 CARAGUÁ/MARTIN DE SÁ 
 Urgente! Apto mobiliado, 
pisc e churr. Só R$99mil. 
Whats:(12)99774-8981 

 APTOS 2 E 3 DORMS 
 Vl Augusta R$305mil e R$367mil, 
tds c/ suíte e varanda. Creci 
147493 Whats:96416-1918  

 TERRENO-MAIRIPORÃ 
 1000m 20x50 R$80mil. 30% entr. 
Ônibus na porta, 8km da F Dias. 
Creci 147493 Whats:96416-1918 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 ALUGO MÁQUINAS 
 Retroescavadeiras, escavadei-
ras/esteira, rolo CA15, caminhão 
Basc, rolo pequeno, dinaparc 
caçamba, estacionaria. F2486-
8586/97138-8449/97495-2574 

 COTA CONTEMPLADA 
 300 mil p/ compra de imóvel e 
capital de giro. Quero R$33 mil e 
transfi ro o saldo devevor particu-
lar. F:96059-8575 

 AGREGA-SE CAMINHÕES 
 Hr, vuc, toco, truck. F:98666-
0763 Diego 

 LINHA DE CRÉDITO 
 P/ compra de carros, motos e 
imóveis. F:96199-6925 Tratar c/ 
Graça 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 AMOR AO SEUS PÉS 
 Trabalhos para todos dos fi ns. Si-
gilo e garantia! Trabalhos grátis. 
Whats(11)98646-1610 

 FORTES RITUAIS 
 Seu amor na palma da mão. pg 
após resultado. trab, honesto, 
gar. F: 95969-0925 WHATS 

 RELAX 

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

     

   

de linhaClassifi cados

Para 
anunciar nos 
classifi cados 

ligue: 
2823-0828
 2823-0830
2823-0836
2823-0837

ANUNCIE 
SUAS 

PUBLICAÇÕES 
LEGAIS

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

GALPÃO COMERCIAL
TERRENO DE 10.550 M²
CONSTRUÍDO 3.071 M²

LOCALIZADO NA 
AVENIDA BAQUIRIVU, 

26 – GUARULHOS.
FÁCIL NEGOCIAÇÃO 
C/ PROPRIETÁRIO

  (17) 9.9663-7000
  (17) 3235-8004

EMPRÉSTIMO APENAS PARA APOSENTADO 
OU PENSIONISTA INSS GOVERNO DE SP,

SPPREV, SIAPE E FEDERAL CIVIL
POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO 

E SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Não emprestamos para ASSALARIADOS !
Compramos ou Negociamos sua DÍVIDA

Crédito sujeito a análise / Valores sujeito a alterações 

TAXA  DE JUROS A PARTIR DE: 1,75% AO MÊS

RUA DOM JOSÉ DE BARROS, 152 5ºANDAR SALA 59 
METRÔ REPUBLICA –SP. 

28,10
84,30
142,50
281,00

1.000,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00

72X
72X
72X
72X

11 4489-5878
11 94338-6550

CONTATOS:     Rua: Luiz Faccini, 416
2º andar - Guarulhos - SP

contato@ats-avsec.com.br
 11 2461-9292 /       11 9 9351 - 1988

Apresente este exemplar na ATS 
e receba um desconto especial de 

10% no valor da sua matrícula.

BÁSICO FORMAÇÃO 03 a 13/12/2018- 
08h às 12:00h - MANHÃ
INSPEÇÃO FORMAÇÃO 

(operador de raio-x) 03 a 13/12/2018 08h 
às 12:30h – MANHÃ

Venha fazer o curso em Segurança 
da Aviação Civil (Aeroportos) em um 

do mais bem conceituados Centro 
de instrução do Brasil!

CONTATOS:     Rua: Luiz Faccini, 416

 11 2461-9292 /       11 9 9351 - 1988 11 2461-9292 /       11 9 9351 - 1988

Para você que sofre, não 
sabe o caminho da sua vida.

Trabalhamos c/ magias, 
rituais, feitiços e oráculos.

Todas as sextas, atendimento 
c/ Maria Molambo e 

Srº Sete Encruzilhadas.

Rua Darzan 319 B Santana.
(5 min do metrô)

2950-3173
97268-7929

www.marceloalban.com

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@vilagalvao.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Defi ciência)

VAGAS:
LAVADOR

COBRADOR
AUXILIAR DE MECÂNICO

MÁQUINA DE COSTURA

INDUSTRIAL

E DOMÉSTICA

VENDE-SE

GALONEIRA: RIMOLD, 
KANSAY E SUN 

ESPECIAL. OVERLOQUE, 
INTERLOQUE, RETAS 

VÁRIAS MARCAS. 
REVISADAS, PRONTA 
PARA TRABALHAR.

2091-6934
97338-0445

REFORMAS PREDIAIS
RESIDÊNCIAIS
EMPRESARIAL
E CONSTRUÇÕES

(11) 3042 7761
(11) 9 9735 2357

RUA SETE DE SETEMBRO, 235 - SALA 75 
CENTRO - GUARULHOS - 07011-020 
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