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Guarulhos GRU e Flamengo
vão participar da Copa SP
a partir do dia 3 de janeiro
GH Pág. 9

AJUDA: A atriz Marina Ruy Barbosa decidiu intervir após ler o comentário de
suicida publicado por uma seguidora de suas fotos no Instagram
GH Pág. 11

Guarulhos receberá R$ 50 milhões
para implementar o PDV do Saae

A Sabesp assumiu o compromisso de transferir R$ 50 milhões para Guarulhos encerrar as atividades do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (Saae). O valor deve ser suficiente para o município implementar um Programa de Demissão Voluntária (PDV)

Ivanildo Porto

Cláudio Reis/AE

GH Pág. 3

Vereador Professor Jesus é reconduzido
à Presidência da Câmara de Guarulhos
GH Pág. 6

Legislativo aprova projeto
que proíbe a realização de
bailes funk no município
GH Pág. 9

Ministro entrega veículo
adaptado à Secretaria
Municipal de Saúde
GH Pág. 2

Justiça manda prender João de Deus
GH Pág. 10
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Secretaria recebe um veículo
adaptado de ministro da Saúde

[ cena do dia ]
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[ tempo ]

Hoje

15. Dez

32º

Máxima

20º

Mínima

TEMPESTADES
À TARDE

Amanhã

16. Dez

Em cerimônia realizada
na tarde desta sexta (14), na
Base Aérea do Aeroporto
de Congonhas, a secretária de Saúde, Ana Cristina Kantzos, recebeu do
ministro da Saúde, Gilberto
Occhi, uma Van adaptada
para pessoas com deficiência. O repasse, efetuado
pelo Programa Viver sem
Limites, do Plano Nacional
da Pessoa com Deficiência,
contemplou os municípios do país que, como
Guarulhos, possui um CER
habilitado (Centro Especializado em Reabilitação).
Com capacidade para
conduzir até três cadeirantes simultaneamente,

o veículo Renault modelo
Master ficará sob gestão
e logística do Serviço de
Transporte Ambulatorial
da Secretaria de Saúde,
beneficiando pacientes que
estão em reabilitação e que
necessitam de transporte
adaptado.
A entrega da Van adaptada vai reforçar a frota do
município, que atualmente
é locada e conta com
sete viaturas. “Com esse
repasse conseguiremos
atender mais pessoas e,
dessa forma, garantir a continuidade dos tratamentos,
diminuindo o absenteísmo
nos serviços”, explicou Ana
Cristina Kantzos.

Alunos apresentam em vídeo
mensagens sobre respeito
Com pouco mais de 600
visualizações no YouTube, o
vídeo da música “Tudo bem
ser diferente”, composta
pelos alunos do 3º ano da
EPG Dorcelina de Oliveira
Folador, no Bairro dos
Pimentas, já caiu no gosto
daqueles que apreciam um
trabalho pedagógico feito
com muita dedicação. A
letra da música, que recebe
o mesmo nome do projeto
anual da unidade escolar,

foi composta pelos próprios
alunos, durante as aulas de
música do professor Rafael
Artur dos Santos.
“Tudo bem ser diferente, até porque não tem
ninguém igual a gente, nós
somos frutos de misturas
de muitas, muitas raças, ser
igual não teria nenhuma
graça, africanos, europeus,
americanos, orientais, indígenas, são todos especiais”,
diz a letra da música.

Prefeitura discute Sistema
de Proteção e Defesa Civil
A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
Civil (Compdec) reuniu representantes das secretarias
municipais no Bom Clima na
manhã desta quarta (12) para
a reunião quadrimestral do
SIMPDEC (Sistema Municipal
de Proteção e Defesa Civil),
iniciada em agosto. O encontro objetivou a atualização do
planejamento - que teve sua
última publicação em 2004 –
e discussão em conjunto em
prol da plena execução de

seus tópicos.
O Simpdec consiste na
definição da política de
minimização de desastres
e recursos para assistência
às vítimas e locais atingidos, além de estabelecer a
Proteção e Defesa Civil como
um sistema que integra a
administração pública nessa
missão. A reunião também
discutiu o Plano Municipal de
Contingência de Proteção e
Defesa Civil – Plamcon, que
está em sua fase final.

50%

32º

Máxima

21º

Mínima
TEMPESTADES
À TARDE

40%

LOTERIAS:

Deu sorte hoje?

Monster Jan
Os pilotos de Monster Truck realizaram, nesta sexta (14) várias manobras durante o teste
da pista para o Monster Jam, que acontecerá na Arena Corinthians, , zona leste da capital
paulista. As apresentações oficiais estão marcadas para este sábado (15), às 14h e 20h.

[ carta do leitor ]
Adélia Cristina da Silva
A Prefeitura de Guarulhos
deveria, urgentemente, reativar a ciclovia da cidade.
Ela está fazendo muita falta
aos domingos. Não temos
onde pedalar com nossos
filhos e amigos. O que houve para ela ser desativada?

João Jorge de Melo
A cilclovia de lazer em Guarulhos era uma opção a
mais na cidade nos finais
de semana. Há bastante
tempo não a temos mais e
o prefeito Guti não fala os
motivos de tê-la desativado.

Ibrahin Couto
Cada vez que o presidente eleito Jair Bolsonaro
anuncia um ministro, mais
tenho a certeza de que
ele não está formando um
governo civil, mas uma
junta militar. Lamentável a
nosso situação no próximo
governo. Quem voltou em

Bolsonaro, voltou na volta
da ditadura militar.

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

Débora Silmara Duarte
Em Guarulhos, temos um
viaduto (ou seria ponte?).
Então é importante que a
administração
municipal
vistorie a obra na cidade,
pois não dá para corrermos
o risco de acontecer por
aqui o que houve na capital
paulista.

Juciara Melo Carvalho

O ex-presidente Lula, definitivamente, se deu mal ao
querer tribudiar, com toda a
sua arrogância, em cima da
juíza federal Gabriela Hardt.
De forma educada, mas segura e determinada, ela o
colocou na posição de presidiário que estava sendo
interrogado.

Ricarte Gouveia
A gente acompanha sempre pela TV a queda de viadutos em várias partes do
mundo. O último, no Brasil,
ocorreu em Brasília, e sempre 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 pontes, mas creio que se essas
manutenções preventivas
fossem feitas, não havia
ocorrido o fato do final de
semana.

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

Mega Sena
Concurso n° 2106
12/12/2018
03 - 27 - 36 - 39 - 40 - 43
Lotofácil
Concurso n° 1749
12/12/2018
02 - 04 - 06 - 09 - 12
13 - 15 - 16 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25
Lotomania
Concurso n° 1926
11/12/2018
02 - 10 - 12 - 17 - 18
28 - 32 - 33 - 36 - 44
46 - 50 - 58 - 64 - 67
68 - 69 - 71 - 75 - 99
Dupla Sena
Concurso n° 1876
11/12/2018
Primeiro sorteio
21 - 23 - 29 - 33 - 35 - 41
Segundo sorteio
08 - 22 - 23 - 30 - 42 - 50
Federal
Extração n° 05344
12/12/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete Valor (R$)
1º 75485
350.000,00
2º 21051
18.000,00
3º 29772
15.000,00
4º 86080
12.000,00
5º 24870
10.023,00
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Sabesp irá transferir R$ 50 milhões a
Guarulhos para implantação do PDV
de 400 funcionários.
Nos primeiros seis meses de serviços, a partir
de janeiro, todo o quadro do Saae será cedido
à Sabesp, o que deve
gerar uma despesa de
R$ 7 milhões por mês.
Nesse período, a companhia deve selecionar
até 400 funcionários
que seguirão cedidos.
Os demais, caso não
optem pelo PDV, passarão à folha de pagamentos do município.
Bertocco salientou
que o acordo envolvendo o pagamento desse
valor inicial ao município teve em vista o
fato de que o município
atualmente se financiar
com os recursos arrecadados pela SAAE e a
transferência das operações de saneamento da cidade poderia
impactar no município e
comprometer o cumpri-

mento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O diretor Econômico-Financeiro da Sabesp,
Rui de Britto Álvares
Affonso, considerou
que o contrato com a
prefeitura de Guarulhos
beneficiará o município pela suspensão da
Ivanildo Porto

Ao fechar o contrato
para prestação de serviços de água e esgoto
para Guarulhos, a Sabesp também assumiu o
compromisso de transferir R$ 50 milhões para
o município encerrar as
atividades do Serviço
Autônomo de Água e
Esgoto de Guarulhos
(Saae).
Segundo a presidente da Sabesp, Karla
Bertocco, o valor deve
ser suficiente para o
município implementar
um Programa de Demissão Voluntária (PDV) e
pagar por outros custos
de encerramento, mas
salientou que os riscos
relacionados a esse
processo não são da
companhia.
Atualmente, o Saae
possui cerca de 1.000
funcionários, e a Sabesp
estima que pode operar
os serviços com cerca
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Cidade tem mais mil imóveis
no governo do estado de SP

dívida de R$ 2,7 bilhões
com a Sabesp também
acertada. Para ele, isso
tende a melhorar as
perspectivas para os
covenants de crédito
do município e permitir
a ampliação de investimentos em áreas carentes da cidade.

A Secretaria de Estado
da Habitação prorrogou
virtualmente, até 30 de
dezembro, o 3º Feirão
de Imóveis – Seu Sonho,
Nosso Compromisso – que
promove o crédito habitacional e oferece imóveis
em condições acessíveis a
todos. Esse terceiro Feirão
foi prorrogado por 28
dias – 13 dias a mais que a
segunda edição realizada
no ano passado. Agora, os
imóveis estão disponibilizados exclusivamente no site:
http://www.seusonhonossocompromisso.com.br/.
Basta o interessado
procurar pelo município de
interesse, verificar as moradias disponíveis e, então,
entrar em contato com a
construtora responsável
para negociar a compra.
Na região metropolitana
de São Paulo, são 6.558
imóveis ofertados nos
municípios de Cotia (721),
Cajamar (250), Embu-Guaçu (26), Ferraz de

Vasconcelos (39), Francisco
Morato (455), Guarulhos
(1.304), Itaquaquecetuba
(825), Jandira (246), Mauá
(560), Osasco (425), Santo
André (36), Suzano (1.447)
e Vargem Grande Paulista
(185).
Servidores públicos
da região contaram com
os aportes dos cheques
moradia emitidos pela
Pasta para comprarem suas
casas. Nas transações, o
subsídio do governo já
chega a R$ 1,5 milhão. No
geral, foram R$ 9,1 milhões.
de aporte em todo o
estado.
Para ter o subsídio do
cheque-moradia, que varia
entre R$ 5 e 40 mil – o
valor dependerá da localização do imóvel e da renda
familiar mensal bruta que
vai até R$ 5.280. Os servidores públicos estaduais e
beneficiários do auxílio-moradia devem fazer a
inscrição no site: http://
www.habitacao.sp.gov.br/.

59,90
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Com maioria dos votos,
Professor Jesus retorna
à presidência da Câmara
teve como principal ato
a autorização da votação
do impeachment do ex-prefeito petista Sebastião
Almeida, agora no PDT,
que foi rejeitado pelo
plenário.
“O que espero é uma
Guarulhos melhor, juntamente com o prefeito
[Guti (PSB)], até por que
são poderes diferentes,
mas harmônicos. Quero
ajudar no crescimento de
Guarulhos e que a cidade
venha ter um brilho. A
Casa é muito heterogênea, e cada vereador tem
o seu pensamento, mas
irei conversar com eles e
abrir o diálogo”, observou
o presidente eleito.
Comedido, Jesus ressalta que seu maior objetivo,

O vereador Professor
Jesus, sem partido, foi
eleito nesta sexta-feira
(14), com 80% de votos, o
novo presidente da Câmara Municipal de Guarulhos.
O parlamentar, que deixou
o Democratas, venceu o
vereador Marcelo Seminaldo (PT) e retornar ao
cargo. Seu mandato terá
início no dia 1º de janeiro.
Além do Professor Jesus, a Mesa Diretora será
composta pelos vereadores Eduardo Carneiro
(PSB), 1º vice-presidente;
Eduardo Barreto (PCdoB),
2º vice-presidente); Carol
Ribeiro (MDB), 1ª secretária;, Rafael Zampronio
(PSB), 2º secretário;
Ramos da Padaria (PP), 3º
secretário; e Betinho Acredite (PTB), 4º secretário.
Seu adversário na
disputa contou apenas
com os votos dos representantes do PT. Ou
seja, a vitória de Jesus foi
construída em função dos
27 votos que teve contra
7 da bancada petista. Este
será o segundo mandato
de Jesus como presidente
da Câmara. O primeiro foi
no biênio 2015 / 2016 e

assim como na outra
oportunidade, é concluir
as obras da nova sede da
Câmara, na Vila Augusta.
Além disse, o parlamentar
comentou a necessidade
de adotar políticas de
contenção de gastos e
proporcionar maior transparência nos processos
daquela Casa de Leis.
“Penso que ninguém é
uma ilha e nem faz nada
sozinho. Então, juntos,
os demais vereadores
e com certeza o prefeito, nós conseguiríamos
mudar a cidade de
Guarulhos. Quero tratar
da melhor forma possível
a Câmara quanto os munícipes tenham respeito
por nós e a lisura nos
processos”, encerrou.

Ivanildo Porto

Antônio Boaventura

Bancos deverão disponibilizar
cadeira de rodas a clientes
As cerca de 180
agências bancárias de
Guarulhos deverão, obrigatoriamente, disponibilizar cadeira de rodas para
locomoção interna de
pessoas com deficiência
física. A norma consta do
decreto nº 35423/2018,
assinado pelo prefeito
Guti e publicado no Diário
Oficial do Município nesta
sexta (14).
A Secretaria de Direitos
Humanos, por meio da
Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, será
responsável por fiscalizar o cumprimento das
normas.

De acordo com o
decreto, que passa a
vigorar nesta sexta (14), as
agências deverão assegurar que suas unidades
passem a ter uma cadeira
de rodas em ótimo estado
de conservação e funcionamento, além de sinalizar
o local onde permanecerão dentro do estabelecimento.
Será obrigatório oferecer informações do uso
adequado do equipamento e a quem o mesmo se
destina. Durante o período
de uso, a cadeira de rodas
deverá ser manuseada
por um acompanhante,

tanto no interior da agência quanto no estacionamento e no acesso entre
o passeio público e a
instituição bancária.
A regulamentação da
lei, segundo o secretário
de Direitos Humanos,
Lameh Smeili, permitirá
que a Subsecretaria possa
fiscalizar e assegurar
o direito de ir e vir das
pessoas com deficiência
física, com a mobilidade
reduzida, ou que possuam
dificuldades de locomoção e que necessitem de
um suporte para locomoção dentro do estabelecimento bancário.
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‘The Fire Steakhouse’ aterrissa
em Guarulhos oferecendo
cortes selecionados com
um toque americanizado
Ulisses Carvalho

Com um design mais
arrojado, aliado a um
projeto gastronômico
moderno, o The Fire Steakhouse é uma casa com
um ambiente decorado
e com um aspecto visual
totalmente diferenciado
diante dos padrões dos
outros restaurantes. Localizado na rua Tapajós,
56, o restaurante tem
uma grande variedade
de pratos, seja executivo, saladas e entradas,
cortes de carnes e sobremesas.
Com um estilo único
e todo espelhado, uma
das mais partes que mais
impressiona quando o
assunto é beleza, é o bar.
Sendo uma das entradas
do restaurante, a área a
céu aberto é diferenciada,
com uma bela arquitetura
e iluminação, com toque
mais refinado, com aparência de estilo europeu.
Um dos melhores horários para a apreciação
das bebidas é das 17h
às 20h, quando cliente,
após pedir chope, ganha

o segundo gratuito. Para
os apaixonados por carnes, o The Fire oferece
cortes selecionados com
um toque americanizado,
e um dos pratos principais da casa é o Tomahawk, um dos cortes mais
saborosos de costela.
O restaurante também
oferece o serviço de
reservas, que pode ser
efetuado por meio do
e-mail (reservas@thefire.
com.br). O horário de
funcionamento é de
segunda-feira a quinta-feira, das 12h às 15h e
das 18h a 0h, sextas-feiras das 12h às 15h e
das 19h às 1h, sábados
das 12h às 17h e das 19h
às 1h, além de domingo,
das 12h às 22h.
Outras opções do cardápio são os cortes como
ancho, de origem argen-

tina, além do assado de
tira, mais comum em países como Uruguai e Argentina, é um corte nobre
da costela do traseiro,
mais macio e suculento,
com forma mais rápida
de preparo e carne ideal
para churrasco.
Como opções no cardápio, também há os acompanhamentos, como a
Farofa Fire, composta por
cebola tostada e bacon,
além de batata frita, batata rústica e palmito com
manteiga de ervas. Já os
pratos são o Steakhouse
Cowboy, composto por
filé grelhado, servido com
arroz cremoso, ovo frito e
farofa de banana, e também a Milanesa The Fire,
com um delicioso bife a
milanesa, servido com salada de batata defumada
e saladinha de rúcula.

Serviço:
The Fire Steakhouse
Endereço: Rua Tapajós, 56 – Macedo
Telefone: 2447-1582
Site: http://thefire.com.br/
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Legislativo aprova projeto de lei contra
a realização de ‘pancadões’ na cidade
maioria, local de uso indiscriminado de drogas, atos
libidinosos e vários outros
crimes”, apontou Barreto.
No entanto, o governo do
estado também adotou a medida, que é válida em todo
estado. A legislação estadual
prevê a proibição do uso de
aparelhos sonoros frequentemente utilizados em bailes
funks e pancadões. Apenas
a Polícia Militar é que está

De autoria do vereador
Eduardo Barreto (PCdoB), o
projeto de lei que proíbe a
realização dos bailes funk
ou pancadões na cidade de
Guarulhos foi aprovado pela
Câmara Municipal e segue
para a aprovação ou não do
prefeito Guti (PSB). A proposta foi tema de discussão
em maio do ano passado
e voltou a figurar na pauta
legislativa em seu último dia
de atividades plenárias.
De acordo com o parlamentar, caso seja aprovada,
a lei permitirá a Guarda Civil
Municipal (GCM) fiscalizar
e autuar. Barreto também
destacou a importância que
a proposta possui para o
cotidiano da cidade, além de
ressaltar os benefícios que
ela pode proporcionar com
sua aplicação.
“É importante principalmente porque alguns desses bailes, além de tirar o sossego
da maioria dos moradores,
também tem sido na sua

autorizada para realizar a
fiscalização e autuação.
“Devemos discutir com a
sociedade uma saída para
esse problema, encontrar
locais apropriados para
tais eventos, onde vias não
sejam obstruídas, locais com
isolamento acústico, e que
tenham maior fiscalização e
policiamento”, concluiu.
No mês passado, três pessoas foram mortas durante

tumulto no baile funk do Vermelhão, região de Pimentas.
A confusão teria ocorrido por
conta da ação de policiais,
que teriam utilizado bomba
de gás lacrimogênio para
dispersar a multidão.
O caso segue sendo
investigado pela Polícia Civil.
No entanto, o evento era
realizado há cerca de seis
anos sem a autorização da
prefeitura.

Ivanildo Porto

Antônio Boaventura
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Flamengo e Guarulhos GRU
participam da Copa São Paulo
Em sua 18º edição como
sede da Copa São Paulo,
Guarulhos conta pelo 3º
ano consecutivo com a
participação de Flamengo e Guarulhos GRU na
principal competição de
categorias de base do
futebol nacional. Além
dos anfitriões, o grupo 26
conta com o Coritiba, campeão Brasileiro de 1985,
e o tradicional Madureira,
do Rio de Janeiro. A bola
começa a rolar no dia 3 do
próximo mês.
“É o principal evento
esportivo da cidade. Mas,
temos também que dar
condições para que a
Federação [Paulista de
Futebol] escolha a cidade
como sede”, disse Edson
David Filho, presidente do
Flamengo.
Enquanto o Rubro-Negro
guarulhense caminha para
a sua 16ª sexta participação na popular “Copinha”,
o Guarulhos GRU tem a
oportunidade de participar
da competição pela quinta

vez. Nesta temporada,
o Índio fez sua melhor
campanha na competição
ao chegar á segunda fase,
porém, acabou eliminado
pelo Grêmio.
“Participar da Copa São
Paulo muda a história do
Guarulhos. Como não
temos outras competições
pelo calendário pequeno,
podemos na Copa São
Paulo aparecer em cenário nacional. Podemos tirar
proveito pelo desempenho técnico, cada ano é
de um jeito, e depois a
cada participação nos tornamos uma marca maior”,
declarou o presidente
Ricardo Agea.
A estreia das equipes de
Guarulhos pelo grupo 26
está marcada para acontecer no dia 03 de janeiro
de 2019. O palco será o
estádio Antônio Soares de
Oliveira. Enquanto, o Flamengo encara o Madureira, ás 13h45, o Guarulhos
GRU enfrenta o Coritiba,
ás 16h. (A.B.)

SINDICATO FECHA MAIS ACORDOS DE PLR
A ação sindical garante novos acordos de Participação
nos Lucros e/ou Resultados aos trabalhadores. Valor
aumenta 5% na Henrisan (Itapegica) e também na Art Coating (Nova Bonsucesso). Na Henrisan, o benefício pode
chegar a R$ 1.168,00. Nas assembleias, os trabalhadores
aprovaram custeio sindical a não-sócios do Sindicato.

ACORDOS BENEFICIAM MAIS DE 90% DA BASE
passa a R$ 1.483,39
Nossa campanha
nas empresas com
salarial chega à reta
até 100 trabalhadoﬁnal. Felizmente, conres; R$ 1.612,36, de
seguimos superar as
101 a 350 empregabarreiras da lei trabados; e R$ 1.854,22,
lhista de Temer.
com mais de 350
Conquistamos autrabalhadores. Abomento salarial real,
no de 10%, sendo
Abono e mantivemos GRUPO 10 - Setor patronal não negocia. Sindicato fecha acordo por empresa
5% até 20 de dezembro e mais 5% até 20 de janeiro.
todos os direitos das Convenções Coletivas.
Sindimotor - Reajuste será de 5%, a partir de janeiro.
Tais acordos - ﬁrmados com 21 sindicatos patronais,
Piso vai a R$ 1.401,51 nas empresas com até 100 emprede 11 Grupos - já cobrem mais de 90% da nossa base.
gados e a R$ 1.542,81 nas que têm mais de 100. Abono:
Segunda (10), assinamos com o Grupo 2 - Sindimaq/
5% até 20 de dezembro e 5% até 20 de janeiro.
Sinaess (Indústria de Máquinas e Indústria de Aparelhos
Pereira - O presidente José Pereira dos Santos informa:
Elétricos, Eletrônicos e Similares) e também o Sindimotor.
“O Grupo 10, da Fiesp, não negocia, o que nos leva a
CONHEÇA OS ACORDOS RECENTES
mobilizar por empresa. Mas estamos avançando”.
Grupo 2 - Reajuste de 5%, a partir de 1º de janeiro. Piso

Site: www.metalurgico.org.br - Facebook: www.facebook.com/metalurgicos.deguarulhos
Rua Harry Simonsen, 202, Centro, Guarulhos. Telefone 2463.5300. E-mail sindicato@metalurgico.org.br

Diretor Pepe conduz assembleia dos companheiros da Henrisan

CÉLIO PRESIDIRÁ CONSELHO DO EMPREGO

Diretores Chorão e Célio

O diretor Célio Malta foi eleito
presidente do Conselho Municipal
de Emprego. O órgão é vinculado à
Secretaria do Trabalho de Guarulhos,
onde atua nosso diretor José Carlos
Oliveira (Chorão). Qualiﬁcação proﬁssional é uma das metas de Célio.

INFORMALIDADE AGRAVA ATRASO
Bolsonaro disse quinta (13) à Folha de S.
Paulo que as leis trabalhistas precisam
ser mexidas, de novo. Segundo ele,
“as leis devem beirar a informalidade”.
Isso é péssimo, pois trabalho informal
signiﬁca mais abusos e precarização.
José Pereira dos Santos - Presidente
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Justiça decreta prisão de João de
Deus, e médium continua foragido
pelo Ministério Público
de Goiás.
O pedido de prisão
havia sido protocolada no fim da tarde de
quarta-feira, 12, no Fórum
de Abadiânia, municíMarcelo Camargo/ABr

A Justiça de Goiás decretou a prisão preventiva
de João Teixeira de Faria,
conhecido como João de
Deus. Ele é acusado de
abuso sexual por mulheres que buscaram atendimento espiritual. Relatos
reunidos até o momento
indicam que, depois das
sessões, o médium supostamente oferecia para
as vítimas atendimento
particular, momento em
que os abusos seriam
cometidos. Até a conclusão desta edição, a
polícia não havia localizado o líder espiritual, que é
considerado foragido.
Para o Ministério Público, a semelhança nos
depoimentos reforçam
as suspeitas contra o
médium. De segunda a
quinta-feira, 13, 330 denúncias foram coletadas

pio goiano onde o líder
espiritual mantém o Casa
Dom Inácio de Loyola, local em que faz os “atendimentos espirituais”. O
MP fundamentou o pedido de prisão preventiva

com dois argumentos.
Para a Promotoria, em
liberdade, João de Deus
poderia coagir as testemunhas e, caso mantivesse os atendimentos,
fazer novas vítimas.

‘Descabido’, diz defesa sobre
o pedido de prisão preventiva
Classificando o pedido
como descabido na
quinta-feira, 13, o advogado de defesa de João de
Deus, Alberto Zacharias
Toron, em audiência com
o juiz que acompanha o
caso, solicitou que o médium permanecesse em
liberdade. Sugeriu ainda
que os atendimentos
pudessem ser feitos de
forma assistida - com a
presença de policiais ou
monitorado por câmeras.
Toron argumentou
que João de Deus tem
residência fixa e já se
mostrou disposto a
colaborar com a Justiça.
Na quarta-feira, 12, num
rápido aparecimento que

fez na Casa Dom Inácio
de Loyola, o líder espiritual disse ser inocente e
que estava nas mãos da
Justiça. “João de Deus
está vivo”, disse ele, para
um público reduzido de
fiéis.
Desde que as primeiras
denúncias de abuso vieram à tona, o movimento
na Casa Dom Inácio de
Loyola caiu. Pelos cálculos de funcionários, o
local recebeu nesta quinta-feira cerca de um terço
do número costumeiro de
visitantes. A estimativa é
de que o médium atraia
mensalmente cerca de
10 mil pessoas, das quais
40% são estrangeiras.

www.guarulhoshoje.com.br

Atriz Marina Ruy Barbosa
ajuda seguidora após
um comentário suicida
não são loucas, mentirosas,
invejosas. Elas são vítimas.
Vítimas de um homem
poderoso que usa Deus
como sobrenome”, dizia a
legenda da foto.
Após o contato de Marina
Ruy Barbosa, a jovem se
manifestou na própria rede
social e agradeceu o apoio
recebido nos comentários
“Agradeço a cada pessoa
que me procurou e me
ofereceu ajuda. Um dia
de cada vez, o ontem foi
Divulgação

A atriz Marina Ruy Barbosa decidiu intervir após ler o
comentário suicida publicado por uma seguidora em
uma de suas fotos no Instagram. “Fui vítima de abuso
do meu irmão e padrasto,
não contei na época e carrego um fardo que acaba
hoje. Porque decidi dar
um fim a minha vida. Deus
tenha misericórdia de mim”,
escreveu a garota. Ao ler o
comentário, Marina entrou
em contato com a mulher e
respondeu: “Ei! Não precisa
carregar fardo nenhum! A
culpa não é sua”.
O comentário foi feito na
publicação de Marina sobre
o caso de João de Deus.
“Trezentas e trinta mulheres
se uniram para denunciar
o mesmo homem. Por
assédio, estupro, pedofilia,
incesto praticados há décadas. Essas 330 mulheres

vencido, o hoje e amanhã a
Deus pertence”, escreveu,
marcando a atriz no story
do Instagram.
Marina aproveitou para
divulgar um vídeo publicado pela fã em seu canal no
YouTube, no qual compartilha sua história com
a ansiedade e síndrome
do pânico. “Uma forma de
comunicação e união. Vai
lá e dá uma força. Nossa
união transforma”, completou a atriz.
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Chanel tem o primeiro modelo
negro em desfile após 109 anos
Alton Mason fez história como o primeiro
modelo negro a cruzar
as passarelas de um
desfile da Chanel. Apesar de Pharrell Williams
também ter participado do mesmo desfile,
Mason foi o primeiro
modelo profissional homem a desfilar nos 109
anos de história da grife
francesa.
“Abençoado por
desfilar pela Chanel no
Museu do MET. Isso é
um momento que nunca
esquecerei. Ter a oportunidade de ver toda a
arte dentro do museu e
trabalhar com esse time
incrível foi surreal. Ser o
primeiro modelo negro
a desfilar pela Chanel. O
que? Ainda não consigo
acreditar”, escreveu em
seu Instagram.
Mason estreou pela
Chanel em 4 de dezem-

bro, em desfile inspirado na cultura egípcia
e realizado dentro do
Metropolitan Museum
de Nova York, nos EstaReprodução

sábado e domingo, 15 e 16 de dezembro de 2018

dos Unidos. A coleção
do desfile Métiers d’Art
foi feita por artesãos
de todos os ateliers do
grupo.

variedades
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[ horóscopo ]

[ filmes ]

(Des) Encontro Perfeito

áries
Fotos: Divulgação

A revisão que você
está realizando o incentiva a adotar valores
novos e mais profundos.
Uma onda de cansaço
está apontando na
direção certa. Uma noite
tranquila seria o ideal,
descanse.

touro

Superando O Passado
Globo, 02h00. Comédia. Após ser dispensado do serviço militar, o veterano
Terry Polesky encontrou forças na sua
amizade com o cão
Duke. Vivendo como
um sem-teto, Terry é
obrigado a deixar o
cachorro, que está

© Revistas COQUETEL

Eduardo Cunha: ex-presidente da
Câmara dos Deputados que foi
Que verte preso em Globo;
2016
pranto
esfera

Causa
da crise
econômica
dos EUA
em 2008

Sigla pintada no caça Conjunto de técnicas
norte-americano dominado pela Nasa
A imagem percebida Vegetal diurético
na alucinação
rico em ácido fólico

Característica do cabelo com
seborreia

Baralho
de uso
esotérico
(pl.)

Alimento
de leite e
batatas
Hipótese

Idade mínima para
o Estatuto
do Idoso

Seleção
(abrev.)
Sinal de
direção

Religião
(abrev.)
Refrescarse (bras.)
Instrumento de
percussão
do samba

Influências
mútuas
(fig.)
A (?): dizse do saber
obtido
da experiência
Extensão
de nomes
de sites
(internet)
Maria (?)
Gueiros,
humorista
brasileira

O Tempo Não Para
Cuida da
pessoa com
deficiência
Ligeireza

A mais
famosa
pistola
alemã

Acorde de
duas notas
(Mús.)

Agustina diz a padre Luís que fingirá
uma gravidez para
recuperar seu casamento. Samuca e
Marocas concordam
em ter Lúcio e Betina
como padrinhos de
casamento. Mariacarla leva Herberto
para um passeio de
barco e o empurra
no mar.

Animal dos
pastores
da Lapônia
Casal

Fixado
com antecedência

Prende
com corda
Forma da
ferradura

"Boneca
de (?)",
clássico
da MPB
Completa
o trabalho
da picareta

Fixações
"estranhas"
na área
sexual

Pele
Mar que
virou "sertão" (Ásia)

Esposa de
Abraão
(Bíblia)
Recibo de
Pagamento
a Autônomo
(sigla)

Nome da
viúva de
Getúlio
Vargas
Letra
inicial de
produtos
da Apple

Helder
Agostini,
ator
brasileiro

O Sétimo Guardião

Que pode
aumentar
em apreciação

4/orbe. 5/darci — diade. 6/mauser. 10/posteriori.
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Espelho da Vida
Cris afirma que
está envolvida com
outro homem. Isabel
flagra Alain e Cris
juntos. Mariane e
Josi conversam sobre Marcelo e Mauro
César. Isabel se irrita
com o desprezo de
Alain e insinua que
Cris e Jorge estão
juntos. Gentil aconselha Lenita a se
afastar de Emiliano.

Serviço que
atende o
pós-venda
(sigla)

Dar uma
resposta
"matadora",
nas redes
sociais
Trabalho
do hippie
(?) de
Santana,
cidade
baiana

Globo,
00h30.
Comédia Romântica. Nancy tem 34
anos de idade e
leva uma vida fracassada no amor.
Quando ela viaja
a Londres para o
aniversário de casamento de seus
pais,
conhece
Jack, que confunde Nancy com a

garota que ele está
esperando
para
um encontro às cegas. Sem desfazer
a confusão, Nancy
assume a identidade da garota que
Jack esperava e
passa uma ótima
noite ao lado do
pretendente. Mas
uma hora a mentira
vai ser descoberta.

Rafael anuncia que
Vagner não resistiu
ao ferimento. Paulo e
Marli se emocionam
com a reação de
Mel à notícia sobre
Vagner. Marcelo fica
indignado com o
ato de vandalismo
no banheiro do
Sapiência.

questiona Valentina
sobre seu apoio ao
casamento de Luz e
Gabriel. Eurico decide nomear Júnior
como Secretário de
Educação e Cultura
de Serro Azul.

[ novelas ]

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

próximo da morte,
numa clínica de animais. Após cuidarem de Duke, que
recupera sua saúde, os veterinários
lançam uma campanha para encontrar
o veterano e reuni-lo com seu melhor
amigo canino.

Marilda não deixa
que Fabim a beije.
Laura se declara
para Gabriel. Olavo
fica extasiado com
a possibilidade de
ganhar dinheiro
com a fonte. Judith
ouve vozes no porão e se preocupa.

Segunda-feira
Malhação - Vidas
Brasileiras

Espelho da Vida
Alain se desespera
com o sumiço de
Cris. A Guardiã alerta
Margot e Dalva
sobre os perigos de
entrar na casa. Cris/
Julia desperta ao
lado de Danilo e se
apavora com a perda
de seu compromisso
no presente. Mariane
comemora o fato
de encenar Julia
no primeiro dia de
filmagem.

O Tempo Não Para
Mariacarla avisa a
Lúcio que o processo
contra Samuca está
pronto. Waleska convence Coronela a ir
ao casamento. Padre
Luís casa Samuca e
Marocas. Marino e
Mazé trocam olhares.
Carmen propõe uma
trégua para Agustina,
que não reage de
forma receptiva.

O Sétimo Guardião
Luz enfrenta
Valentina. Laura

Chiquititas
As três combinam
de voltar depois. Mili
diz para as amigas
que o grande tesouro não era a riqueza
material, mas a vida
de seus amigos, pois
tudo o que tem nela
é o mais valioso. Gabriela penteia Marian
e diz que o cabelo
dela é diferente da
família.

As Aventuras
de Poliana
Luísa se incomoda com a bagunça
da casa e sente a
falta de alguém para
ajudar nas tarefas
domésticas. Mirela
e Raquel conversam pela internet e
falam sobre Vinícius.
Durval e Cláudia têm
um jantar romântico.
Luísa liga para Nanci,
a convida para conversar.
O resumo dos
capítulos de todas
as novelas é de
responsabilidade das
emissoras.

Você não pode mudar
a vida com uma varinha
mágica. Isso leva tempo,
por isso acalme-se! Você
deve reorganizar a sua
rotina para conseguir
maior estabilidade e
uma vida mais equilibrada, que esteja mais
de acordo com a sua
personalidade.

gêmeos
Você vai notar muito a
falta de sensibilidade e
verá claramente através
dos jogos de certos
indivíduos. Você se beneficia de uma mudança
de energia e isso refletirá no seu interior. Tenha
isso em perspectiva!

câncer
Você está mais calmo
e mais confiante e esta
paz interior lhe trará
respostas para algumas
questões importantes.
Tudo relacionado ao
ar irá aumentar a sua
energia, você precisa
movimentar seu corpo
e fazer com que suas articulações fiquem mais
flexíveis.

leão
Você está sobrecarregado por todos os
tipos de projetos. Uma
escolha parece ser
difícil, tome seu tempo
antes de chegar a uma
decisão. O estresse
está lhe dando vários
problemas gástricos.
Procure ficar tranquilio
acima de tudo.

virgem
Observar as coisas
vai fazer com que você
queira adotar alguns
valores novos e mais
profundos. Uma súbita
sensação de cansaço
fará você ver que é hora
de ter uma noite tranquila - passe algum tempo
sozinhe e descanse.

libra
Seu comportamento
impulsivo poderia levá-lo
a complicações. Cuidado com o que diz para
evitar essa tendência.
Você está se sentindo
mais apto fisicamente,
em particular, e seus
reflexos serão mais rápidos. Você vai se sentir
mais leve.

escorpião
As pessoas ao seu
redor vão estar mais
agitadas, mas sua
calma lhe permitirá
saborear as alegrias da
vida. Conhecer seus
limites é uma vantagem.
Faça um esforço para
permanecer racional,
principalmente quando
se trata da alimentação.

sagitário
Você está absorvido
em suas obrigações,
mas não se entregue
totalmente a elas. Você
vai ter que se esforçar
para ter algum tempo
para si mesmo. Sua
disposição reflexiva está
pedindo que você, com
toda razão, tire tempo
para relaxar.

capricórnio
Você está mais
disposto a dar atenção
a quem merece! Mas
deveria ser mais exigente com a qualidade do
que você come. Você
se sentiria melhor.

aquário
A sinceridade de suas
propostas fará com que
você ganhe apoio das
pessoas ao seu redor e
você será capaz de defender sua causa com
muita força. Você terá
a necessária autoconfiança para cumprir suas
obrigações, mas seria
bom se desprender
mentalmente.

peixes
Você vai colher os frutos dos esforços que fez
no mês passado. Isso é
algo para se comemorar!
Um sentimento interno
de bem-estar vai permitir
que você coloque um
grande número de
ideias em ordem. A serenidade vai fazer você
mais forte.
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Classificados de linha
EMPREGOS

VENDE-SE

PRECISA-SE

TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há apenas 2
km da praça 8 de dezembro. peq.
entr. e mensais de R$ 650,00 Últimas unid. não percam. F:49694226/ 4969-0884 www.cooperterrahabitacional.com.br

VAGA URGENTE
Porteiro e aux. de serviços gerais
(Masc e Fem). Entrar em contato
pelo tel: 4386-4009 falar c/ Débora/Dayane.
EMPRESA ADMITE
Auxiliar de escritorio. Exigência
residir prox a Vl Galvão - GRU enviar CV p/ dmpabril@gmail.com

IMÓVEIS
ALUGA-SE
APTO PRAIA DO FORTE
Praia Grande, 2 dorms, 2 banheiros, 1vaga p/ carro, demais dep.
mobiliado. 11 2440-9505
IMÓVEL DOS SONHOS
Aluguel, venda e avaliações.
Corretora Ivone. Vila Augusta,
2 e 3 dorms de 305 a 368 mil.
Whats:96416-1918 Creci 147493
JD. BELA VISTA
Atrás da Pça. Juscelino K de Oliveira, 1 dorm.,sl,coz.,wc.,lav. casal
s/ filhos s/animal. F: 98443-5925
JD. BELA VISTA
Atrás da Pça. Juscelino K de Oliveira, 1 dorm.,sl,coz.,wc.,lav. casal
s/ filhos s/animal. F.: 98443-5925

LOJA AUTO ELÉTRICO E ACESSÓRIOS
20 anos no mercado, ac. autos F:
11- 4386-4279
URGENTE! SOBRADO COND. FECHADO
90mts², 3dorms. 1 suíte, 1wc, 1 lavabo, gar 2 autos, pisc, área lazer
completa, port. 24hrs. R$380mil.
Cocaia F:96205-4173
ÓTIMA OPORTUNIDADE
Você q mora em Gua, cobertura
dos sonhos. Eu tenho! F:947038713 Quintino- Creci 151731

LITORAL
CASA P/ TEMPORADA
Caraguatatuba p/ 8 pessoas,
praia das palmeiras. 11 2441-1735
/ 19 99101-6161

2823-0828 / 2823-0829/ 2823-0830
2823-0836 / 2823-0837

Vende-se sobrado

R$ 595.000.00

99975-3528 / 97560-1771
Curso preparatório para

OPORTUNIDADE
BRADESCO IMÓVEIS
Crédito 353mil, entr 148mil + 134
x 2.337. F:94703-8713 Quintino.

SERVIÇOS
ESOTERISMO
TRAGO SEU AMOR
De volta em até 24 hrs. F:(11)
94354-2020/98102-0061 whats

RELAX
ADA COROA GORDONA
Mass prostatica aparelhada, beijo grego, inversões de papeis. F:
(11)94380-9078

DIVERSOS
DESEJO UM NAMORADO
Ana Cristina, formada em direito,
bonita, 40 anos. F:97223-6393

TINTAS PREÇO
DE FÁBRICA
Esm.epoxi c/cat. 18 Lts
RS490.00
Esm poliuretano c/cat. 18 Lts
RS390.00
Esm sint lata 18 Lts RS210.00
Tinta acrílica p/paredes e pisos
18 Lts RS145.00
Atendemos sob encomenda
cores conf catálogos RAL,
MUNSELL, PANTONE

Cert. ISO 9001

4973 8532
94633-8880

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 27 de dezembro 2018 às 09h00min *. 2º LEILÃO: 08 de janeiro 2019 às 09h00min *.
*(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 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 29/02/2012, cujos Fiduciantes são ALEXANDRE ZANELATTO, CPF/MF
sob nº 077.448.868-95, e sua esposa WANSLEY DE CASSIA OLIVEIRA ZANELATTO, CPF/MF sob nº 600.106.65900, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.281.569,56 (Um Milhão
Duzentos e Oitenta e Um Mil Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos - atualizado conforme
disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Prédio Residencial, com 246,36m² de área construída, e terreno com
a área total de 500,00m², situado na Avenida Sete de Setembro, nº 1.248, lote nº 11, da quadra nº 24, do loteamento
Vila Rosália, antiga Vila Queiroz, Guarulhos/SP”, melhor descrito na matrícula nº 47.869 do 2º Cartório de 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$ 1.214.789,30 (Um Milhão Duzentos e Quatorze Mil
Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial
ocorrerá no escritório da Leiloeira. 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 (4567_15 Al).

SUPLETIVO
ENEM, ENCCEJA E EJA

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

Matrícula
Grátis
Aulas 1 vez
por semana

CURSO

NACIO
NAL

Curso
Rápido

Uma tradição de família a mais de 40anos

- CALDO DE MOCOTÓ
- TAPIOCAS
- ATOLADO DE CUPIM
- FAVADA
- BAIÃO DE DOIS

Novidades Quartas e sábado Feijoada

(11)

2408-4200

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

L

NEGÓCIOS

Para anunciar nos classificados ligue:

3 dorms, 1 suíte, sala
jantar, sala de estar, lavabo,
cozinha, lavanderia, dep.
empregada, garagem, área
total construída 280m2
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2412-8601

Segunda à Sábado das 11:30 às 22:00 hrs
Domingos e Feriados das 11:30 às 17:00 hrs
/Jenipapo Boteco e Restaurante
Av. Guarulhos, 3001,
Ponte Grande - Guarulhos - SP

LEGIÃO
BANDA

URBANA

COVER SP

22 DE DEZEMBRO
Sábado 21h30

TEATRO
ADAMASTOR CENTRO

COMPRE ONLINE

BILHETERIAEXPRESS.COM

INFORMAÇÕES

2843-6165

CIPAL
N
I
R
P
A
EGIÃO
L
R
E
V
CO
SIL
DO BRA
97256-6366

GANHA 25% DE DESCONTO
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www.guarulhoshoje.com.br

sábado e domingo, 15 e 16 de dezembro de 2018

faça um caminho
verdadeiramente seu
Agende sua prova e garanta:

Bolsa de até 50%
para todo o curso
*

Inscreva-se em:

estudenasaojudas.com.br
Conheça também nossos cursos de pós-graduação e de curta duração.
*Bolsa sobre o valor bruto e não cumulativa com demais descontos e/ou financiamentos, exceto Fies e Prouni. Caso o aluno venha a obter o Fies, o desconto
será mantido; caso obtenha o Prouni, os descontos se acumularão. Consulte demais condições no edital publicado no site estudenasaojudas.com.br

