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A vilã Valentina, 
vivida por Lília 
Cabral ganha 
destaque na Globo
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 Guarulhos registra a maior 
temperatura anual no 
início desta semana: 34oC
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TRAMA: A vilã Valentina, personagem vivida pela atriz Lília Cabral, na novela O Sétimo 
Guardião, vem se destacando a cada capítulo do folhetim das 9 na Rede Globo

O repasse é referente ao ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 2017; os valores repassados 
correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos pela Secretaria Estadual da Fazenda

Governo de SP repassa mais de
R$ 40 milhões para Guarulhos
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Doria quer maior acessibilidade
entre a Linha 13 e o aeroporto
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Queda de árvore sobre Estação 
Elevatória do Pimentas afeta o 
abastecimento de 44 bairros

Prefeitura apresenta documento 
para a criação de políticas 
voltadas à população idosa
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Um mês após a tragédia do baile 
funk do Vermelhão, ouvidor das 
Polícias de SP aguarda laudo
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Adélia Cristina da Silva
A Prefeitura de Guarulhos 
deveria, urgentemente, re-
ativar a ciclovia da cidade. 
Ela está fazendo muita falta 
aos domingos. Não temos 
onde pedalar com nossos 
filhos e amigos. O que hou-
ve para ela ser desativada?

João Jorge de Melo
A cilclovia de lazer em Gua-
rulhos 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 desativa-
do.

Ibrahin Couto
Cada vez que o presiden-
te 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 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.

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, 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.

 Desocupação à vista
Vista para Serra da Cantareira, onde a Justiça determinou a retirada de moradores 
em área de alto de risco, próxima ao trecho norte do Rodoanel. Os moradores da 
comunidade do Córrego do Bispo terão até esta sexta (21), para desocupar suas 
moradias e deixar o local. A Prefeitura de São Paulo já disponibilizou caminhões.
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Máxima
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Mínima
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PARCIALMENTE 
NUBLADO

PARCIALMENTE 
NUBLADO

Adriana To�etti/AE

Mega Sena
Concurso n° 2108
18/12/2018
19 - 22 - 29 - 41 - 44 - 59

Lotofácil
Concurso n° 1751
17/12/2018 
01 - 03 - 04 - 06 - 07
09 - 10 - 12 - 13 - 15
18 - 19 - 22 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1928 
18/12/2018
00 - 11 - 12 - 20 - 33
35 - 37 - 38 - 40 - 43
45 - 47 - 62 - 66 - 73
76 - 81 - 85 - 94 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1879
18/12/2018
Primeiro sorteio 
05 - 09 - 13 - 21 - 29 - 41
Segundo sorteio
08 - 12 - 15 - 36 - 40 - 41

Federal
Extração n° 05345
15/12/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   22249           700.000,00
2º  19824              28.000,00 
3º  37450             26.000,00
4º  30725             22.000,00
5º  32771              20.040,00

Coronel Alvaro Camilo
Deputado estadual por São Paulo

[ artigo ]

Repensar o futuro é dar 
condições para que todas 
as pessoas tenham uma 
rotina satisfatória para 
envelhecer com quali-
dade. Esta é uma preocu-
pação permanente, pois 
acredito que serviços pú-
blicos de qualidade, bem 
como ações que possam 
promover o bem-estar 
desta parcela da popu-
lação, devem ser muito 
bem cuidados pelo Poder 
Público.

É certo que algumas 
ações já foram realizadas 
para que os idosos ten-
ham mais qualidade de 
vida, o que se deve, prin-
cipalmente, à população, 
que a cada dia faz valer 
seus direitos e cobra as 
ações das autoridades. 

Um bom exemplo, e 
talvez o mais simples, 
seja a exigência da ex-
ecução de obras para 
que as vias públicas, em 
especial as calçadas, 
fiquem mais acessíveis, 
garantindo, assim, camin-
hadas com segurança. 

Com isso, o número de 
quedas de idosos tam-
bém pode ser reduzido 
nas ruas de São Paulo.

Hoje em dia devemos 
internalizar valores aos 
jovens para que, en-
quanto cidadãos, res-
peitem os mais velhos. 

Atualmente, ao encon-
trar uma pessoa com 
mais de 60 anos é ne-
cessário respeitar a prio-
ridade que ela tem na 
fila do supermercado, de 
bancos e nos assentos 
dos ônibus e trens. Por 
várias vezes observo o 
desrespeito a esses di-
reitos. 

Homens e mulheres 
mais novos, às vezes, 
não cedem uma cadeira 
a quem precisa.

Enquanto estive à fr-
ente do Comando Geral 
da Polícia Militar de São 

Paulo (2009 a 2012) 
sempre prestigiei os 
veteranos, até então 
chamados de inativos, e 
as pensionistas, com di-
versas medidas que os 
valorizassem, mas, para 
mim, a principal delas foi 
lutar por reajustes sala-
riais que fossem iguais 
aos dos policiais do ser-
viço ativo. Esta é outra 
forma de proporcionar 
uma vida mais digna. 
Sabemos que o idoso, 
hoje, enfrenta uma sé-
rie de privações e sofre 
com o alto custo dos re-
médios e médicos. Por 
isso, merecem ganhar 
melhor.

Apoio projetos que con-
sidero importantes para 
o grupo da melhor idade, 
como o que deu o direito 
de embarque e desem-
barque de passageiros 
idosos fora do ponto de 
parada dos ônibus, na 
esfera municipal, desde 
que o condutor verifique 
a segurança da parada 
no local escolhido. É de-
sta forma que os idosos, 
ao utilizarem o trans-
porte público, caminham 
trechos menores até seu 
destino.

De acordo com pes-
quisa do Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o 
Brasil, em 2060, terá 1/4 
de sua população com 
mais de 65 anos.  Ainda 
há muito a fazer pelos 
nossos idosos. 

As medidas e propos-
tas apresentadas e dis-
cutidas na Assembleia 
Legislativa podem e 
devem ter a participa-
ção de todos. Procure 
seus diretos.  Entre em 
contato com as pessoas 
que você elegeu para 
propor ideias e discu-
tir soluções. Cultivar o 
amanhã é mais que ne-
cessário.

Viver a melhor idade
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Até o básico é único

Portobello Experience
Adriana Aparecida Passos
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*Azul Boquira Natural

59,90

Há vagas?
Deputado estadual 

não reeleito, Gileno 
(PROS) terá manda-
to até 15 de março. 
Em Guarulhos ele 
tem a retaguarda da 
esposa, a vereadora 
Sandra Gileno (PSL). 
Será interessante ob-
servar como Gileno 
irá acomodar seus 
31 assessores da As-
sembleia Legislativa…

Taxiando
Reeleito, o depu-

tado estadual Jorge 
Wilson Xerife (PRB) 
tem 21 assessores na 
Assembleia. JWX já 
anda por aí conver-
sando com lide-
ranças para 2020, 
quando deverá ser 
candidato a prefeito…

De mudança
Eleito federal , o 

deputado estadual 
Alencar Santa-
na (PT) sairá da 
Assembleia - onde 
tem 30 assessores 
- no dia 1º de fe-
vereiro. Será que 
conseguirá encai-
xar todo mundo 
em Brasília?...

Tem chances?
Sumido do cenário 

político e não ree-
leito, o deputado 
estadual Auriel Brito 
(PT?) tem também 
30 assessores na 
Assembleia. Auriel 
é cotado para tentar 
voltar a ser verea-
dor em Guarulhos, 
em 2020…

Vai que cola
A ideia de transferir a feira dominical da rua Tapajós 

para a via Luiz Faccinni  está em estudo na SDU (Se-
cretaria de Desenvolvimento Urbano), comandada por 
Jorge Taiar…

NO AR!
O presi-

dente eleito 
da Câmara, 
Jesus (PSL?), 
deverá parti-
cipar amanhã 
do progra-
ma “Radar”. 
Perguntas 
antecipadas 
para o What-
sApp (ou 
torpedo) 99 
507 6900…

Reticências...

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

A maior temperatura 
registrada neste ano em 
Guarulhos foi de 34°C e 
ocorreu na segunda-feira 
(17), segundo a Coordena-
doria Estadual de Defesa 
Civil. Com o forte calor, 
a cidade também sofreu 
com as pancadas de 
chuva durante a madru-
gada desta terça-feira (18), 
sendo o Jardim Fortaleza, 
o bairro com maior índice 
de chuva, com 44 milíme-
tros de queda. 

Nesta terça-feira, a 
máxima ficou em 32°C, de 
acordo com o Climatempo. 
Durante a parte da manhã,  
o tempo chegou a ficar 
nublado, porém, no inicio 

da tarde o sol já voltou e 
a mínima foi de 20°C, com 
umidade de 49%. Ape-
sar do registro da maior 
temperatura, a previsão é 
que a cidade quebre esse 
recorde na sexta-feira (21), 
quando a máxima pode 
chegar a 35°C. 

O forte calor deve con-
tinuar até este domingo 
(23), com mudança ape-
nas na véspera de Natal, 
já que na segunda-feira 
(24), além da temperatura 
diminuir, a máxima pode 
chegar a 23°C, com sol e 
algumas nuvens e chuva 
passageira durante o 
dia. Mesmo com o calor, 
a previsão é que chova 
todos os dias até o final 

desta semana. 
“Trabalho a noite, po-

rém, não consigo dormir 
durante o dia por conta 
desse calor. Somente 
hoje eu já tomei três 
banhos e comprei três 
garrafas de água na rua”, 
afirmou o funcionário 
público João Vinícius, 

27. Na madrugada desta 
terça-feira, a tempera-
tura chegou a registrar 
22°C, enquanto que em 
alguns pontos de São 
Paulo houve o registro 
de 26°C, 6°C a mais do 
que a temperatura média 
registrada nessa época 
como mínima. 
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Com 34°C, Guarulhos registra maior 
temperatura anual na segunda-feira 

João Doria quer maior acessibilidade da 
Linha 13 com os terminais do aeroporto
Antônio Boaventura

O governador eleito de 
São Paulo, João Doria 
(PSDB), quer maior aces-
sibilidade dos passagei-
ros da Linha 13-Jade, da 
Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos 
(CPTM), com os terminais 
de embarque e desem-
barque do Aeroporto 
Internacional de São 
Paulo–Guarulhos, em 
Cumbica. Doria espera 
solucionar este impasse 
para reduzir os impactos 
causados pelo trajeto 
que é preciso fazer atual-

mente entre as estações 
e terminais. 

O tucano, que assume 
o governo no próxi-
mo dia 1º, revelou que 
Alexandre Baldy, atual 
ministro das Cidades 
e futuro secretário de 
Transportes Metropolita-
nos, irá negociar com o 
GRU Airport uma solução 
para que os passageiros 
possam acessar tanto os 
terminais do aeroporto 
quanto as estações da 
Linha 13-Jade com maior 
facilidade e conforto. 

“Já orientei o meu 

secretário de Transportes 
Metropolitanos que anali-
se isso junto com o GRU 
[Airport], concessionário 
do Aeroporto. Não quero 
saber de problemas do 
passado e desentendi-
mentos existentes. Eu 
quero uma solução”, disse 
o governador eleito, que 
foi diplomado nesta terça-
-feira (18), em cerimônia 
que ocorreu na Sala São 
Paulo, na capital paulista.

Em 2011, a Empresa 
Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero) se 
comprometeu a disponibi-

lizar ao usuário o serviço 
People Mover para trans-
ferência de passageiros 
entre os modais de trans-
porte. No ano seguinte, 
já com nova gestão, o 
GRU Airport, segundo 
informações obtidas pelo 
HOJE, indicou para a 
CPTM outra localização 
para a estação, porém, 
manteve o compromisso 
de viabilizar o serviço de 
translado.

“Não é razoável que um 
passageiro que chega 
cansado, exausto, seja 
ele nacional ou inter-

nacional. Ele tem que 
entrar no ônibus com a 
sua bagagem e depois 
desembarca do ônibus 
pra acessar uma escada 
rolante ou elevador pra 
pegar o Terminal. Isso é 
um absurdo completo!”, 
concluiu.

Em 2014 por causa de 
atrasos nas obras do 
terminal 3, a gestora do 
aeroporto optou por adiar 
o projeto, porém, no ano 
passado a concessioná-
ria afirmou que não faria 
mais os trens entre os ter-
minais e iria disponibilizar 

uma linha de ônibus sob 
alegação de que o People 
Mover não faz parte das 
obrigações previstas no 
contrato de concessão.

“Nós já notificamos o 
governo federal, ANTT, 
Anac e tudo o que você 
pode imaginar. Eu espero 
que na próxima gestão – 
2019 a 2022 – possa ser 
resolvido isso. A res-
ponsabilidade por fazer 
isso é da GRU Airport”, 
declarou Clodoaldo Pe-
lissione, atual secretário 
estadual de Transportes 
Metropolitanos.

Em operação contra o 
tráficos, PF prende 32 
passageiros no aeroporto

Com aumento de tarifa, trem de Guarulhos 
poderá custar R$ 4,25 a partir de janeiro 

A Polícia Federal (PF) 
realizou, entre os dias 4 e 
17 de dezembro, a Opera-
ção Falcão Peregrino no 
Aeroporto Internacional de 
São Paulo-Guarulhos, que 
resultou na prisão de uma 
grande quantidade de pas-
sageiros de voos nacionais 
e internacionais por tráfico 
de drogas e apreendeu um 
volume superior de drogas 
ao esperado para o período.

Equipes de policiais 
federais, especializadas 
no combate ao tráfico de 
drogas, provenientes de 
diversos estados, atuaram 
em conjunto com as equi-
pes da delegacia da PF no 
Aeroporto Internacional de 
São Paulo, com o objetivo 

de realizar interdição de 
drogas. A utilização de 
técnicas para identificação 
de perfis suspeitos, resultou 
na prisão de 32 passagei-
ros que tentaram embarcar 
com 170 quilos de drogas 
das mais diversas manei-
ras; 100% das apreensões 
foram de cocaína.

As apreensões em 2018, 
pela PF no Aeroporto Inter-
nacional, já são as maiores 
dos últimos sete anos. Os 
principais destinos das subs-
tâncias ilícitas apreendidas 
eram países do continente 
africano, principalmente 
Etiópia, 25%, e África do Sul, 
11%, seguidos pelos países 
europeus Portugal, 11,3%, e 
Espanha, 7%.

A tarifa do transporte em 
São Paulo, como ônibus, me-
trô e trens deve subir para 
R$ 4,25, e o reajuste deve 
entrar em rigor a partir do 
dia 6 de janeiro. O reajuste 
também entrará em vigor na 
Linha-13 Jade, que conecta a 
zona leste de São Paulo até 
o Aeroporto Internacional de 
São Paulo-Guarulhos. 

Em nota, a Secretaria de 
Estado dos Transportes Me-

tropolitanos (STM), destacou 
que ainda estuda possibilida-
des sobre o reajuste da ta-
rifa. “A Secretaria de Estado 
dos Transportes Metropoli-
tanos (STM) informa que es-
tuda algumas possibilidades 
sobre a questão de reajuste 
de tarifa. No entanto, histori-
camente, a definição sobre 
o assunto ocorre em janeiro 
de cada ano”.

O último aumento no 

transporte público de São 
Paulo ocorreu no inicio deste 
ano, no mês de janeiro, 
quando a tarifa saltou de R$ 
3,80 para R$ 4, valor atual. 
Com a possibilidade desse 
novo aumento para R$ 4,25, 
o valor fica além do índice 
da inflação, que é de 3,63 %, 
segundo a Fundação Insti-
tuto de Pesquisas Econômi-
cas (Fipe), ou seja, a tarifa 
deveria custa R$ 4,14. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
8ª VARA CÍVEL
Rua José Maurício,103, ., Centro - CEP 07011-060, Fone: (11)
2408-8122, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos8cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo Físico nº: 0047428-05.2011.8.26.0224      -       Ordem: 1595/2011
Classe: Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Requerente: Empresa Jornalística Folha Metropolitana Ltda - Em Recuperação Judicial e 

outro

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES EXPEDIDO NOS AUTOS
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA 
METROPOLITANA LTDA, ARTES GRÁFICAS GUARU LTDA e INDUSTRIA
METALURGICA PASCHOAL THOMEU processo Nº 0047428-05.2011.8.26.0224 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, 
Dr(a). ARTUR PESSÔA DE MELO MORAIS, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER que, pelo presente edital, ficam convocados todos os credores de EMPRESA
JORNALÍSTICA FOLHA METROPOLITANA LTDA, ARTES GRÁFICAS GUARU
LTDA e INDUSTRIA METALURGICA PASCHOAL THOMEU, CNPJ 44.193.423/0001-40,
44.275.121/0001-11 e 61.159.968/0001-50 respectivamente, para comparecerem e se reunirem em
Assembleia a ser realizada na Rua Rafael Balzani, 32  Vl Moreira, Centro Guarulhos/ SP, no 
próximo dia 29 de janeiro de 2019, às 10:00hrs, em primeira convocação, ocasião em que se 
realizará a assembleia com a presença dos credores titulares de mais da metade dos créditos de 
cada classe, computados pelo valor e, caso não haja quorum nesta ocasião, ficam desde já
convocados os credores para a realização da Assembleia, e em 2ª Convocação, a ser realizada
no mesmo local, no dia 05 de fevereiro de 2019, às 10:00hrs, a qual será instalada com a 
presença de qualquer número de credores. A Assembleia tem como objeto a deliberação dos 
credores sobre a seguinte ordem do dia: a) discussão e deliberação sobre as propostas de 
modificação do Plano de Recuperação Judicial apresentadas pela Recuperanda; e b) outros
assuntos de interesse dos credores e da Recuperanda. Ficam cientificados os credores que o Plano 
de Recuperação Judicial apresentado pela Recuperanda está acostado às fls. 4535/4555 e 
4590/4645 dos autos da Recuperação Judicial e poderá ser consultado no Cartório da 8ª Vara 
Cível da Comarca de Guarulhos, no horário forense. A presente Convocação será publicada e 
afixada na sede da empresa e suas filiais na forma de lei (art. 36 da lei 11.101/2005), ficando
estabelecido ainda que a Assembleia Geral seja realizada conforme determina a Lei nº
11.101/2005. O Processo de Recuperação Judicial em epígrafe e seus respectivos incidentes
tramitam por meio físico, e podem ser acessados no Cartório da 8ª Vara Cível da Comarca de 
Guarulhos. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado
na forma da Lei. Ressalta-se, ainda, que os credores representados devem cumprir o disposto no § 
4º do art. 37 da Lei 11.101/05. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, 14 de 
dezembro de 2018. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Administração apresenta 
documento para a criação de 
políticas voltadas aos idosos
Antônio Boaventura

O governo municipal 
apresentou nesta terça-feira 
(18) no Centro Municipal de 
Educação Adamastor, no 
Macedo, um documento 
norteador para atenção 
integral a saúde da pessoa 
idosa de Guarulhos. De 
acordo com informações 
obtidas pelo HOJE, existem 
quase 150 mil pessoas con-
sideradas idosas na cidade. 

“Todos nós vamos enve-
lhecer. Mas, é importante 
envelhecer com dignidade. 
Quando eu não tenho uma 
calçada ideal na minha 
cidade, eu posso cair e ter 
medo. Quando deixamos de 
fazer aquilo que queremos, 

nós vamos nos isolando do 
nosso convívio social. Nós 
estamos aqui para que esse 
povo não tenha isolamento 
social”, disse Ana Kantzos, 
secretaria de Saúde.

Estudos revelam que a 
população brasileira na 
década de 60, as pessoas 
morriam por volta de 60 
anos. Na década de 80, a 
expectativa de vida saltou 
para 70 anos. Atualmente, 
as mulheres vivem por até 
80 anos em média e os 
homens 75. 

Entretanto, a Secretaria 
Municipal da Saúde entende 
que esta população precisa 
da atenção da administra-
ção pública, e dos serviços 

que ela possa oferecer 
em condições adequadas 
para sua integração social. 
A mesma também ressalta 
que é necessário haver 
respeito com os idosos e 
planejamento das políticas 
públicas para este público.

“E para que o idoso não 
perca tudo aquilo que eles 
conquistaram com respeito. 
Nós temos que preparar 
esse povo para recebê-los 
na sociedade. Nós temos 
que ter respeito de uma 
vida e saber planejar esta 
cidade para o futuro. Nós 
temos que saber planejar as 
ações das unidades básicas 
para que tenham integração 
com esse idoso”, encerrou.
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Guarulhos reduz em 50% mortes 
no trânsito em novembro

O município de Guaru-
lhos registrou redução 
no número de mortes no 
trânsito no último mês de 
novembro: foram apenas 
seis, contra 13 de outubro e 
14 de setembro. Os dados 
são do Movimento Paulista 
de Segurança no Trânsito 
e reforçam a importância 
das medidas educativas 
promovidas pela Secretaria 
de Transportes e Mobilida-
de Urbana (SMTU).

De acordo com a SMTU, 
os números estão em 
queda desde o mês de 
setembro deste ano, mas a 
redução mais signifi cativa 
foi registrada em novembro, 

quando a diminuição dos 
casos ultrapassou os 50%.

“São muitas as ações 
desenvolvidas nessa área, 
com destaque para as 
chamadas blitze nos bares, 

onde os consumidores são 
orientados sobre os perigos 
de beber e dirigir e ainda 
recebem material educativo 
sobre o tema”, comentou o 
secretário Giuliano Locanto.
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Guarulhos recebe mais de R$ 40 milhões 
do governo de SP em repasses de ICMS
Antônio Boaventura

Com o repasse realiza-
do nesta terça-feira (18), 
Guarulhos recebeu do 
Governo do Estado mais de 
R$ 40 milhões neste ano 
referente ao Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) de 2017. 
Os valores correspondem 
a 25% da arrecadação do 
imposto, que são distribuí-
dos pela secretaria estadual 
da Fazenda com base na 
aplicação do Índice de 
Participação dos Municípios 
(IPM) defi nido para cada 
cidade.

O depósito feito pela 
secretaria da Fazenda é 
referente ao montante arre-

cadado no período de 10 a 
14 de dezembro deste ano. 
O município já havia rece-
bido um repasse anterior, 
realizado há oito dias atrás, 
relativo à arrecadação do 
período de 03 a 07 deste 
mês. Com os depósitos efe-
tuados, o valor acumulado 
recepcionado pela prefei-
tura em atinge a quantia de 
R$ 40.452.371.70.

Os depósitos semanais 
são realizados por meio da 
secretaria da Fazenda sem-
pre até o segundo dia útil 
de cada semana, conforme 
prevê a Lei Complementar 
nº 63, de 11/01/1990. Nos 
onze primeiros meses de 
2018, foram depositados 

pelo governo estadual 
cerca R$ 25,2 bilhões aos 
municípios paulistas.

Os valores semanais 
transferidos aos municípios 
paulistas variam em função 
dos prazos de pagamen-
to do imposto fi xados no 
regulamento do ICMS. 
Dependendo do mês, pode 
haver até cinco datas de re-
passes. As variações destes 
depósitos oscilam confor-
me o calendário mensal, 
os prazos de recolhimento 
e o volume dos recursos 
arrecadados. 

A agenda de pagamen-
tos está concentrada 
em até cinco períodos 
diferentes no mês, além 

de outros recolhimentos 
diários, como por exem-
plo, os relativos à libera-
ção das operações com 

importações. Os repas-
ses aos municípios são 
liberados de acordo com 
os respectivos Índices de 

Participação dos Municí-
pios, conforme determina 
a Constituição Federal, de 
5 de outubro de 1988.

Uma árvore de grande 
porte caiu durante esta 
madrugada sobre a Estação 
Elevatória de Água dos 
Pimentas, pertencente ao 
Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (Saae) de Guarulhos, 
afetando o abastecimento e 
a rede elétrica. 

O Saae e a Sabesp traba-
lham para amenizar os danos 
à população, entretanto, 
ainda não há previsão para a 
recuperação do abastecimen-
to. A autarquia estima que 197 
mil pessoas estejam sendo 
afetadas pela paralisação.

Os bairros prejudicados são: 
Água Chata, Cidade Maria 
Dirce, Cidade Parque Alvo-
rada, Cidade Parque Brasília, 
Cidade Tupinambá, Conjunto 
Marcos Freire, Granja Eliana, 
Jardim Albertina, Jardim 
Angélica, Jardim Angélica II, 
Jardim Ansalca, Jardim Arujá, 

Jardim Bela Vista, Jardim Car-
valho, Jardim Carvalho Novo, 
Jardim Centenário, Jardim 
dos Pimentas, Jardim Ferrão, 
Jardim Guilherme, Jardim 
Guilhermino, Jardim Leblon, 
Jardim Maria Dirce, Jardim 
Monte Alegre, Jardim Nor-
mandia, Jardim Nova Canaã, 
Jardim Nova Cidade, Jardim 
das Olivas, Jardim Oliveira, 
Jardim Rodolpho, Jardim 
Santa Maria, Jardim Silvestre, 
Parque das Nações, Parque 

Jandaia, Parque Jandaia I, 
Parque Jandaia II, Parque 
Jurema, Parque Maria Helena, 
Parque São Miguel, Sítio São 
Francisco, Vila Alzira, Vila Itaí, 
Vila Izabel, Vila Paraíso e Vila 
Real. 

A autarquia informa que 
situações em que seja 
necessário de atendimento 
emergencial devem ser 
comunicadas pelo telefone 
0800-101042 ou pelo What-
sApp (11) 99983-4217.

Após a forte chuva que 
ocorreu entre a noite desta 
segunda-feira (17) e madruga-
da desta terça-feira (18), hou-
ve quatro quedas de árvores 
na cidade, e a Coordenado-
ria Municipal de Proteção 
e Defesa Civil (Compdec), 
atendeu a sete ocorrências 
durante as chuvas, sendo 
uma delas, através de um 
chamado de alagamento, 
na rua Posse, no bairro Vila 
Nova Bonsucesso. 

Nesta ocorrência de 

alagamento, ainda nesta 
terça-feira a Defesa Civil 
estava prestando atendi-
mento no local. Uma queda 
de árvore na rua Durvalino 
Trevisan, no bairro do Par-
que Continental III, deixou a 
rua fechada e interrompeu 
o fornecimento de energia 
no bairro, segundo mora-
dores. O problema da falta 
de energia teria começado 
às 23h desta segunda-feira, 
sendo resolvido somente 
na parte da tarde desta 

terça-feira e também teria 
afetado o bairro vizinho, o 
Parque Continental II.

“Toda chuva é a mesma 
história, sempre falta ener-
gia”, destacou a dona de 
casa Divanete de Almeida. 
Outros moradores afi rma-
ram que chegaram a ligar 
para a EDP Bandeirante, 
porém, a empresa teria 
afi rmado que iria ao local. 

Em nota, a EDP Ban-
deirante destacou que 
devido as chuvas que 
atingiram Guarulhos foi 
registrado um aumento 
no volume de ocorrências 
relacionadas à interrupção 
de energia em alguns 
pontos da cidade, na 
maior parte dos casos, 
segundo a distribuido-
ra, devido a queda de 
árvores, galhos ou outros 
objetos que atingiram a 
rede. (U.C.) 
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Tragédia do baile funk completa 30 dias e ouvidor ainda aguarda laudo
Ulisses Carvalho 

Após completar um mês 
da tragédia ocorrida no 
baile funk na rua da Pátria, 
no bairro do Jardim Verme-
lhão, região do Pimentas, 
quando três pessoas foram 
mortas durante tumulto, o 
ouvidor das Polícias de São 
Paulo, Benedito Domingos 

Mariano, 59, destacou 
em entrevista ao HOJE, 
que aguarda o laudo do 
Instituto Médico Legal (IML) 
para analisar a causa das 
mortes. 

“A causa da morte ainda 
não está caracterizada, 
se foi em razão do gás 
lacrimogênio ou por conta 

do pisoteamento. O que 
temos, é que o tumulto 
começou em razão das 
bombas da PM”, destacou 
o ouvidor, que instaurou o 
procedimento e também o 
encaminhou para a Corre-
gedoria da Polícia Militar. 

A investigação em Guaru-
lhos está com os policiais 

do 8° Distrito Policial. A 
reportagem enviou um 
questionamento para a 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo (SSP) na tarde de 
segunda-feira (17), e no ini-
cio da noite, a SSP afi rmou 
por meio de contato telefô-
nico que iria responder as 

questões sobre a investi-
gação do caso, porém, até 
o fechamento desta edição 
não houve resposta. 

A confusão no ‘Baile 
da VM’ como é conheci-
do, ocorreu no dia 17 de 
novembro ( sábado), e 
teria começado durante o 
show do canto de funk MC 

Kapela, após a chegada da 
PM. Houve muito correria 
e confusão, e três pessoas, 
teriam sido mortas após 
serem pisoteadas. As 
vítimas são o casal Marcelo 
do Nascimento Maria, 34 
e Micaela Maria de Lima 
Lira, 27, e o jovem Ricardo 
Pereira da Silva, 21.

Queda de árvore afeta abastecimento 
em 44 bairros; estação foi atingida

Moradores do Continental III ficam 
sem energia após fortes chuvas
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O Indicador de Regis-
tros de Inadimplentes 
aumentou 0,3% na 
comparação mensal de 
outubro contra o mês 
anterior, de acordo com 
os dados da Boa Vista 
SCPC, empresa parceira 
da ACE-Guarulhos. No 
resultado acumulado, a 
inadimplência avançou 
0,1%, enquanto na varia-
ção interanual (mesmo 
mês do ano anterior) o 
indicador cedeu 0,5%.

Os dados são refe-
rentes à cidade de 
Guarulhos. Enquanto 
houve avanço do índice 
na cidade, ainda que 

leve, no país a taxa de 
inadimplência chegou 
ao patamar negativo 
de -0,1%, no que diz 
respeito à variação do 
acumulado do ano. Mais 
leve ainda. No Estado 
de São Paulo, o acúmulo 
anual de inadimplência 
chegou a 1,8%.

A recuperação de 
crédito na cidade de 
Guarulhos também caiu. 
Na comparação mensal 
de outubro contra o mês 
anterior, o recuo foi de 
0,8%. Já no valor acu-
mulado, a recuperação 
diminuiu 5,8%, enquanto 
na variação interanual 

(mesmo mês do ano 
anterior) o indicador 
recuou 1,6%. No Brasil, 
o acúmulo anual da 
recuperação de crédito 
foi de -0,2% e no Estado 
de São Paulo o saldo foi 
positivo: 3,9%.

William Paneque, presi-
dente da ACE-Guarulhos, 
acredita que esse é um 
cenário passageiro. “Ago-
ra no fi m do ano deve 
mudar, devido ao 13º salá-
rio e também à entrada 
de mão de obra tem-
porária no mercado de 
trabalho. São fatores que 
fortalecem a economia no 
fi m do ano”, conclui.

Inadimplência em Guarulhos aumentou 
0,3% em outubro, diz Boa Vista SCPC

CRÉDITO: Empresa parceira da ACE-Guarulhos informa que também houve queda na recuperação de crédito; o recuo foi de 0,8%, segundo os levantamentos
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[ horóscopo ]

Busca Implacável 3

Histórias de Amor

Globo, 22h18 Taken 3. 
França, 2014. Ação. Di-
reção: Olivier Megaton. 
Com Liam Neeson, Fo-
rest Withaker. Bryan tenta 
tornar-se um homem de 
família, mas vê tudo ruir 
quando Lenore é assassi-
nada. Acusado de ter co-
metido o crime, ele entra 
na mira da polícia de LA.

Band, 22h10 Li-
beral Arts. EUA, 
2011. Romance. Di-
reção: Josh. Com 
Josh Radnor, Eli-
za Dushku. Já na 
casa dos 30 anos, 
Jesse Fisher vol-
ta à universidade 
para participar da 
comemoração da 

aposentadoria de 
um de seus antigos 
professores. Lá ele 
constata que pouca 
coisa mudou desde 
sua saída e conhe-
ce Zibby, uma en-
cantadora aluna do 
segundo ano com 
quem acaba se en-
volvendo.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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MAP
GEOGRAFIA

LETRASANGU

NATDICA
ELZASOARES

ERRODMLC
OASOARR

MEDIAMONI
RICAIDAS

MAORICARTA

AÇAIGEGL
ATACARRUI

IHUSAIN
POVOADOLA

POSSANTES

Ciência que
estuda a 

organização
territorial

Dois fato-
res de desi-
gualdade

social

Urânio ou
césio

(Quím.)

Material 
de panelas
de cozinha

retrô

Atração dos
lagos nas
grutas de 

Bonito (MS)
Academia 

Brasileira de
(?): A Casa
dos Imortais

Cantora de
"A Mulher
do Fim do
Mundo"

Alexandre
Nero, 
ator

brasileiro

É procura-
do pelo
revisor 

de textos
Homena-
geado em

31 de
outubro

(?)-gigante,
brinquedo

como a 
London Eye

Agem co-
mo o mo-
derador 

de debates

Espécie de
cachimbo
usado pe-
los turcos

Idioma de
nativos da

Nova
Zelândia

Mensagem
pessoal
rara no 

século XXI

Liga-se
como o
velcro

(?) Costa, 
governador
da Bahia
(2017)

Comando
ensinado
ao cão
policial

(?) Bolt:
recordista 
de medalhas
olímpicas

Tonelada
(símbolo)

Os
motores
de carros
esportivos

Ferramenta de
efeitos do Photoshop

(?) play, conduta ética
entre esportistas (ing.)

(?) de caro-
ço: confusão
Carta Q do

baralho

"Tudo", em
"onívoro"
(?)-T, ator
do EUA

Filho,
em inglês

Aldeia;
vilarejo

Fruta ener-
gética ser-
vida com
camarão
no Norte
do Brasil

Ecoar;
retumbar

Toque (pop.)
Cidade de 
onde Lot fu-
giu (Bíblia)

Regatos

Estado
das folhas
no outono

3/ice — son. 4/fair. 5/ágata — maori.

[ novelas ] 

virgem

É hora de pensar em 
fazer uma grande mu-
dança. Suas ambições 
são saudáveis, então 
lute por elas. A sensação 
de que algo está faltan-
do levará a um momento 
de cansaço passageiro. 
Cure-o com uma dose 
de vitaminas e mante-
nha seu corpo ativo.

Você está bem no 
meio da ação, o que é 
revitalizante. Você ainda 
vai ter que fazer uma 
pausa eventualmente. 
Você não tem motiva-
ção para cuidar de si 
mesmo, uma tendência 
ao excesso pode amea-
çar a sua saúde.

Uma imensa satisfa-
ção é iminente. Você 
vai encontrar um 
apoio positivo para 
finalizar seus projetos. 
A atmosfera em 
torno de você está 
muito animada, há 
um risco de diminuir 
sua energia. Procure 
ambientes calmos e 
ouça o seu corpo.

Você vai encontrar 
maneiras inteligentes 
de abordar coisas que 
facilitarão o diálogo 
com as pessoas ao 
seu redor. Você vai se 
sentir mais dinâmico 
e com um grande 
desejo de liberdade. 
Dê-se essa liberdade e 
respire fundo.

Motivado e otimista, 
você será perfeito para 
treinar as pessoas ao 
seu redor, é hora de lutar 
por sua causa, você está 
lutando para manter 
o ritmo, suas baterias 
podem ser recarrega-
das ao ar livre. Não se 
preocupe com nada.

Sua sensibilidade lhe 
dará uma compreensão 
completa de um proble-
ma complexo a respeito 
de alguém ao seu redor. 
Os excessos estão lhe 
dando problemas de 
peso, então vá com 
moderação. 

A relativa calma, hoje, 
é favorável para fazer 
uma revisão global. 
Concentre-se no essen-
cial. Suas obrigações 
parecem cansativas, 
então descarregue e 
tente encontrar um 
momento de solidão 
para recuperar a sua 
calma interior.

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

Você está entusias-
mado e de bom humor. 
Você está desfrutando 
de uma atmosfera 
agradável e amigável. 
Você está dinâmico, 
com grande energia 
mental neste momen-
to, que é ajudada pela 
sua moral e permite 
refinar seus projetos.

Você não terá tempo 
suficiente para pensar 
sobre tudo antes de 
agir - não corra riscos, 
decida mais tarde! 
Cãibras musculares 
e dores podem fazer 
você diminuir o seu 
ritmo. A culpa é da 
falta de nutrientes na 
sua dieta.

Haverá muita coisa 
acontecendo ao seu re-
dor. Tenha cuidado para 
não fazer muitas coisas 
ao mesmo tempo sem 
sucesso. Você precisa 
se concentrar e tomar 
medidas.

Você vai perceber que 
tem sido teimoso. O su-
cesso está agora ao seu 
alcance. Você precisa 
ficar longe de sua rotina 
para encontrar um nível 
de relaxamento mental, 
o que lhe está faltando 
no momento.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Alex, Hugo, Dan-
dara e Maria Alice 
discutem. Getúlio 
aceita um trabalho 
extra enquanto 
cuida de Mel. Mel 
se entristece quan-
do Getúlio afirma 
que não pode lhe 
dar um presente. 
Cláudio atenta 
contra os colegas e 
acaba prejudicando 
Amanda e Leandro, 
que são levados 
para o hospital.

Espelho da Vida
Dalton garante a 

Alain que não há 
nada de errado 
com a saúde mental 
de Cris. Mariane 
e Josi aprovam a 
matéria misteriosa 
de Isabel contra 
Cris. Pat consegue 
se reaproximar de 
Mauro César. Sheila 
aconselha Flor a 
ficar perto de Isabel 
e Priscila.    

O Tempo 
Não Para

Betina seduz 
Lúcio. Dom Sabino 
conta a Carmen 
que Agustina está 
esperando um filho 
dele. Cesária mos-
tra a Miss Celine 
o espaço onde 
funcionará a escola. 

Lalá chantageia 
Lúcio e Betina, mas 
acaba sendo preso.  
Eliseu fica surpreso 
quando Livaldo se 
oferece para com-
prar suas ações da 
Samvita.

O Sétimo Guardião
O homem encapu-

zado agride Sam-
paio, e Geandro o 
vê. León se aninha 
aos pés de Luz e 
Gabriel. Geandro 
revela a Júnior que 
viu o rosto do ho-
mem encapuzado. 
Sampaio afirma a 
Valentina que León 
o atraiu para uma 
armadilha. Marilda 
explica a Valentina 
seu plano para 
explorar a fonte. 
Afrodite exige satis-
fações de Nicolau 
sobre sua noite 
fora de casa. Laura 
investiga a origem 
de Luz.  

Jesus
Jairo e Simão 

Fariseu tentam 
expulsar o Lunático 
da cidade. Jesus re-
torna à Cafarnaum. 
Gabriela reencontra 
João. Zaqueu cobra 
os impostos da 
hospedaria de Sha-
baka. Sem dinheiro, 
Susana diz que 
dará um jeito. 

As Aventuras 
de Poliana

Verônica contrata 
um maquiador e um 
fotógrafo para tirar 
uma foto de Roger, 
pois ele deseja 
fazer um perfil 
no “Friendbook”. 
Filipa combina com 
Yasmin, Mavi e 
Malu sobre como 
irá colocar em 
prática o plano 
contra Poliana. 
Débora conversa 
com Verônica sobre 
o comportamento 
de Filipa.    

Chiquititas
Bia diz para Ana 

que decidiu não ir 
morar com os pais, 
por não querer ficar 
longe dela. Eduarda 
leva Paçoca ao or-
fanato Raio de Luz. 
Paçoca diz que não 
irá rolar, pois não 
será aceito. Eduar-
da tenta convencer 
o garoto. As meni-
nas não gostam da 
novidade. Eduarda 
conversa com Carol 
e explica a situação 
de Paçoca. 

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

 VAGA URGENTE 
 Porteiro e aux. de serviços gerais 
(Masc e Fem). Entrar em contato 
pelo tel: 4386-4009 falar c/ Dé-
bora/Dayane. 

 EMPRESA ADMITE 
 Auxiliar de escritorio. Exigência 
residir prox a Vl Galvão - GRU en-
viar CV p/ dmpabril@gmail.com 

 ARTE FINALISTA 
 P/ trabalhar com diagramação de 
tabloides. Enviar currículo p/ le-
andro.rocha@barbosasm.com.br 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 JD. BELA VISTA 
 Atrás da Pça. Juscelino K de Oli-
veira, 1 dorm.,sl,coz.,wc.,lav. casal 
s/ fi lhos s/animal. F.: 98443-5925  

 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 

 ÓTIMA OPORTUNIDADE 
 Você q mora em Gua, cobertura 
dos sonhos. Eu tenho! F:94703-
8713 Quintino- Creci 151731 

 LITORAL 

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

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

 AGREGA-SE KOMBI E VANS 
 Início Imediato. Paga-se bem. F: 
96724-5421 WhatsApp 

 SERVIÇOS 
 MASSAGEM 

 MASSAGEM RELAXANTE 
 Depilação e limpeza de pele. 
Preços Promocionais!!! F:96951-
4445  

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

     

   

de linha
Classifi cados

Para 
anunciar

nos 
classifi cados 

ligue: 

2823-0828

2823-0829

2823-0830

2823-0836

2823-0837
97256-6366 2843-6165INFORMAÇÕES

Sábado 21h30

22 DE DEZEMBRO
TEATRO
ADAMASTOR CENTRO
COMPRE ONLINE          BILHETERIAEXPRESS.COM

GANHA 25% DE DESCONTO

A PRINCIPAL

COVER LEGIÃO

DO BRASIL

URBANA
LEGIÃO

COVER SP

BANDA

L

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

Vende-se sobrado
3 dorms, 1 suíte, sala 

jantar, sala de estar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, dep. 

empregada, garagem, área 
total construída 280m2

R$ 595.000.00 
99975-3528 / 97560-1771

COMPRO CONSÓRCIO 
EM ANDAMENTO!

Imóveis, caminhões, tratores, carros e motos. 
Não contemplado ou contemplado. 

COM MAIS DE 30% DAS 
PARCELAS PAGAS. 

MESMO COM PARCELAS EM 
ATRASO. ATENDEMOS TODO O 

BRASIL. PAGAMOS À VISTA.

SOLICITE SUA PROPOSTA!!!

(11) 98255-4125
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

Almoço Executivo com opções para todos os gostos.
Venha conhecer e se surpreenda.

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90




