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Beth Carvalho 
emociona os fãs
com roda de samba 
em hospital
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Patrulha Maria da Penha 
prende homem que 
ameaçou a própria mãe

NO LEITO: Internada às pressas no último dia 8, a sambista Beth Carvalho 
vem emocionando os fãs ao participar de uma roda de samba no seu leito 
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O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), sancionou um projeto de lei nesta quarta-feira, 16, que proíbe o consumo de 
bebidas alcoólicas nas dependências dos postos de combustível de todo o Estado; fi scalização já terá início nesta sexta-feira

Doria proíbe consumo de bebida 
alcoólica em postos de gasolina
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Prefeitura intensifi ca ações de prevenção a enchentes no município
GH  Pág. 6
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Guti sanciona lei que proíbe uso
de fogos de artifício com barulho 
em eventos por toda a cidade

Sesc garante que Guarulhos 
ganhará unidade na Vila Fátima 
ainda neste primeiro semestre

Distribuição gratuita
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Expediente

[ cena do dia ] William Moreira/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Felipe Rau/AE

Chuva na capital causa 
enchentes equedas de 
árvores em vários pontos

Parte da capital paulista 
entrou em estado de 
atenção para alagamentos 
na tarde desta quinta-feira, 
17. O temporal provocou 
a queda de árvores e 
enchentes. Pelo menos oito 
pontos de alagamentos 
eram registrados na capital 
no início da noite. 

Segundo o Centro de Ge-
renciamento de Emergên-
cias (CGE), da Prefeitura de 
São Paulo, as zonas norte, 
leste, oeste, algumas áreas 
da zona sul, o centro e as 
Marginais do Pinheiros e do 
Tietê entraram em estado 
de atenção para alagamen-
tos na tarde desta quinta. 
Houve queda de granizo no 
Jardim São Luís, na zona 
sul. 

Oito pontos de enchen-
tes foram registrados pelo 
CGE - quatro deles intransi-
táveis: na Praça da Bandei-
ra e na Rua Manoel Dutra, 
no centro; e nas ruas Barão 
do Bananal e na Henrique 
Schaumann, na zona oeste. 
Os pontos transitáveis 

ficam na Marginal do Tietê, 
na zona norte; na Vital 
Brasil e na Praça Pascoal 
Martins, na zona oeste; e 
na Avenida das Nações 
Unidas, na zona sul. 

Até as 19h30, o Corpo de 
Bombeiros havia registrado 
45 relatos relacionados a 
quedas de árvores na capi-
tal e na Grande São Paulo. 
Também foram acionados 
para socorrer o motorista 
de um carro que estava 
sendo arrastado pela 
enxurrada Rua Cardeal 
Arcoverde, na zona oeste, 
mas, quando as viaturas 
chegaram ao local, a situ-
ação já estava controlada, 
sem vítimas.

Para esta sexta-feira, 
18, a temperatura máxi-
ma prevista é de 31°C e à 
tarde podem ocorrer novos 
temporais. No sábado, 19, 
as condições do tempo 
se mantêm, com máxima 
prevista de 32°. O calorão 
só deve começar a dar 
trégua em São Paulo no 
domingo, 20

 Falha no monotrilho

A Linha 15-Prata Monotrilho em São Paulo (SP), nesta quinta-feira (17), operou por muito tem-
po com falhas no funcionamento do horário integral. Equipe de manutenção detectou falha 
em equipamento de via entre as estações Oratório e São Lucas. As plataformas ficaram bas-
tante cheias, com passageiros irritados e reclamando da situação no monotrilho.
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Mara de Assis Gonçalves
Neste período de altas 
temperaturas, observamos 
nos semáforos grande de 
número de vendedores 
de água mineral em garra-
finhas. Mas será que esta 
água é confiável? Existe al-
gum tipo de fiscalização da 
prefeitura que possa garan-
tir a saúde do consumidor? 
Gostaria muito de saber so-
bre isso.

Firmino Costa
Moro no Jardim Iporanga, 
perto da região central, e 
já venho notando melhoras 
no abastecimento de água 
na região. As torneiras de 
minha casa estão mais 
água e espero que conti-
nue assim a partir de agora, 
não só no meu bairro, mas 
em toda cidade. 

Clecius Rocha
O resultado das urnas foi 
um recado do povo brasi-
leiro por mudanças e, prin-

cipalmente, ao PT: não que-
remos mais este partido 
governando nosso povo. 
Sofremos muito nos gover-
nos de Lula e Dilma, agora 
é renovação, é o presiden-
te Bolsonaro.

Adelina Vieira
Achei lamentável uma cida-
de do porte de Guarulhos 
não ter uma festa de Ré-
veillon para sua população. 
Tive que ir com a minha 
para a Avenida Paulista, em 
São Paulo, para curtir a fes-
ta. Espero que este ano o 
prefeito Guti organize uma 
festa bonita em nossa cida-
de.

Rejane A. Soares
Venho acompanhando o 
desenrolar das investiga-
ções envolvendo o médium 
João de Deus e fico pen-
sando como as pessoas, 
que recebem o poder divi-
no da mediunidade, acaba 
deturpando a missão que 

recebeu de ajudar o pró-
ximo. A cada reportagem 
que acompanho, fico enoja-
da com o que este homem 
fazia com as mulheres, frá-
geis, que o procuravam em 
busca de conforto e cura 
espirituais. Que ele pague 
pelos seus erros.

Cleonice Campos
Agora, nosso abasteci-
mento está sob respon-
sabilidade da Sabesp, até 
onde eu sei uma das em-
presas mais respeitadas 
do mundo nesta área. Es-
pero que melhorias sejam 
sentidas pela população, 
sem reajuste exorbitante 
nas tarifas. Que nossas 
torneiras recebem água 
24 horas por dia, todos os 
dias da semana.

Demétrio S. Gomes
O problema do lixo sem-
pre foi um caso complica-
do para a cidade de Gua-
rulhos.

Mega Sena
Concurso n° 2115
15/01/2019
04 - 19 - 27 - 35 - 40 - 44

 
Lotofácil
Concurso n° 1764
16/01/2019 
01 - 02 - 04 - 06 - 07
10 - 12 - 14 - 15 - 16
17 - 19 - 20 - 23 - 25

Lotomania
Concurso n° 1935 
15/01/2019
11 - 13 - 21 - 24 - 32
34 - 37 - 40 - 44 - 45
51 - 54 - 55 - 59 - 65
73 - 85 - 86 - 90 - 93

Dupla Sena
Concurso n° 1889
15/01/2019
Primeiro sorteio 
01 - 02 - 17 - 24 - 33 - 49
Segundo sorteio
07 - 08 - 14 - 33 - 36 - 48

Federal
Extração n° 05354
16/01/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   13020           350.000,00
2º  71362               18.000,00 
3º  11934                17.000,00
4º  65056             15.400,00
5º  17644               14.820,00

ProUni 2019: as inscrições estarão
abertas a partir do próximo dia 29

As inscrições para o Pro-
grama Universidade para 
Todos (ProUni), que oferece 
bolsas de estudo integrais e 
parciais em instituições de 
ensino superior privadas, 
serão abertas no próximo 
dia 29 e vão se estender 
até as 23h59 do dia 1º de 
fevereiro.

O processo seletivo 
para o ProUni é para o pri-
meiro semestre de 2019 e 
tem como foco estudantes 
egressos do ensino mé-

dio na rede pública ou de 
escolas particulares caso 
tenham sido bolsistas in-
tegrais, pessoas com de-
ficiência e professores da 
rede pública O candidato 
também precisa ter renda 
familiar per capita de até 
três salários mínimos.

Ter realizado a última edi-
ção do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) e não 
ter diploma de ensino su-
perior são outros requisitos 
para participar do ProUni. 
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A melhor opção para o seu 
almoço de domingo!
RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP
RESERVAS�THEFIRE.COM.BR
TEL: 
11� 2447�1582
DE  2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

T�BONE STINCO �OSSOBUCO� BURRATA ESPAÇO KID’S COMPLETO
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Prefeito revela que divida atual do município é de cerca de R$ 3,2 bi

Após entrar em recuperação judicial, Avianca corta 
três voos internacionais no Aeroporto de Guarulhos 

Assim que assumiu o 
comando do Poder Executivo 
em 2017, o prefeito Guti (PSB) 
revelou que o município tinha 
uma dívida de R$ 7,4 bilhões. 
Em seu terceiro ano á frente 
da Casa Branca guarulhense, 
ele destaca o pagamento de 

57% deste valor. Ou seja, a 
dívida que a cidade possui é 
de R$ 3,2 bilhões. 

Entre pagamentos de pre-
catórios e outros, a administra-
ção pública quitou o montante 
aproximado de R$ 1 bilhão. 
Além desta ação, o governo 

municipal conseguiu equalizar 
a dívida que o Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto (Saae) 
tinha com a Sabesp no valor 
de R$ 4,2 bilhões, que foi con-
gelado por 40 anos, período 
de concessão á empresa de 
capital misto. 

“Com a negociação do 
Saae/Sabesp e precatórios 
pagos, demoramos de 9 a 10 
meses para limpar, pagamos 
1 bilhão da dívida. E consegui-
mos resolver 55% da divida. 
No segundo biênio conseguir 
fazer várias entregas de obras 

que estavam paradas e que foi 
uma promessa de campanha 
pra depois pensar em novas 
conquistas para o município.”, 
explicou o prefeito Guti.

Além de sanar mais da 
metade da dívida do municí-
pio acumulada ao longo dos 

anos, Guti ressalta que as 
condições encontradas quan-
do assumiu a prefeitura em 
janeiro de 2017 não era das 
mais adequadas para admi-
nistrar a cidade, principalmen-
te nos aspectos estruturais e 
econômicos. (A.B.) 

Ulisses Carvalho 

A companhia aérea Avianca 
Brasil irá cortar três rotas 
internacionais que opera 
no Aeroporto Internacional 
de São Paulo-Guarulhos, 
a partir de março. As rotas 
são Santiago, no Chile, além 
de Miami e Nova York, nos 
Estados Unidos. De acordo 
com a empresa, o foco agora 
será voltado ao mercado 
doméstico. 

Mesmo com os cortes 
em voos internacionais em 
Guarulhos, a Avianca ainda 
continua operando o trajeto 
entre Guarulhos-Bogotá, na 
Colômbia. “A Avianca Brasil in-
forma que, para adequar sua 
operação à atual demanda de 
passageiros, irá descontinuar 
os voos diretos que partem 

de Guarulhos com destino 
Santiago no Chile, Miami e 
Nova York, a partir de 31 de 
março de 2019”, informou em 
nota a empresa. 

Segundo a companhia, 
somente no Aeroporto de 
Guarulhos a empresa passará 
a ter 60 pousos e decolagens 
diários, além de 26 destinos 
que seguirão sendo contem-

plados. A empresa entrou em 
recuperação judicial no mês 
passado, após atrasos de 
pagamentos de aeronaves 
e também uma dívida com o 
Aeroporto de Guarulhos. 

Com o término dessas três 
rotas e um possível impacto 
com os passageiros que já 
teriam comprado as passa-
gens para os próximos voos,  

a empresa destacou que 
entrará em contato com todos 
os clientes que compraram bi-
lhetes para voos posteriores à 
data mencionada e os casos 
serão resolvidos individual-
mente. 

Sobre a possibilidade de 
demissão de funcionários, 
a companhia aérea não 
respondeu. “Todos os demais 
26 destinos estão preserva-
dos e que continua operando 
normalmente, com mais de 
240 voos diários. Ou seja, 
assim como em dezembro - 
mês em que foi a aérea com 
o menor percentual de voos 
cancelados do país - seguirá 
transportando em segurança 
milhares de passageiros até 
seus destinos”, afi rmou a 
empresa. 

Antônio Boaventura

O prefeito Guti (PSB) 
sancionou, nesta quinta-feira 
(17), a lei que proíbe o uso de 
fogos de artifício que causem 
estampidos, de autoria do 
líder do governo, vereador 
Eduardo Carneiro (PSB). De 
acordo com o parlamentar, a 
legislação não irá benefi ciar 
somente os animais, mas 
idosos e pessoas com o 
espectro do autismo.  

“É uma tarde histórica para 
a cidade de lei, que passa 
a ser uma das primeiras do 
Brasil a ter esse tipo de lei. 
Realmente esta proibição 
faz muito sentido e é o rumo 
natural das coisas. Acredito 
que isso cada vez mais vai 

ganhar outros municípios. Te-
mos que evoluir e isso é uma 
evolução”, declarou Guti.

Apesar de outros municí-
pios contarem com lei similar, 
como a cidade de São Paulo, 
tanto Carneiro quanto Guti 
entendem que a iniciativa 
guarulhense é inovadora por 
conta da modifi cação reali-
zada no Código de Postura 
do município, que obriga os 
munícipes a se adequarem 
aos mecanismos propostos 
por aquela lei. 

“Ele torna impeditivo os 
fogos com estampido e 
barulho. É permitido os fogos 
com efeitos visuais. Nós 
já temos algumas cidades 
do País. Mas o meu projeto 

teve uma diferença. Fizemos 
uma mudança no código de 
postura do município, que é 
um conjunto de normas que 
disciplina toda a população 
e atividades no município”, 
disse Carneiro.

O autor da proposta expli-
cou que o projeto aprovado 
apenas altera os artigos 173 e 
255 do Código de Postura do 
Município, que já faz menção 
a esta causa do barulho na 
cidade. Segundo o repre-
sentante do PSB na Câma-
ra, a aprovação (da lei) irá 
minimizar mortes de animais 
e acidentes, e também be-
nefi ciar crianças autistas que 
fi cam agitadas com o barulho 
e idosos que sofrem do mal 

de Alzheimer. A restrição é ao 
barulho, não aos fogos. 

“A partir do momento que 
a gente faz a mudança no 
Código de Postura, é para 

realmente demonstrar que 
esta lei em questão vai ao 
encontro de mexer na parte 
comportamental das pessoas. 
Nós vivemos em uma socie-

dade em constante transfor-
mação. E quando falamos 
da causa animal, não posso 
esquecer também um reforço 
ao ser humano”, concluiu.

Guti sanciona lei que proíbe uso 
de fogos de artifício com barulho
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Proteção Animal agenda 240 cirurgias 
para castração gratuita de cães e gatos

O Departamento de 
Proteção Animal (DPan), 
vinculado à Secretaria de 
Meio Ambiente (SEMA), 
fi nalizou nesta quarta-feira 
(16), o agendamento online 
de 240 cirurgias gratuitas 
de castração para cães e 
gatos.

Os proce-
dimentos 
serão 
realizados 
nos próxi-
mos dias 
22 e 24, 
na clínica 
veteriná-
ria do Dpan – Centro de 
Controle de Zoonoses, 
no JardimTriunfo. Na data 
agendada, o animal deve 
ser entregue na clínica 
pontualmente às 8h e 
retirado às 15h. Todos os 

animais castrados recebem, 
também gratuitamente, 
microchip de identifi cação 
e RGA – registro geral de 
animal.

Desde a sua criação em 
abril de 2017, o Departa-
mento de Proteção Animal 

realizou 
5.366 pro-
cedimentos 
cirúrgicos 
para cas-
tração de 
cães e ga-
tos, sendo 
5.042 para 
munícipes, 

160 para ONGs e 161 para 
protetores individuais 
cadastrados.

Mais informações através 
dos telefones 2457-2112 
ou 2441-4656 ou no portal 
dpan.guarulhos.sp.gov.br.

Os procedimentos
serão realizados nos
próximos dia 22 e 24. 
na clínica veterinária
do Dpan, no Triunfo 
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CONFIRA

DESCONTOS
ESPECIAIS NA SUA 

MENSALIDADE*

NO ENADE **

CONSECUTIVOS6ANOSM
EL

HOR  FACULDADE  EAD

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

PROGRAMA
DE BOLSAS

CLARETIANO

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

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

Empata
O prefeito Guti até tentou tirar alguns dias de descan-

so entre o Natal e Réveillon - no meio do perído, seu 
aniversário. A ideia seria o então presidente da Câma-
ra, Eduardo Soltur (PSB), assumir a Prefeitura. Entretan-
to, o vice, Alexandre Zeitune (REDE), se recusou a abrir 
mão da vaga…

A conferir
O vice Zeitune não deverá ser secretário. Irá pre-

sidir um conselho sem muita relevância. Uma forma 
simbólica de fi car neutro até 2020. Será interessante 
saber o que pretende fazer eleitoralmente no ano da 
sucessão…

Cascas de bananas
O secretário Peterson Ruan (Governo) tem mais 

receio de fogo amigo dentro do governo do que even-
tuais ataques de setores da oposição. Ele tem razão…

Arrumação interna
Líder do PT na Câmara, o vereador Edmílson Souza 

defende que o partido defi na o candidato a prefeito 
para 2020 ainda neste primeiro semestre. A ideia é 
interessante…

Pedra no sapato
O deputado federal eleito Alencar Santana (PT) 

está procurando assessor de imprensa infl uente. 
Ele deseja ser referência na grande imprensa 
como antibolsonaro e antidoria em SP…

Campi
O empresário 

Antonio Vero-
nezi, depois 
que vendeu a 
UnG, adquiriu 
a Universidade 
Santo Amaro. 
Conseguiu no 
governo Bolso-
naro autorização 
para abrir unida-
de em Guarulhos. 
Aposta-se em 
curso de Medici-
na…

Elo
O chanceler Antonio Veronezi tem antiga ami-

zade com o ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil) 
desde os tempos de PFL (hoje DEM)...

Voando baixo
Perceptível: o contundente secretário Airton 

Trevisan (Justiça) adotou comportamento mais 
discreto nas redes sociais…

Reticências...

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

O Sesc desmentiu que as 
obras da nova unidade em 
Guarulhos, localizada na rua 
Guilherme Lino dos Santos, 
no bairro da Vila Fátima, 
estariam paralisadas. O 
HOJE recebeu a informação 
de moradores próximos à 
região, de que no local não 
haveria nenhum funcionário 
trabalhando. 

“Reforço que as ações 
estão acontecendo normal-
mente e que a previsão de 
inauguração da unidade será 
neste primeiro semestre de 
2019”, alegou em nota o Sesc, 
destacando que o centro 
desportivo e cultural seguirá 
os mesmos moldes de outras 
unidades da entidade, com 
áreas destinadas a atividades 
culturais, como espetáculos 
de teatro, dança, música e 
circo. 

No local também haverá 
espaços para a prática de 
esportes, como ginásio e sala 
de ginástica multifuncional, 

um conjunto aquático, espaço 
de tecnologias e artes, com-
edoria e clínica odontológica. 
“O projeto contará com um 
Centro de Música e com tec-
nologia de energias naturais 
para o tratamento de água e 
iluminação. O custo estimado 
para a realização das obras 
é de R$ 120 milhões e a 
previsão é de que a Unidade 
receba um público de 30 mil 
pessoas por semana”, infor-

mou o Sesc. 
Entre as instalações da 

unidade, também há o de-
staque para o teatro, que terá 
capacidade para 364 lugares, 
contando também com um 
Parque Aquático, com pisci-
nas recreativa, infantil, desco-
bertas e climatizadas. Haverá 
fraldário, pista de caminhada, 
biblioteca, espaço de leitura, 
quadra de tênis, cinco con-
sultórios e salas de atividades 

físicas, expressão corporal e 
ginástica multifuncional. 

Ficha técnica
Unidade: Sesc Guarulhos
Endereço: Rua Guilherme 

Lino dos Santos, Vila Fátima, 
Guarulhos

Área construída: aproxi-
madamente 34.200 metros 
quadrados

Características: Edifício 
composto por térreo e 3 
pavimentos

Sesc garante que a unidade Guarulhos
será entregue neste primeiro semestre

Patrulha Maria da Penha prende homem 
após ameaças e violência  contra a mãe

Suposto colecionador de armas é preso 
após efetuar disparos  contra paredão

Uma equipe da Patrulha 
Maria da Penha conduziu 
um rapaz de 31 anos à Dele-
gacia da Defesa da Mulher 
para lavrar boletim de 
ocorrência por descumpri-
mento de medida protetiva 
e por ameaças e violência 
doméstica contra a própria 
mãe, uma senhora aposen-
tada de 60 anos, que mora 
com o pai de 85 anos, no 
Itapegica. O rapaz, que é 
reincidente, foi encaminha-
do ao 1º DP de Guarulhos 
para aguardar audiência de 

custódia.
A Patrulha Maria da Penha 

tem por objetivo estabele-
cer uma relação direta com 
a comunidade, asseguran-
do o acompanhamento e 
atendimento das mulhe-
res vítimas de violência 
doméstica e familiar. Mas, 
para a inspetora Darcy, 
que coordena a Patrulha, o 
trabalho do grupo faz toda 
a diferença para as vítimas. 
“Devolve a confi ança des-
sas mulheres, elas podem 
sair de casa sem medo, 

podem voltar a trabalhar. É 
gratifi cante perceber que 
até a autoestima melhora”.

A Patrulha fi scaliza as 
medidas protetivas, que 
podem ser o afastamen-
to do agressor do lar ou 
local de convivência com a 
vítima e a fi xação de limite 
mínimo de distância em 
que o agressor fi ca proibido 
de ultrapassar em relação 
à vítima. Em 2018, foram 
acompanhadas 15 medidas 
protetivas, neste ano, o 
número subiu para 18.

Na manhã desta quinta-
-feira (17), por volta das 
7h, na rua Soledade, no 
bairro Cidade Satélite, 
policiais militares da 
2ª Cia do 44° Batalhão 
prenderam um homem 
identificado como 
Ricardo, que estaria 
embriagado e efetuando 
diversos disparos contra 
um muro. 

De acordo com a PM, o 
preso seria morador do 
Parque Cecap. 

Os policiais foram ao 
local após denúncia de 
moradores de que havia 
um homem efetuando 
disparos com arma de 
fogo. “O indivíduo estava 
alcoolizado e alegou 
para a gente que estava 
bebendo desde o inicio 
da noite desta quarta-fei-
ra”, destacou o sargento 
Joaquim Roberto Galvão, 
afirmando que o suspei-
to ainda teria tentado 
esconder uma das armas 
em um bar na Cidade 
Satélite.

Apenas no veículo 
do preso, de modelo 
Renault Sandero, os po-
liciais teriam encontrado 
três armas, sendo um re-
vólver calibre 357 e duas 
pistolas calibre 380, que 
estariam registradas em 
nome do acusado; ele-
alegou, na ocasião, ser 
colecionador de armas, 
de acordo com a PM. 

Os PMs se dirigiram à 

residência do suspeito 
e lá teriam encontrado 
mais duas armas, dessa 
vez sem registro. “Além 
das armas, também 
encontramos muita 
munição, calibre 12,357 
e 9 mm”, informou o 
sargento.  

O homem foi preso em 
flagrante e boletim de 
ocorrência foi lavrado no 
8° Distrito Policial. (U.C.)

Sidnei Barros
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Prefeitura intensifica ações 
de prevenção às enchentes

As chuvas de verão têm 
castigado a cidade de 
Guarulhos. A prefeitura, 
por meio da Proguaru 
(Progresso e Desenvolvi-
mento de Guarulhos S/A), 
tem intensifi cado as ações 
de prevenção às enchen-
tes como o corte do mato, 
desentupimento de bocas 
de lobo e 
limpeza de 
córregos 
e rios da 
cidade. 
Diversos 
locais 
receberam 
equipes 
nesta 
quinta-
-feira, 17.

Trechos do Córrego do 
Cocho Velho no Jardim 
Cumbica, Vila Isabel, Vila 
Alzira, Jardim Oliveira e 
Jardim Giovana receberam 
equipes que realizaram a 
roçagem.

No Jardim Lenize, o 
Córrego do Tanque 

Grande, recebeu ações 
de desassoreamento e de 
limpeza em suas margens, 
bem como o Rio Baquirivu, 
na região do Bonsucesso, 
que também recebe o ser-
viço com a ajuda de uma 
escavadeira hidráulica.

Equipes da Proguaru esti-
veram no Córrego Moinho 

Velho nos 
trechos 
localizados 
no Parque 
Alvorada 
e Vila 
Paraíso. 
Travessias 
de córre-
gos e rios 
também 

estão sendo limpas.
O trabalho de preven-

ção é uma solicitação do 
prefeito desde a sua posse 
em janeiro de 2017. Guti 
tem vistoriado regular-
mente o trabalho realizado 
principalmente nos bairros 
que sofrem com enchentes 
há anos.

As ações, por meio
da Proguaru, vão  do

corte do mato, 
limpeza de córregos
e desentupimento de

bocas de lobo
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O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
sancionou um projeto de 
lei nesta quarta-feira, 16, 
que proíbe o consumo de 
bebidas alcoólicas nas 
dependências dos postos 
de combustível de todo 
o Estado. A ingestão de 
álcool fica autorizada no 
interior das lojas de con-
veniência e restaurantes, 
além de áreas restritas e 
delimitadas que não se 
confundam com a pista 
de abastecimento de 
veículos. 

Publicada no Diário 
Oficial do Estado de São 
Paulo desta quinta-feira, 
17, a medida já está em 
vigor. Os postos de gaso-
lina deverão afixar avisos 
de proibição em pontos 
de ampla visibilidade 
e advertir os infratores 
sobre a proibição. “Em 

caso de persistência”, diz 
o texto, “o infrator será 
retirado do local, utilizan-
do-se força policial, se 
necessário”. 

O responsável pelo 
posto de combustível 
está sujeito a sanções 
previstas no Código de 
Defesa do Consumidor, 

como multa, apreensão 
de produto, intervenção 
administrativa, cassação 
de licença do estabele-
cimento e imposição de 

contrapropaganda. 
O projeto de lei, do de-

putado Wellington Moura 
(PRB), foi aprovado em 
dezembro pela Assem-

bleia Legislativa. Uma das 
justificativas apontadas 
por Moura é a “pouca ou 
nenhuma fiscalização” 
da venda de bebidas 
alcoólicas para jovens, 
“muitos deles menores de 
18 anos”. O parlamentar 
lembra ainda que “mistura 
de álcool e direção torna-
-se um perigo iminente.” 

Na justificativa, Moura 
lembra ainda de confu-
sões que ocorrem em 
postos de combustível 
envolvendo grupos de 
pessoas alcoolizadas. 
Ele cita o exemplo de um 
episódio em que, após 
uma briga, um motorista 
“manobrou o veículo atro-
pelando propositadamen-
te o outro, projetando-o 
contra as bombas de 
abastecimento causando 
danos físicos e prejuízo 
material”.

Consumo de bebida alcoólica em postos 
de gasolina está proibido em todo estado
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[ bloco de notas ]

Central do Voluntariado promove 
Feira de Troca de Livros e Gibis

Uma parceria entre a 
Central do Voluntariado 
de Guarulhos, vinculada 
à Chefia de Gabinete 
da Prefeitura, e a ONG 
Instituto Acervo irá 
promover a Feira de 
Troca de Livros e Gibis 
na Tenda Verde do 
Parque Bosque Maia, 
sem custos aos cofres 
públicos, com o objeti-
vo de incentivar o gosto 
e facilitar o acesso à 
leitura, mediante dis-
ponibilização de livros 
e gibis para trocas e 

doações. O primeiro 
evento será no próximo 
dia 26, das 10h às 17h, 
e os demais acontece-
rão todo último sábado 
do mês.

Destinado ao público 
de todas as idades, a 
proposta foi feita pela 
ONG que atua, em uma 
de suas frentes, com 
o incentivo à leitura, 
pois acreditam que esta 
ação é capaz de melho-
rar a empregabilidade. 
Não serão aceitos livros 
acadêmicos.

[ bloco de notas ]

A Secretaria do Trabalho 
divulgou nesta quinta-feira (17) 
a lista de selecionados para 
participar do Programa Jovem 
Trabalhador. Os jovens que ti-
verem o nome na lista devem 
comparecer nos dias 21, 22 e 
23 de janeiro, às 9h, na sede 
da Secretaria do Trabalho, no 
Macedo, portanto RG, CPF, 
uma foto 3x4, declaração ou 
histórico escolar e compro-
vante de residência.

Caso o estudante seja 

menor de 18 anos, o compro-
vante apresentado poderá 
ser em nome do pai, mãe ou 
responsável legal. Após a ma-
trícula, o prazo para entregar 
os dados da conta salário é 
de cinco dias. Os cursos têm 
duração de seis meses e o 
programa disponibilizará aos 
participantes uma bolsa-auxí-
lio de R$ 120 reais (por mês), 
vale-refeição de R$ 66,00 
(por mês) e vale-transporte de 
R$ 9,40 (por dia).

Prefeitura divulga relação de 
selecionados no Jovem Trabalhador

O Ginásio Arnaldo José 
Celeste, na Ponte da Gran-
de (avenida Domingos Fan-
ganielo, 317), será palco do 
confronto entre Corinthians-
-Guarulhos e EMS Funvic 
Taubaté, neste domingo, 20, 
às 18 horas. O duelo terá 
transmissão da TV Gazeta.

O alvinegro está na nona 
colocação da Superliga 
Cimed 2018/2019, com 12 

pontos (4 vitórias e 7 der-
rotas), e busca reabilitação 
no returno, após perder na 
última rodada para o Fiat/
Minas por 3 sets a 1 (25/20. 
25/17, 22/25 e 25/22). Já o 
EMS tem uma campanha 
consistente, na quarta 
colocação (8 vitórias e 3 
derrotas), vem de vitória por 
3 sets a zero contra o São 
Francisco Saúde/Ribeirão.

Corinthians-Guarulhos recebe o 
Taubaté pela Superliga de Vôlei

Prefeitura distribui senhas para o 
mutirão do CadÚnico nesta terça

Na próxima terça-feira (22), 
a partir das 9h, os servido-
res da Gestão do Cadastro 
Único distribuirão no CEU 
Ottawa-Uirapur senhas para 
o mutirão do CadÚnico, que 
será realizado no dia 02 de 
fevereiro, no mesmo local, a 
partir das 9h.

 
O mutirão, promovido pela 

Secretaria de Desenvolvi-
mento e Assistência Social, 

tem como objetivo cadas-
trar, atualizar os dados das 
famílias inscritas no CadÚnico, 
bem como localizar aquelas 
famílias que ainda não estão 
inscritas e, que são considera-
das de baixa renda, além de 
proporcionar sua participação 
em programas sociais como 
Bolsa Família, Carteira do 
Idoso, Tarifa Social de Energia 
Elétrica, Aposentadoria de 
Baixa Renda, entre outros.

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Divulgação
Divulgação

O Centro Integrado de 
Emprego, Trabalho e Renda 
(CIET), agência pública de 
empregos da Prefeitura de 
Guarulhos, divulgou nesta 
quinta-feira (17), duas vagas 
de emprego oferecidas 
por empresas cadastradas 
na Secretaria Municipal do 
Trabalho. Para concorrer 
os interessados devem 
comparecer a uma das cin-
co unidades do CIET com 
documentação atualizada 
e currículo até o dia 21 de 
janeiro.

Para concorrer às vagas 
os interessados devem 
preencher os requisitos a 
baixo: Analista de Labora-
tório - 1 Vaga / Requisitos: 

Experiência comprovada 
em Carteira de Trabalho, 
Ensino Superior completo – 
Bacharel em química. Salá-
rio: a combinar; Benefícios: 
vale-refeição, cesta básica, 
vale-transporte, assistência 
médica e odontológica, par-
ticipação nos lucros, prêmio 
da qualidade. 

 Modelador - 1 Vaga - 
Requisitos: Experiência 
comprovada em Cartei-
ra de Trabalho, Ensino 
Médio completo. Salário: 
a combinar; Benefícios: 
vale-refeição, cesta básica, 
vale-transporte, assistência 
médica e odontológica, par-
ticipação nos lucros, prêmio 
da qualidade.

Ciet divulga vaga para analista 
de laboratório e modelador

Tiago Ortaet
É arte/educador, artista e ativista social, atual-
mente está professor universitário e diretor de 
cultura da cidade de Guarulhos
www.tiagoortaet.com

Tato vocacional
Eu sempre gostei de política, mas nunca ninguém 

me ensinou a gostar, é uma questão interior e de 
consciência pessoal, por entender que é também 
através da política que se pode mudar os rumos 
de um país. 

Minha mãe diz que puxei pro meu falecido avô 
José Alves, mesmo não tendo tido a oportunidade 
de conhecê-lo; um sertanejo que há mais de 70 
anos atrás no interior de Caruaru - Pernambuco 
sempre se envolvia com política, numa época 
de um Brasil rude, (não muito diferente do atual) 
aquele senhor sempre fazia questão de mostrar a 
todos a sua escolha e o porquê dela. Essa iden-
tidade que tenho com a política talvez esteja no 
meu DNA. 

Lembro-me de um fato político muito marcante 
na minha infância, quando no dia 02 de Outubro 
de 1992, na saída da escola eu corri para casa na 
ansiedade peculiar não para assistir algum dese-
nho novo; mas para acompanhar o processo de 
impeachment do ex-presidente Fernando Collor; 
evidentemente na ingenuidade de criança eu 
não entendia muito o que estava acontecendo,  
tentava entender, mas sabia que era algo muito 
importante daquela época e me atentava que se 
todos adultos estavam comentando era algo muito 
impactante para o futuro do país. 

Desde a adolescência sempre fui audiência dos 
horários eleitorais gratuitos no rádio e na TV, gos-
to de analisar TODOS os candidatos, reconhecer 
seus pontos fortes, seus pontos fracos e ler cada 
biografia; acho bonito quem se doa à uma causa, 
quem coloca sua experiência, seu legado, sua 
história e toda sua energia à servir sua cidade, seu 
estado ou seu país. 

Sempre li planos de governo e propostas de 
diferentes candidatos, mesmo com todo esse en-
volvimento pessoal com política, cultivei durante 
muitos anos aversão à partidos políticos.

Demorei cerca de 30 anos para me identificar 
com algum partido e sou feliz pela minha escolha. 
Não existe caminho fácil, não existe entidades 
perfeitas, vivemos um período factual de demo-
nização perigosa e injusta que colocam todos os 
políticos na mesma vala do senso comum; não 
devemos medir todos pelo senso rasteiro dos pés-
simos políticos, dos políticos sujos, das ratazanas 
do poder; como em toda área, sempre irá existir 
os bons e os maus; do mesmo modo que existem 
bons médicos e péssimos médicos, existem bons 
políticos que são comprometidos com a noção de 
servir à população e as velhas raposas que não 
tem nada a oferecer senão seu olhar maquiavéli-
co. 

Encerro essa reflexão com as sábias palavras do 
meu colega de profissão, professor Mário Sérgio 
Cortella “Muita gente acha que política é uma coi-
sa e cidadania é outra, como garfo e faca; e não é. 
Política e cidadania significam a mesma coisa”  

[ artigo ]
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Internada, Beth Carvalho 
canta em cama de 
hospital e emociona fãs

Apesar de ter sido inter-
nada às pressas no dia 8 de 
janeiro e estar no hospital 
até agora, Beth Carvalho 
foi incentivada por compa-
nheiros a cantar. Deitada no 
leito e com sondas, a canto-

ra, de 72 anos, ganhou uma 
roda de samba no quarto 
do Hospital Pró-Cardíaco, 
no Rio de Janeiro.

A dupla Os Prettos, for-
mada por Magnu Sousá e 
Maurílio de Oliveira, acom-

panham Beth Carvalho. O 
vídeo viralizou nas redes 
sociais e pode ser conferido 
no seguinte endereço: ht-
tps://www.instagram com/p/
BsqFMAYBUro/?utm_
source=ig_embed

Reprodução

 

O ator Noah Schnapp, 
que interpreta o persona-
gem Will Byers em Stran-
ger Things, virá ao Brasil 
no próximo fi m de sema-
na para participar de um 
evento sobre a série. No 
ano passado, ele esteve 
na Comic Con Experience. 

O Stranger Con ocorre no 
sábado, 19, no Rio de Ja-
neiro e no domingo, 20, 
em São Paulo.

Aos 13 anos de idade, 
Noah Cameron Schnapp 
teve seu primeiro papel de 
destaque em 2015, quan-
do dublou o menino Char-

lie Brown na animação The 
Peanuts Movie. No mesmo 
ano, ele interpretou Roger 
Donovan em A Ponte dos 
Espiões, de Steven Spiel-
berg, e fez testes para 
Stranger Things, da Netfl ix, 
quando foi confi rmado 
como parte do elenco.

Ator de ‘Stranger Things’ vem ao 
Brasil para evento sobre a série

Reprodução
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O mês de novembro 
do ano passado foi bom 
para o comércio varejista 
brasileiro restrito. Levanta-
mento do IBGE divulgado 
no início deste ano aponta 
que setor teve alta de 
4,4% em relação com o 
mesmo período de 2017.

A pesquisa indica que o 
ramo com melhor desem-
penho no período foi o 
de artigos de uso pesso-
al e doméstico (16,9%), 
que inclui brinquedos, 
materiais esportivos, joias 
e lojas de variedades. 
Também chama a atenção 
o crescimento de 4,8% 
no segmento de tecidos, 
vestuário e calçados, mo-

tivado pelas temperaturas 
mais elevadas na maior 
parte do Brasil, ajudando 
a moda primavera-verão.

Para o presidente da 
Associação Comercial de 
São Paulo, Alencar Burti, 
a elevação dos números 
devem-se principalmente 
a dois fatores: à Black 
Friday e à melhora da 
confiança do consumidor. 
“É um número muito bom. 
Isso mostra que o varejo 
físico vem abraçando a 
Black Friday de maneira 
cada vez mais intensa”, 
analisa Burti, que conti-
nua: “Passada a eleição, o 
consumidor que poster-
gou compras, por não sa-

ber exatamente o rumo do 
País, ficou mais à vontade, 
inclusive para comprar a 
prazo”.

Para William Paneque, 
presidente da ACE-Gua-
rulhos, os números de 
novembro reforçam uma 
tendência já observada. 
“Nós vínhamos observan-
do que a taxa de inadim-
plência já vinha caindo e, 
mesmo que timidamente, 
o comércio estava se 
recuperando. Espero que 
essa tendência de alta se 
confirme também para de-
zembro, aí contando com 
o incremento do 13°, para 
que a economia volte a se 
firmar”, conclui.

Vendas no varejo têm alta de 4,4% no mês de 
novembro de 2018, segundo dados do IBGE

NOVEMBRO: Desempenho pode ter sido infl uenciado pela Black Friday, no mês de novembro, e pela confi ança do consumidor, aponta pesquisa do instituto
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Na 1ª quinzena de 2019, 1,5 milhão 
antecipam o licenciamento em SP

Na primeira quinzena 
de 2019, 1,55 milhão de 
pessoas aderiram ao licen-
ciamento antecipado de 
veículos, de acordo com 
balanço do Departamento 
Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.SP).

O serviço, oferecido 
exclusivamente pelo 
órgão, pode ser feito até 
o fim do mês de março. 
Depois, o dono de veículo 
deve seguir o calendário 
anual, de acordo com o 
final da placa (veja quadro 
abaixo).

Com o licenciamento 
antecipado, o documento 
é entregue diretamente na 
residência do proprietário. 
O endereço deve estar 
atualizado junto ao Detran.
SP, para que a correspon-
dência possa ser entregue 
corretamente. O valor é de 

R$ 90,20. Quem optar pela 
modalidade, deve quitar 
todos os débitos antes – 
IPVA, seguro obrigatório, 
multas e outros valores. A 
taxa de entrega dos Cor-
reios é de R$ 11.

Para pagar, basta infor-
mar o número do Rena-
vam do veículo no banco, 
caixa eletrônico ou internet 
banking (se disponível o 
serviço), e casas lotéricas.

Todos os veículos 
podem aderir. Quem não 
faz o licenciamento, seja 
antecipado ou pelo calen-
dário, independente do 
ano do veículo, pode ter 
o bem removido ao pátio, 
além de multas e pontos 
na habilitação.

Ao todo, o Estado tem 
29,6 milhões de veículos 
registrados. Só na capital 
são 8,7 milhões.

Preparamos o Recanto da Gruta 
com carinho, pois nosso objetivo 
é proporcionar à você, momentos 
de prazer e felicidade. Deixe lá fora 
todas as preocupações e tudo o que 
lhe aborrece. Aproveite ao máximo 

o que estamos oferecendo para 
lhe dar prazer e alegria. Admire 
nossas plantas, fl ores e árvores, 
sinta a pureza deste ar. Contemple 
o sol, as estrelas, o luar, tudo é 
muito agradável.

Quer comemorar alguma data especifi ca com seus melhores amigos, 
que tal no meio do campo, com piscina churrasqueira e jogos?

rran e uma descul a ara cele rar  afi nal a ida  ara ser eli  
comemore a ui no ecanto da ruta

Contato: Ionara- 97434-6544 / San- 98734-4414
www.recantodagruta.com.br

A Chácara fi ca na cidade de Santa Isabel – Bairro Cachoeira.
ndere o  ia das as   

VIA DUTRA KM 190 (ENTRE AS CIDADES DE ARUJÁ E SANTA IZABEL)
+OU – 40 MINUTOS DE SÃO PAULO.

Basta entrar no RANCHO DA PAMONHA (sentido SP/RIO)
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[ horóscopo ]

Gigantes De Aço

Voando Alto

Globo, 13h59 Real Ste-
el. EUA/ Índia. Ação. Di-
reção Shawn Levy. Com 
Hugh Jackman, Dako-
ta Goyo. Num futuro não 
muito distante, as lutas 
de boxe já não são mais 
travadas entre seres hu-
manos e sim através de 
robôs enormes. Charlie 
é um ex-boxeador falido, 

que se vira com máqui-
nas obsoletas e perdedo-
ras. Charlie é chamado 
pela Justiça por causa da 
morte da ex-mulher e a 
futura guarda do filho de 
11 anos, com quem nunca 
teve contato. Mas o garo-
to é muito esperto e aos 
poucos vai conquistando 
o coração do lutador.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 41

CFI
F

AFADEBELEM
RIROSAP
APLIC

ATIVO
USINARDS

ERDIEAT
C

ASACOINFO
DEATLAS

TEMPEROGI
EISSOON
FROTARD
EIRAPAI

LIMBOUD
OC

TEFEMERA
CONDENAVEL

Tipo per-
sonificado
por Chico

Bento

Cantora 
de "Me-

nestrel das
Alagoas"

Flor- 
símbolo do
Socialismo

Letra do
tamanho
pequeno 

em roupas

Software
para

celulares

René Des-
cartes,
filósofo
francês

Mostra-
dor das

estações
no rádio

Lagoa
entre

Brasil e
Uruguai 

Grupo de
versos de

um
poema

(?)-pro-
nóbis,

cacto co-
mestível

Direção 
do viajante
à Antárti- 
da (abrev.)

Breve-
mente,

em inglês

Grande
felídeo

das
Américas

A terceira
consoan-

te do
alfabeto
Gustave
(?), ilus-
trador

francês

Prefixo de
"ensacar"

Extensão 
de arquivo
do Word
(Inform.)

O ato que
leva ao 

ostracis-
mo social

Que dura
pouco
tempo
(fem.)

Sobra na
panela

Cama, em
inglês

Informa-
ção (red.)
Vértebra
cervical

Apertados

Bairro
carioca
anexo à
Tijuca

Morrer,
em inglês

Código
postal

Agasalho

Condi-
mento

Marcos
(?), ator

Região
espiritual
para onde

vão as
almas das
crianças

não batiza-
das, após
a morte
(Catol.)

Forma da
estrada
sinuosa
Carícia

Data como o 7 de
setembro (BR)

Abertura
da garrafa

"I'll be back" e "Hasta
la vista, baby", para
os personagens de
Schwarzenegger

Contribuição obriga-
tória do trabalhador,
extinta na reforma
trabalhista (2017)

3/bed — die. 4/doré — soon. 5/atlas — usina. 14/frases de efeito.

[ novelas ] 

virgem

Seu bom humor hoje 
será primordial, você se 
sentirá como um peixe 
na água. Você faz muito 
pelos outros... e não o 
suficiente para você 
mesmo! Uma visita a 
um spa seria uma pausa 
bem-vinda.

As exigências ao 
redor de você estão 
gastando suas energias. 
Tente não deixar que 
isso o distraia. A fadiga 
lhe causa desgaste 
físico e você precisa 
dormir melhor antes de 
recomeçar.

A atmosfera calma 
de hoje lhe ajudará a 
ter discussões sérias. 
Concentre-se no que 
realmente importa. Evite 
debates acalorados que 
gastarão sua energia em 
vão. Você pode fazer 
isso, não tenha medo, 
apenas pense sobre as 
coisas com calma.

Faça um balanço das 
coisas. Você definitiva-
mente se sente mais 
à vontade com você 
mesmo quando faz esse 
balanço! Você estará 
de volta em forma e sua 
energia irá permitir que 
termine o que precisa 
ser concluído e, em 
seguida, que relaxe.

Se você se prender 
aos seus valores, você 
terá o melhor dia de 
todos, não dê ouvidos 
a ninguém. Uma vida 
equilibrada está ao seu 
alcance. Pense antes 
de reagir às coisas, isso 
funciona. Seu ponto de 
vista é a fonte.

Você vai se sentir em 
perfeita harmonia com 
as pessoas ao seu re-
dor. Você precisa relaxar 
e aliviar o estresse. Faça 
algo que você gosta.

Ideias fixas permitirão 
que você evite muito na-
turalmente fazer muitas 
coisas ao mesmo tempo. 
Você está chegando 
perto de seus objetivos. 
Você está se sentindo 
cansado e precisa esca-
par, mude de ares e fuja 
da rotina.

Você se sente à von-
tade consigo mesmo e 
uma onda de otimismo 
permitirá que você veja 
tudo de maneira mais 
positiva! Se tentar mo-
derar sua impaciência, 
você será um vencedor. 
Seu otimismo crescente 
fortalece seus níveis de 
energia.

Um Júpiter expan-
sivo está facilitando 
as coisas para uma 
interação íntima com o 
seu parceiro! Agora é o 
momento de fortalecer 
a proximidade de seu 
relacionamento. A 
sensação de cansaço 
está atrasando as suas 
atividades. 

Você será capaz de 
se expressar de forma 
espontânea e com mais 
liberdade. Não perca 
esta oportunidade. 
Sua vida amorosa vai 
dominar e equilibrar 
seus níveis de energia. 
Mostre-se como você é, 
juntamente com as suas 
necessidades reais.

Você precisa superar 
um obstáculo interior 
para se deslocar em uma 
velocidade superior. Há 
lacunas na sua dieta, 
nas quais seria uma boa 
ideia dar uma olhada 
para que você possa re-
cuperar seus mais altos 
níveis de energia.

Sua capacidade de se 
adaptar às mudanças 
será destacada. Seria 
bom permanecer aberto 
às diferentes opções 
que se apresentam 
para você. Suas emo-
ções reprimidas irão 
afetar a sua digestão 
- certifique-se de evitar 
alimentos picantes.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Santiago teme 
o comportamento 
de Bryan. Maria 
Alice aceita reatar 
o namoro com Alex. 
Marcelo conversa 
com Dandara sobre 
Solange e sua 
suspensão. Deivide 
é ofensivo com 
Santiago. Michael 
se preocupa com a 
falta de notícias de 
Santiago.   

Espelho da Vida
Daniel fica intri-

gado com o quadro 
de Danilo. Gustavo 
afirma a Cris/Julia e 
Dora que Lucas tem 
um relacionamento 
com Hildegard. 
Otávio dá dinhei-
ro ao enfermeiro 
para que mantenha 
Danilo vivo. Isabel 
pede que Sheila 
pressione Bola 
sobre notícias de 
Cris.      

O Tempo 
Não Para

Marocas fica 
abalada quando 
Helen conta que 
o vírus da varíola 
foi encontrado em 
seu sangue. Vanda 
comunica a Carmen 
que a confissão de 
Livaldo possibilitou 
a recuperação da 

Samvita. Mateus 
liberta Marocas. 
Barão deixa claro a 
Florêncio que ele 
mudou de vida e 
agora atende pelo 
nome de Adan.     

O Sétimo Guardião
Gabriel se 

incomoda com a 
presença de Júnior, 
que provoca o 
rapaz. Valentina 
chantageia Macha-
do, e Rita de Cássia 
devolve as lingeries 
da empresária. 
A juventude de 
Marilda é restabe-
lecida, e Geandro 
se espanta com a 
aparência da mãe. 
Nicolau desconfia 
quando Rivalda 
fala sobre Afrodi-
te. Liliane conclui 
que Jurandir está 
atormentado por 
seus sentimentos 
por Milu.

Jesus
Maria aconse-

lha Tiago Justo e 
critica os sacerdo-
tes. Shabaka fala 
sobre Mirian com 
Nemestrino. Arima-
téia descobre que 
Caifás quer o mal 
de sua família. Dia-
na aceita se casar 
com o Hidrópico. 
Yoná e Gabriela 
falam sobre suas 
paixões. Zaqueu 

fica impressionado 
com as palavras de 
Jesus. Caifás fica 
nervoso ao ouvir Li-
vona falando sobre 
traição.    

As Aventuras 
de Poliana

Sr. Pendleton 
tenta descobrir o 
porquê as crianças 
estavam espionan-
do sua casa, ouvin-
do sobre o suposto 
vulto da criança em 
um áudio gravado. 
Durval gagueja 
diante do pedido 
de namoro, e o 
aceita. Desconfia-
da, Luísa pergunta 
para Poliana por 
que Filipa tinha ido 
visitá-la.   

Teresa
Rubens diz a Es-

perança que sabe 
que está esperando 
um filho dele. Ela 
tenta negar, mas 
acaba confessan-
do que ele é o 
pai. Martin diz a 
Aurora que Paloma 
deixou uma carta 
recomendando-o 
como tesoureiro da 
fundação. 

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

SBT, 23h15 View 
From the Top. EUA, 
2003. Comédia. Di-
reção: Bruno Bar-
reto. Com Gwyne-
th Paltrow, Christina 
Applegate. Donna, 
uma humilde garo-
ta do interior, de-
cide enfim apostar 
no seu sonho: ser 
comissária de bor-
do, apesar de nun-
ca nem ter entrado 
num avião! Depois 

de uma breve pas-
sagem por uma em-
presa regional, ela 
decide se profis-
sionalizar! Na esco-
la sua aptidão para 
a carreira incomo-
da os companhei-
ros mas a ajuda a 
conquistar a amiza-
de da famosa vete-
rana Sally. Será que 
Donna está mesmo 
pronta pra tantas 
turbulências?
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de linhaClassifi cados

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

Wagner Romeu 
PROCURA:

NATÁLIA ROBERTA 
DOS SANTOS

RG 24919126 – X
CPF 247.288.158-46 

para tratar 
de assunto

do seu interesse. 
Favor entrar em 

contato!!!
F: 99241-4160

DELIVERY COMIDA
 CHINESA E JAPONESA

China da Rocha
Venha conhecer a loja, traga este 
anúncio e GANHE uma porção de 

ROLINHO PRIMAVERA.
ENTREGAMOS ATÉ O CECAP.

    2788-0896/2788-0897/     98534-3280
Av. Rio Real, 170 – Jd Pres. Dutra – 

Guarulhos – SP

    2788-0896/2788-0897/     98534-3280    2788-0896/2788-0897/     98534-3280

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 é 
receba um desconto especial de 10% 

no valor da sua matricula.

Básico formação 11 à 21/02/2019    08:00 às 12:00
Básico formação 11 à 21/02/2019    18:00 às 22:00

Inspeção formação   11 à 21/02/2019    08:00 às 12:30
Inspeção formação   11 à 21/02/2019    13:30hs às 18:00
 
Básico atualização   25 à 28/02/2019      08:00 às 12:00         
Básico atualização   25 à 28/02/2019    13:00 às 17:00

Venha fazer o curso em Segurança 
da Aviação Civil (Aeroportos) em 
um do mais bem conceituados 
Centro de instrução do Brasil!
São mais 4 mil alunos certifi cados 
na ATS no últimos 5 anos! Seja 
mais uma pessoa que fará parte 
desta elite de alunos.

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

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

ATS – AVIATION TRAINING SERVICES

VAGAS LIMITADAS!

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

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

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SOBRADO 
 2 dorms, sl, coz, wc, quintal e 1vg. 
R$1.000,00. F:99577-1571/2440-
5081 

 APTO CENTRO MOB. 
 2dorms, c/ sacada e 1 garagem  
F: 2455-5833/99762-2777 whats 
c/ propr. 

 VENDE-SE 

 TERRENOS GUARULHOS 
 Ótima localização há apenas 2 
km da praça 8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$720,00 Úl-
timas unid. não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.cooper-
terrahabitacional.com.br 

 SOBRADO JD.MUNHOZ 

 Aceito apto menor valor. R$650 

mil. F:2421-6910/99396-8850 

 TERRENO ITAPAVI 

 200m² (8x25), entrada a partir 

R$1.000. Cond.Fechado, 4km 

Est.Sta.Rita. Parc no boleto ou 

veiculo. F:93208-3054 Danilo 

 COSTRUVENDE-ITANHAEM 

 Casa na praia R$ 160.000 Cha-

lé praia/campo R$ 68.600 F: 

1194602-7491 Saulo 

 LITORAL 

 TEMPORADA EM ITANHAÉM 
 Locação de imóveis com e sem 
piscina F: 13 99723-4798  

 SERVIÇOS 
 RELAX 

 ALUGA-SE QUARTOS 
 Quartos p/ acompanhantes lim-
pos e equipados p/ seus clientes 
F: 94632-4922 Renato somente 
WhatsApp 

 MASSAGENS ERÓTICA 
 Sexo anal, oral e vaginal 
R$100,00 c/ local proprio 
F:95893-4689 Whats 

     

   

Ligue e 

anuncie nos

classifi cados

Para 
anunciar nos 
classifi cados 

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

CLÍNICAS COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO: AQUI VOCÊ APRENDE NA PRÁTICA

TRADIÇÃO DE MAIS DE 40 ANOS

A MAIOR UNIVERSIDADE DA REGIÃO

G U A R U L H O S

RIO DE JANEIRO • ANÁPOLIS • ITAQUÁ •  P A L M A S  •  B O N S U C E S S O  •  B E L O  H O R I Z O N T E  •  C U I A B Á  •  C O N TA G E M

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

2. Condição válida por tempo determinado, apenas para alunos ingressantes no Vestibular 2019.1. Opção de parcelamento da matrícula em até 6x sem juros no cartão de crédito. Vagas limitadas. 
Para obtenção do benefício, o aluno deverá solicitar no CRA o referido desconto. Mais informações, consulte lista de cursos e unidades participantes no regulamento do site da instituição. 
3. Consulte condições para concessão e mais informações no site do Educred (educred.com.br). Oferta válida por tempo limitado. Consulte a disponibilidade de vagas e vigência da promoção no site.

Até 70% de crédito
estudantil na graduação

3

1

1

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

2

2
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