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Expresso Luz-Aeroporto 
irá operar no feriado de 
aniversário de São Paulo

MORTE: O ator Caio Junqueira morreu aos 42 anos, no Rio de Janeiro, após uma 
semana internado em estado grave, em decorrência de acidente de trânsito
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Responsável pelo abastecimento de Guarulhos desde o último dia 1o, a 
Sabesp fi cou em segundo lugar no nível de confi ança do paulistano, 
só fi cando atrás do Metrô, segundo pesquisa Ibope/Nossa São Paulo

Sabesp é uma 
das empresas do 
governo de SP 
mais confi áveis
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GH  Pág. 6

Patrulha Maria da Penha conduz agressor, 
denunciado em sete BOs, para delegaciaA Sabesp é uma das empresas de 

maior confi ança em São Paulo
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Expediente

[ cena do dia ] Henrique Barreto/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Prefeitura interdita ponte de acesso
à Dutra por tempo indeterminado

A ponte que dá acesso 
à Rodovia Presidente 
Dutra pela pista expressa 
da Marginal Tietê foi inter-
ditada nesta quarta-feira 
(23), por tempo indeter-
minado, de acordo com a 
Prefeitura de São Paulo. 
Segundo informações, 
a estrutura apresentou 
rachaduras.

A alça de acesso fica 
no sentido Rodovia Ayrton 
Senna. Funcionários da 
CET foram para o local 
no final da tarde desta 
quarta-feira (23)para 

auxiliar motoristas. Não há 
previsão para a abertura 
da alça.

A prefeitura informou 
que a ponte já estava na 
lista das estruturas que 
serão vistoriadas priori-
tariamente. Em novem-
bro, um viaduto da pista 
expressa da Marginal 
Pinheiros, a 500 metros 
da Ponte do Jaguaré, ce-
deu cerca de dois metros. 
No momento da ruptura, 
um motorista teve escoria-
ções leves e cinco carros 
ficaram danificados.

Justiça adia julgamento 
de ex-PM acusado de 
chacina na Pavilhão 9

A Justiça de São Paulo 
adiou o júri popular que 
julgaria o ex-policial mili-
tar Rodney Dias dos San-
tos, acusado de participar 
da chacina da torcida 
Pavilhão 9, do Corinthians, 
que terminou com oito 
pessoas executadas a 
tiros em 2015. A audiência 
estava marcada para esta 
quarta-feira, 23. Segundo 
o Tribunal de Justiça, uma 
série de testemunhas 
faltaram à sessão, o que 
causou o aditamento. O 
julgamento foi remarcado 
para o dia 25 de março, 
uma segunda-feira.

A chacina ocorreu em 
março daquele ano, à noi-
te, durante um churrasco 
na quadra da Pavilhão, na 
Ponte dos Remédios, zona 
norte de São Paulo, que 
antecedia uma partida en-

tre Corinthians e Palmei-
ras. Segundo o Ministério 
Público Estadual (MPE), 
Santos e mais duas pes-
soas renderam todos os 
presentes na festa porque 
buscava Fábio Neves 
Domingos, o “Dumemo”, 
de 34 anos.

Dumemo e Santos, 
ainda segundo o MPE, 
eram traficantes de droga 
que atuavam na região 
do Ceagesp, e estavam 
disputando espaço. O 
ex-PM, na época ainda 
policial, teria ido à quadra 
para assassinar o rival. Os 
demais mortos teriam sido 
asssissinados para não 
revelar os autores dos 
crimes. 

Seis testemunhas esta-
vam convocadas para o 
julgamento. Quatro eram 
da defesa de Santos. 

 Patrimônio de SP

A Padaria 14 de Julho, localizado na rua Quatorze de Julho, Bixiga, na capital, foi tombada 
como Patrimônio Histórico da cidade. O tombamento foi comemorado. A padaria foi fundada 
no dia 14 de julho de 1897 por Rafaelli Franciulli, italiano de Santa Maria di Castellabate.
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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° 2117
19/01/2019
04 - 28 - 29 - 30 - 43 - 52

 
Lotofácil
Concurso n° 1766
21/01/2019 
01 - 03 - 07 - 08 - 09
10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 20 - 21 - 23

Lotomania
Concurso n° 1937 
22/01/2019
02 - 09 - 11 - 16 - 17
25 - 27 - 31 - 46 - 47
50 - 56 - 65 - 68 - 72
75 - 76 - 80 - 87 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1892
22/01/2019
Primeiro sorteio 
05 - 22 - 30 - 35 - 36 - 41
Segundo sorteio
20 - 25 - 30 - 32 - 34 - 35

Federal
Extração n° 05356
23/01/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   60016           350.000,00
2º  48435             18.000,00 
3º  73723              17.000,00
4º  29348             15.400,00
5º  66859             14.820,00

Fernando Neves/AE
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Da Redação

Responsável pelo abas-
tecimento e tratamento 
do esgoto da cidade de 
Guarulhos desde o último 

dia 1º, a Sabesp é, para a 
maioria dos paulistanos, 
uma das instituições mais 
confiáveis de São Paulo. 
Em pesquisa divulgada 

nesta quarta-feira (23), a 
companhia do governo 
do estado foi a segunda 
empresa mais bem avalia-
da, com 52% de nível de 

confiança, ficando atrás 
somente do Metrô, com 
58%, e sendo uma das 
únicas quatro instituições 
a superar a marca de 50%.

A pesquisa “Qualidade 
de Vida – Viver em São 
Paulo”, realizada pelo 
Ibope Inteligência e enco-
mendada pela Rede Nossa 
São Paulo, mostra um 
aumento de quatro pontos 
percentuais na avaliação 
recebida pela companhia, 
saltando de 48% em 2017 
para 52% no ano de 2018. 
Esse crescimento é regis-
trado passados apenas 

três anos de uma das pio-
res  estiagens da história, 
mostrando a credibilidade 
da população com relação  
aos serviços prestados 
pela empresa.

No total, foram 13 institui-
ções participantes da pes-
quisa, entre Metrô, Polícia 
Militar, CET e Prefeitura 
de São Paulo. O trabalho 
foi realizado  para analisar 
a opinião dos moradores 
da cidade sobre saúde, 
educação,  confiança nas 
instituições, qualidade de 
vida e bem-estar. Também 
sondada, a satisfação com 

a cidade em si aumentou. 
Os entrevistados atribu-
íram nota média de 6,3 
para a qualidade de vida 
na capital paulista, a maior 
desde 2014.

Foram entrevistados 800 
moradores de 16 anos ou 
mais da cidade de São 
Paulo, no período de 4 a 
21 de dezembro de 2018. 
O intervalo de confiança 
do levantamento é de 
95% e a margem de erro 
máxima estimada é de três 
pontos percentuais para 
mais ou para menos sobre 
os resultados totais.

Sabesp é uma das instituições mais
confiáveis de São Paulo, diz pesquisa

SPDM prevê funcionamento do 
tomógrafo ainda em fevereiro

GRU Airport: governo federal decidirá sobre acesso das estações

Antônio Boaventura

A Associação Paulista 
para o Desenvolvimen-
to da Medicina (SPDM), 
gestora do hospital 
Municipal Pimentas–
Bonsucesso (HMPB), 
afirmou nesta quarta-
-feira (23) que o con-
serto do tomógrafo, 
inativo há mais de seis 
meses, depende da 
agilidade no processo 
burocrático de impor-
tação dos itens que 
precisam ser substituí-
dos no equipamento.

A associação res-
salta que a operação 
adotada para conserto 
do equipamento foi 
comunicada à Se-

cretaria Municipal de 
Saúde. Informou ainda 
que todos os exames 
de tomografia estão 
sendo agendados pela 
Central de Regulação 
Municipal em servi-
ços de referência na 
região, garantindo a 
assistência durante o 
período de manuten-
ção do equipamento 
do HMPB.

A SPDM disse 
ainda que o quadro 
de profissionais do 
hospital está completo 
e dimensionado para 
atender a demanda. 
E que também não há 
falta de insumos na 
unidade.

Antônio Boaventura

O presidente do GRU 
Airport, Gustavo Figuei-
redo, responsável pela 
concessão do Aeroporto 
Internacional de São Pau-
lo–Guarulhos, em Cumbi-
ca, revelou que o impasse 
sobre a possibilidade de 
alteração no acesso das 
estações da linha 13-Jade 
da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos 
(CPTM) – Aeroporto e 
Cecap -, ao aeroporto será 
decidido pelo governo 
federal. 

“O aeroporto se colocou a 
disposição. A gente colocou 
a condição do reequilíbrio e 
agora vamos ver como isso 
vai evoluir junto ao governo 
federal. O contrato prevê 
que você faça a interligação 
entre os terminais, mas 

não diz como. Pode ser via 
ônibus, via passarela, via 
trem. Você pode escolher 
a melhor estratégia”, disse 
Figueiredo.

Ele também ressalta que 
a concessionária entregou 
um projeto para o governo 
federal avaliar a possibili-
dade de mudanças. Con-
tudo, não destacou quais 

eram os aspectos que 
compunham a proposta. 

“A gente entregou um 
croqui proposto pelo 
governo e vamos fazer 
uma análise de potenciais 
interferências e caso tenha 
alguma modificação ou su-
gestão nós vamos fazer e 
assunto vai ser tratado nas 
esferas federais para que o 

governo decida o que vai 
ser feito”, explicou.

Antes de assumir o 
governo do estado, João 
Doria (PSDB) destacou 
a necessidade de so-
lucionar este impasse 
para reduzir os impactos 
causados aos passageiros 
pelo trajeto que é preciso 
fazer atualmente entre os 
equipamentos com maior 
facilidade e conforto. 

“Não é razoável que um 
passageiro que chega 
cansado, exausto, seja ele 
nacional ou internacional. 
Ele tem que entrar no ôni-
bus 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!”, 
falou à época.
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Em Guarulhos, companhia zerou a
fila de solicitações de atendimento

Substituta do Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto 
(Saae) desde o dia 1º deste 
mês, a Sabesp registrou nos 
primeiros dias de atuação 
no município cerca de 10 mil 
solicitações de atendimento, 
zerando a fila em seus três 
canais de atendimento. 

Entre as principais deman-

das apontadas pelos guaru-
lhenses estão o vazamento 
de água e informações 
sobre o abastecimento. Os 
dados apurados correspon-
dem ao período de 02 a 07 
de janeiro.

De acordo com a em-
presa de capital misto, as 
demandas provêm de todas 

as regiões da cidade. Os 
principais questionamentos 
costumam ser de vazamen-
tos de água ou de esgoto, 
dúvidas sobre a fatura, 
emissão de 2ª via da conta, 
informações sobre o abaste-
cimento e ligação de água 
em residências, comércios 
ou indústrias.
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Elo
O secretário Rodrigo Barros (Desenvolvimento) tem 

sido visto frequentando o palácio dos Bandeirantes. 
Amigo pessoal de João Doria, ele tenta aproximar o 
prefeito Guti (PSB) do governador tucano…

A política como ela é
Seja quem for o candidato a prefeito pelo PT 

em 2020, deverá ter no mínimo 20% do eleito-
rado. Os gutistas preferem enfrentar um petista 
em eventual 2º turno. O perigo é uma terceira 
via…

Estremecidos
O relacionamento político entre os secretá-

rios Peterson Ruan (Governo) e Paulo Carva-
lho (Transportes) já teve dias melhores. Bem 
melhores…

Vai que é tua!
Continua tenso o clima no time de vôlei 

Guarulhos-Corinthians. Jogadores sem contrato 
e sem receber. Talvez se transforme no primei-
ro grande desafio para o novo secretário de 
Esportes (um segundo que vou pesquisar no 
Google), Rogério Hamam…

Em estudos
Cresce a ideia de esvaziar (ou enxugar?) 

algumas atividades da Proguaru. Serviços de 
zeladoria, como varrição e tapa-valas, poderão 
ser terceirizados via Secretaria de Serviços 
Públicos…

Aliviou
Perceptível: o deputado esta-

dual eleito (tomará posse em 
15 de março) Márcio Nakashi-
ma (PDT) parou de tecer crí-
ticas públicas ao governo do 
prefeito Guti (PSB)...

Neófitos?
Há quem defenda que o pre-

feito Guti troque o PSB pelo 
NOVO. Alguns gutistas já estão 
se filiando via internet ao par-
tido para disputar eleição de 
vereador em 2020…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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A prefeitura irá realizar 
novo cadastramento de 
moradores que vivem em 
área de risco à beira do 
córrego Caruru, no Jardim 
Arapongas, e o congela-
mento do local para verificar 
a possibilidade de recupe-
ração ambiental, obras de 
infraestrutura e regulari-
zação fundiária. A medida 
foi anunciada pela Secre-
taria de Habitação nesta 
quarta-feira, dia 23, após a 
primeira vistoria, de uma sé-
rie de 97, em conjunto com 
técnicos do CAEX - Centro 
de Apoio Técnico à Execu-
ção do Ministério Público 
(MP), Defensoria Pública, e 
técnicos das Secretarias de 
Habitação, Obras, Defesa 
Civil e Proguaru.

O secretário de Habi-
tação, Fernando Evans, 
que acompanhou a ação, 
explicou que o calendário 
das visitas será elaborado 
pelo MP. “Em audiência no 
Gaorp - Grupo de Apoio às 

Ordens Judiciais de Rein-
tegração de Posse - órgão 
do Tribunal de Justiça de 
São Paulo -, a Prefeitura em 
conjunto com a Defenso-
ria Pública e o Ministério 
Público,definiu as vistorias 
com todas as áreas visando 
a melhor solução para a 

população afetada. A visão 
da Administração Municipal 
é buscar, dentro das normas 
de regularização fundiária, a 
remoção do menor número 
de famílias, implantando 
obras de infraestrutura 
necessárias para eliminação 
de riscos”, afirmou Evans.

O local é uma Área de 
Proteção Permanente (APP), 
possui duas nascentes e 
foi ocupado há aproxima-
damente 20 anos. Há uma 
ação civil pública proposta 
em 2017 pelo Ministério 
Público para desocupação 
da área.

Prefeitura irá realizar novo cadastramento 
em área de risco no Jardim Arapongas

Expresso Luz-Aeroporto 
irá operar no feriado de 
aniversário de São Paulo

Ar-condicionado em ônibus custaria R$ 0,35 
a mais em cada passagem, afirma governo

Mulher aciona Patrulha Maria da Penha que
conduz agressor à delegacia de Guarulhos

Os serviços Connect 
(viagens entre Brás e 
Aeroporto sem transfe-
rência na Linha 12-Safi-
ra) e o Airport Express 
(viagens diretas entre 
Luz e Aeroporto sem 
paradas) irão funcionar 
no dia do Aniversário 
da Cidade de São Paulo 
(25/01). Os horários 
de partida serão os 
mesmos dos dias úteis. 
Confira o funcionamen-
to de todos os serviços 
da Linha 13-Jade neste 
feriado prolongado: 

Operação Regular
Diariamente, os trens 

da Linha 13-Jade circu-
lam, nos dias úteis, com 
intervalo de 20 minutos 
nos horários de maior 
movimento, entre 5h e 
8h e entre 17h e 20h. 
Nos demais horários e 
dias da semana, em que 
há menor demanda de 
passageiros, o intervalo 

é de 30 minutos.
 Connect
Durante a semana, 

as viagens do Connect 
sentido Aeroporto, em 
dias úteis são: 6h25, 
7h05, 7h45, 18h05, 
18h45 e 19h25. E, aos 
sábados, 6h25, 7h05 e 
7h45. No sentido Brás 
são realizadas nos se-
guintes horários: 6h20, 
7h00, 7h40, 18h00, 
18h40 e 19h20. E, aos 
sábados, 6h20, 7h00 e 
7h40.

Airport Express
Os horários de partida, 

da plataforma 5, da 
Estação da Luz, em dias 
úteis são: 10h, 12h, 14h, 
16h e 22h. As partidas 
da Estação Aeroporto-
-Guarulhos, na plata-
forma 2, são: 09h, 11h, 
13h, 15h e 21h. O Airport 
Express não opera aos 
sábados e domingos e 
o bilhete custa R$ 8,60.

Diante das altas tem-
peraturas das últimas 
semanas, a Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana realizou novo 
estudo de viabilidade para 
a instalação de ar-con-
dicionado no transporte 
coletivo. O estudo reforça 
as constatações anteriores 
de alto impacto no valor 
da passagem. Colocar ar-
-condicionado nos ônibus 
municipais geraria um 
custo adicional de R$ 0,35 

no preço final de cada 
passagem, o que penali-
zaria o usuário do serviço, 
principalmente os que o 
utilizam diariamente.

E esse cálculo pode ser 
explicado por três fatores: 
colocação do aparelho, 
trabalho de manutenção e 
aumento do consumo de 
combustível por parte dos 
veículos, principalmente 
pelo fato de o serviço não 
poder ser desligado duran-
te toda a viagem, sob pena 

de perder sua eficiência.
“É claro que o ideal seria 

o ar-condicionado no trans-
porte coletivo da cidade. 
Mas isso significaria um 
custo adicional muito alto 
para a população”, expli-
cou Oscar Kaari, o diretor 
de Transportes da STMU.

A Secretaria continua 
realizando estudos para 
que num futuro próximo 
seja possível proporcionar 
este conforto aos usuários, 
porém com custo menor.

A Guarda Civil Municipal, 
por meio da Patrulha Maria 
da Penha, conduziu um 
homem de 43 anos à Dele-
gacia de Defesa da Mulher 
por descumprimento de 
medida protetiva, que 
determina uma distância 
mínima de 300 metros, 
bem como a proibição de 
qualquer aproximação ou 
contato com a vítima por 
qualquer meio de comuni-
cação.

Conforme relatos da 
vítima, uma mulher de 36 
anos, o agressor invadiu a 
sua casa de madrugada e, 
visivelmente embriagado, 
a agrediu. Diante disso, 
ela dirigiu-se ao 2° DP e 
registrou um novo Boletim 
de Ocorrência, uma vez 
que já possui outros seis 
em nome do acusado. 
No entanto, ao retornar à 
sua residência no Jardim 
Palmira, onde mora com os 
filhos, a vítima constatou 
que o agressor perma-
necia no local e decidiu 

acionar o serviço 153 da 
GCM de Guarulhos.

A equipe da Patrulha 
Maria da Penha compa-
receu ao local e deteve o 
acusado, encaminhando-
-o à autoridade policial, 
que lavrou o Boletim de 
Ocorrência e, em seguida, 
conduziu-o ao 1° DP de 
Guarulhos, para aguardar 
pela audiência de custódia.

O objetivo da Patrulha 
Maria da Penha é assegu-
rar o acompanhamento 
e o atendimento das 
mulheres vítimas de vio-
lência doméstica e familiar, 
fiscalizando as medidas 
protetivas determinadas 
judicialmente. Em 2018, fo-
ram monitorados 15 casos. 
Neste ano, até o momento, 
já são 18 atendimentos.
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N O TA  M ÁX I M A N O  M E C151Escala de 1 a 5.

SUA NOTA DO ENEM ²  
VALE DESCONTOS PARA
TRANSFORMAR SEU FUTURO.

INSCREVA-SE 4020.9734 ung.br

2. Esta campanha é válida para candidatos inscritos no período de 18/10/2018 a 31/01/2019 nos cursos de graduação presencial, sendo exclusiva para candidatos que concorram às vagas pelo processo seletivo oriundo do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), desde que sejam atendidos os critérios estabelecidos no Edital de Processo Seletivo 2019.1. Mais informações, consulte lista de cursos e unidades participantes no regulamento do site da instituição.

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 AG U A R U L H O S
B O N S U C E S S O  |  I TA Q U Á  |  R I O  D E  J A N E I R O  |  A N Á P O L I S

B E L O  H O R I Z O N T E  |  PA L M A S  |  C O N TA G E M  |  C U I A B Á 
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[ bloco de notas ]

Prefeitura promove blitz educativa 
para motociclistas no Picanço

Nesta terça-feira (22), a 
Secretaria de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana 
realizou blitz educativa 
voltada para motociclistas 
na região do Picanço. 
Equipes da secretaria rea-
lizaram as abordagens na 
avenida Doutor Timóteo 
Penteado com a rua Ani-
ce, com a verifi cação dos 
itens de segurança como 
luzes (setas, freio, faróis), 

além da buzina.
 Os motociclistas parti-

cipantes receberam um 
vale de troca de óleo um 
e kit com mochilas e fo-
lhetos informativos. Além 
da checagem dos itens de 
segurança, também hou-
ve uma orientação sobre 
o chamado ponto cego do 
veículo por um especia-
lista em segurança para 
motocicletas.

[ bloco de notas ]

Ulisses Carvalho 

Duas equipes do Corpo de 
Bombeiros do 5° Grupamen-
to, localizado na avenida 
Monteiro Lobato,  n° 480, na 
região central, ainda continu-
am as buscas pelo ajudante 
Leonardo dos Santos Felipe, 
18, que desapareceu no 
Rio Tietê após fugir de um 
cativeiro no bairro do Jardim 
Guaracy, região do Vila Any. 

O Corpo de Bombeiros 
desmentiu que teria sus-
pendido as buscas no fi nal 
de semana, alegando que o 
trabalho continua com duas 
viaturas no local, porém, a 
ação está sendo difi cultada 
não somente pela poluição 
no Rio Tietê, mas também 
pelas plantas aquáticas no 
rio. 

Segundo a instituição, as 
buscas continuam apenas 
na parte do dia, já que 
durante a noite, o trabalho 
é difi cultado pela falta de 
visibilidade. 

Nesta terça-feira (22), os 
bombeiros informaram que 
também utilizaram um drone 
para ajudar nas buscas 
ao jovem desaparecido. A 
família do ajudante chegou 

a pagar R$ 800 pelo aluguel 
de um barco com o objetivo 
de ajudar nas buscas. 

Nesta quarta-feira (23), 
chega ao 15° dia de de-
saparecimento do jovem, 
que está sumiu no dia 9 de 
janeiro (quarta-feira), quando 
estava trabalhando ao lado 
do tio, o caminhoneiro de 39 
anos, Nereu Duarte Felipe, 
transportavam uma carga 
de madeira para São Paulo, 
quando transitavam pelo 
Rodoanel Mário Covas, na 
região de Arujá, e foram 
sequestrados.

As vítimas teriam sido con-
duzidas para um cativeiro no 
bairro do Jardim Guaracy, 
na região do Vila Any. Após 
fi car algumas horas, os dois 
conseguiram fugir durante o 
período noturno, porém, ao 
sair, passaram por uma área 
de mata em que não sabiam 
que se tratava do Rio Tietê.

O ajudante não sabia 
nadar, de acordo com o 
tio, durante o depoimento 
prestado a polícia, que con-
seguiu nadar e pedir ajuda, 
porém, não teria consegui-
do observar se o sobrinho 
estava atrás.

Corpo de Bombeiros continua buscas 
por jovem desaparecido no Vila Any 

Central do Voluntariado promove 
Feira de Troca de Livros e Gibis

Uma parceria entre a 
Central do Voluntariado 
de Guarulhos, vinculada 
à Chefi a de Gabinete da 
Prefeitura, e a ONG Insti-
tuto 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 objetivo de incen-
tivar o gosto e facilitar o 
acesso à leitura, mediante 
disponibilização de livros 
e gibis para trocas e do-

ações. O primeiro evento 
será no próximo sábado 
(26), das 10h às 17h, e os 
demais acontecerão todo 
último sábado do mês.

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

DivulgaçãoDivulgação

[ transparência ]
O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, os 
maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de 
Finanças a empresas fornecedoras e prestadores de 
serviços à Prefeitura de Guarulhos.

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE
Serviços de recrutamento e seleção de estudantes 
nas áreas de: pedagogia, administração, tecnologia da 
informação, técnica de enfermagem e enfermagem; 
serviços de recrutamento e seleção de 28 (vinte e oito) 
estagiários para atuarem na Secretaria de Justiça; e re-
crutamento e seleção de estudantes de nível superior 
para estagiarem no Departamento de Turismo.
VALOR: R$ 724.446,05

VANCEL TRANSPORTADORA TURÍSTICA EIRELI – 
EPP
Locação de veículos com condutores, manutenção e 
combustível por conta da contratada.
VALOR: R$ 58.523,41

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DA SEDE DA SECRETARIA DE GESTÃO 
Credor: Rita de Cássia Alves Valente
Locação do Imóvel sito à Av. Presidente Humberto de 
Alencar Castelo Branco, 1041 (957) - Vila Augusta.
VALOR: R$ 41.400,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DA INSPETORIA CENTRO E SERVIÇO DE PSICOLO-
GIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 
Credor: José Gonçalves Ribeiro
Locação de imóvel sito à Rua Conceição, nº 41 e 51 – 
Vila Zanardi.
VALOR: R$ 40.188,39

System Engenharia S/S Ltda – EPP
Elaboração de projeto e execução de obras de pavi-
mentação, drenagem, inclusive licenças e outorgas 
e contenção de encostas em área de risco, da Av. 
Martins Junior , Rua Armandina Braga de Almeida – Jd. 
Santa Emília, bem como Av. Moita Bonita e Riachão do 
Jacuípe – Jd. Leblon - Guarulhos.
VALOR: R$ 34.965,03

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA 
SEGURANÇA PÚBLICA 
Credor: Cathabru Empreendimentos Imobiliários LTDA.
Locação do imóvel sito à Av. Salgado Filho, 427-Centro.
VALOR: R$ 30.828,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO 
DO SERVIÇO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU BA-
SEIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA
Locação de imóvel sito à R. Cavadas, 563 (antigo 1880) 
V. S. João - Itapegica-Guarulhos/SP.
VALOR: R$ 23.327,91

MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP
Serviços de manutenção preventiva e corretiva espe-
cializada em equipamentos da marca CMOS DRAKE 
com fornecimento de acessórios
VALOR: R$ 23.174,47

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Fornecimento de máscara nasal e tubo traqueia
VALOR: R$ 2.600,00

*Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do Municí-
pio publicado nos dias 18 e 22 de janeiro de 2019.

Teve início neste domin-
go (20), a pavimentação 
da rua Monte Azul Paulis-
ta, no Cabuçu. O prefeito 
Guti esteve no local, 
onde conversou com mo-
radores e acompanhou o 
trabalho. A pavimentação 
acontece por meio do 
Mãos à Obra, programa 
da Secretaria de Serviços 
Públicos que tem projeto, 
apoio técnico e materiais 
fornecidos pela Prefeitura 
e, nos fi nais de semana, 
conta com a participa-
ção da população no 
assentamento dos blocos 
intertravados.

 Com 430 m2 de exten-
são e 3.010 m2, a obra de 
pavimentação da via no 
Cabuçu inclui construção 
de rede de drenagem 

com 18 bocas de lobo e 
dez poços de visita (lo-
cais usados para limpeza 
e manutenção geral da 
rede). Esta é a primeira 
rua atendida pelo Mãos à 
Obra neste ano. Em 2018, 
a Prefeitura pavimentou 
mais de 10 mil m2 de 
vias por intermédio do 
projeto, benefi ciando 
diretamente cerca 3 mil 
pessoas. Os bairros aten-
didos foram Recreio São 
Jorge, Cidade Soberana, 
Nova Bonsucesso, Jardim 
Bananal, Jardim das Oli-
veiras, Sítio dos Morros, 
Jardim São domingos, 
Jardim Brasil, Jardim 
Lenise, Jardim Pinheiro, 
Jardim Mediterrâneo, 
Jardim Novo Portugal e 
Jardim Presidente Dutra.

Prefeitura inicia pavimentação 
de via no bairro do Cabuçu
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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

Onyx cita abertura comercial e leilão de 
aeroportos entre as metas dos 100 dias

Em um evento anunciado 
após o cancelamento da en-
trevista coletiva da delegação 
brasileira no Fórum Econô-
mico Mundial em Davos, na 
Suíça, o ministro-chefe da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
apresentou nesta quarta-feira 
35 ações que serão as metas 
prioritárias dos primeiros 100 
dias do governo Jair Bolso-
naro. A apresentação ocorreu 
em uma sala no 4ª andar do 
Palácio do Planalto, com a pre-

sença de alguns ministros.
Entre as metas anunciadas 

por Onyx, está a intensificação 
do processo de inserção eco-
nômica internacional. “É um 
pouco daquilo que o presiden-
te falou em Davos”, disse o mi-
nistro. No material, essa meta 
é detalhada como estratégia 
de medidas de facilitação de 
comércio, convergência regu-
latória, negociação de acordos 
comerciais e uma reforma da 
estrutura tarifária nacional

O documento também cita 
a redução de custos de aqui-
sição de insumos, bens de ca-
pital e bens de informática. O 
ministro disse ainda que será 
cobrada dos órgãos que solici-
tarem realização de concursos 
a comprovação de que foram 
adotadas medidas de eficiên-
cia administrativa. “Quando fi-
zermos expansão da máquina, 
terá que ser expansão neces-
sária, não por aspecto ideoló-
gico”, afirmou.

Outra meta é o projeto Sine 
Aberto, que vai abrir os cadas-
tros de desempregados que 
estão na base de dados do 
Sine para que empresas priva-
das do setor de recrutamento 
possam auxiliar na realocação 
dessas pessoas no mercado 

de trabalho. Hoje o Sine é res-
ponsável pela colocação de 
apenas 3% dos contratados. 
“Queremos ampliar esse índi-
ce para 10%”, afirmou Onyx.

O ministro disse ainda que 
serão leiloados 12 aeroportos 
em três blocos, com expecta-

tiva de investimentos de R$ 
3,5 bilhões. Haverá ainda o 
objetivo de levar adiante o lei-
lão de 10 terminais portuários 
para ampliar a capacidade de 
armazenagem e movimen-
tação de granéis, líquidos e 
combustíveis.
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Projeto de lei visa endurecer combate ao crime organizado
Na área de Justiça e Segu-

rança, além do decreto que 
facilita a posse de armas já 
editado pelo governo, tam-
bém estão entre as metas um 
projeto de lei para endurecer 
as regras de combate ao cri-
me organizado, ao crime vio-
lento e à corrupção. 

“Será um endurecimento 
feito com equilíbrio no com-
bate ao crime”, afirmou Outra 
medida será a recomposição 
do efetivo policial envolvido 
na Operação Lava Jato. Se-

gundo Onyx, essa medida 
vai contemplar os efetivos de 
Paraná, São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Distrito Federal.

Na área de educação, a 
meta é lançar um programa 
nacional de definição de so-
luções didáticas e pedagógi-
cas para alfabetização “Brasil 
ainda tem 6% de analfabetos, 
quase 30% de analfabetos 
funcionais”, afirmou o minis-
tro, que classificou os índices 
como inaceitáveis.

Outra meta é aperfeiçoar o 

procedimento de conversão 
das multas do Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama). “Hoje temos 
direcionamento nas multas 
do Ibama totalmente equivo-
cada. Existe estímulo a mul-
tas (Ibama) e direcionamento 
a ONGs, isso será revisto”, 
afirmou Onyx. Segundo o 
ministro, o governo Bolsona-
ro “fará com que produção 
e meio ambiente andem de 
mãos dadas”.
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PERÍODO INTEGRAL

ESCOLA DA INTELIGÊNCIA

ROBÓTICA LOUSAS DIGITAIS BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO

SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO TRANSPORTE GRATUITO

Av. Renato Maia, 201

11 2440.1999
11 2409.8118

  /Colégio Maia
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Matriculando no Maia,  
você estará ajudando 
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[ horóscopo ]

O Céu é de Verdade

Cosmópolis

Globo, 13h59. EUA. 
Drama. Heaven Is For 
Real. EUA. Drama. Di-
reção Randall Walla-
ce. Com Thomas 
Hade Church, Con-
nor Corum. Todd Bur-
po é pastor e bombei-
ro voluntário em uma 
pequena cidade do 
Nebraska. Ele e sua 

esposa enfrentam uma 
situação complicada 
quando seu filho, Col-
ton, precisa ser ope-
rado às pressas devi-
do a uma apendicite. 
Felizes com a recu-
peração milagrosa da 
criança, eles não estão 
preparados para o que 
vem a seguir.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 69

Mário (?), 
composi-
tor e poe-
ta carioca

Meio mais
rápido de
atingir um
objetivo

(?) e E: as
classes
pobres
(Econ.)

Aquele que
disputa
vaga de
emprego

Ácido
desoxirribo-
nucleico
(sigla)

Nicolas
Sarkozy,
político
francês

Museu no
Parque do
Flamengo

(RJ) 
Fato usa-
do para 
esclare-
cer algo

Sobrinho
de Abraão

(Bíblia)

Avaliar 
o (?):

objetivo
do Enade

Indicação
de autor
anônimo

James (?),
agente
secreto
(Cin.)

Tipo mais
grave de
hepatite

Assiste
pessoas
com defi-
ciência

(?)
Jacobs,
estilista
dos EUA

Diz-se do
horário de 
maior audi-
ência (TV)

(?) ambi-
ental: um 
dos efeitos
da poluição

Emanuelle
Araújo,

atriz
baiana

Vitamina
chamada

ácido
fólico

Novo, 
em "neo-

latino"

Triste, 
em inglês
Tipo de uva
vinífera

Lição que se tira de
uma história

Dar ordem para
(certa ação)

Período
mais 

violento da
Revolução
Francesa

Cabra, 
em inglês
Falta de
apetite

Juntar

Linhas i-
maginárias
que pas-
sam pe-
los polos
do globo
terrestre

Cantora de
"Um Dia

de Domin-
go", com-
pletou 50
anos de
carreira
em 2017

Espada curta e larga,
de um ou dois gumes

Peça de ferro para moldar metal
Conjunto de atores que exercem
pequenos papéis durante alguns

capítulos nas novelas

Lei que criou normas
de defesa e proteção
aos espectadores de
eventos esportivos

Doente,
em inglês Manchas

Eriberto
Leão, ator
paulista 

BAE
MERIDIANOS

LGALCOSTA

EOGALDTU

UNIRGOAT
CANDIDATO
OANSAD

ADNMAMLOT

DESEMPENHO
AXTERROR

APAEELC
OMNOBRE
IMPACTOD

MORALINEO
COMANDAR

3/ill — sad. 4/bond — goat — marc. 6/merlot.

[ novelas ] 

virgem

Você tem que se 
aproximar das pessoas 
que ama. Siga os seus 
sentimentos, eles vão 
levar você na direção 
certa. Seu estado de 
ânimo vai fazer toda 
a diferença hoje e 
facilmente compensar o 
sono que está faltando.

Sua autoconfiança au-
mentará. O momento é 
propício para endireitar 
as coisas com uma pes-
soa ao seu redor. Seu 
estado de ânimo está 
recebendo um impulso 
e você vai se beneficiar 
de um surgimento 
de ideias otimistas e 
dinâmicas.

Seu estado de ânimo 
será dinâmico. Suas 
ações estão em sintonia 
com o seu ego básico 
e isso o torna dinâmico 
hoje. Você está inunda-
do com uma sensação 
de bem-estar! Você terá 
maior influência sobre os 
outros, mas não abuse.

Você terá oportunida-
de para tirar algumas 
conclusões a partir 
de eventos passados. 
Seus níveis de energia 
estarão muito elevados, 
principalmente no 
aspecto muscular, o que 
lhe permitirá trabalhar 
seu nervosismo uma 
maneira construtiva.

Você se sente sob a 
pressão das exigeências 
que estão sendo feitas 
em torno de você. Não 
deixe isso te jogar fora 
do curso. Você se sente 
muito cansado fisica-
mente e precisa recupe-
rar o sono atrasado a fim 
de começar de novo.

Você será o centro 
das atenções e não terá 
dificuldade em conven-
cer os outros a trabalhar 
com você. Evite discus-
sões acaloradas, que 
gastam sua energia. 
Você vai ganhar, não 
tenha medo.

Você está alegre 
e otimista, indo na 
direção perfeita. Agora 
é a hora de defender 
a sua causa. Você está 
encontrando dificulda-
des para acompanhar o 
ritmo. Recarregue suas 
baterias ao ar livre. Não 
há necessidade de se 
alarmar por enquanto.

Você está seguindo 
o seu plano. Siga o 
entusiasmo de ontem, 
as coisas positivas estão 
no horizonte. Sua dis-
tração está crescendo e 
você está encontrando 
dificuldades para achar 
uma medida de calma. 
Você precisa fazer mais 
exercício físico.

A maneira como você 
se expressa pode ser 
insolente, mas vai fazer 
você superar alguns 
obstáculos - a sua audá-
cia terá suas recompen-
sas! Você se sente apto 
porque está feliz, mas 
seu corpo ainda precisa 
descansar um pouco.

As pessoas ao seu 
redor vão se surpreen-
der com a determinação 
que você demonstra 
para alcançar seus 
objetivos. Você precisa 
de flexibilidade mental e 
física, mergulhe em uma 
arte como passatempo 
para relaxar.

O bom senso vai 
permitir que você saia de 
uma situação difícil. Sair 
do convencional recarre-
gará sua energia moral. 
Em relação à saúde, 
você faria bem em beber 
mais líquidos para limpar 
os seus rins.

Sua sensibilidade lhe 
dará uma compreen-
são completa de um 
problema complexo a 
respeito de alguém ao 
seu redor. Os excessos 
estão lhe dando proble-
mas de peso, então vá 
com moderação. Você 
precisa perder peso e 
fazer exercício.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Maria Alice se 
desespera com as 
provocações de 
Pérola, e Rosália 
tenta acalmar a fi-
lha. Lourenço acusa 
Bryan, e Santiago 
se emociona com a 
atitude do pai. Tito 
e Garoto pedem 
que Gui os ajude a 
convencer Fabiana 
a devolver a caixa 
de Heitor. Louren-
ço pede perdão a 
Santiago.   

Espelho da Vida
Os capangas de 

Gustavo se assus-
tam com luzes e 
sons que saem do 
convento e desis-
tem de plano. Zezé 
consulta as cartas 
para Gentil e diz 
que prevê um novo 
amor para a dona 
da pensão. Cris/
Julia conta para 
Dora que Hildegard 
quer afastá-la de 
Danilo. Isabel tem 
um pesadelo com 
Felipe.    

O Tempo 
Não Para

Petra se preocupa 
com a repercussão 
da manifestação. 
Waleska é seques-
trada pelos homens 
de Florêncio. 

Mateus percebe 
que os congelados 
escaparam pelo te-
lhado e os captura, 
mas Menelau con-
segue fugir. Vanda 
vai ao encontro de 
Menelau. Coronela 
se desespera ao 
notar que Waleska 
sumiu.     

O Sétimo Guardião
Para despistar 

Luz, Gabriel é rude 
com a amada. Luz 
afirma a Sóstenes 
que descobrirá o 
mistério que envol-
ve Gabriel. Júnior 
comenta com Gean-
dro que seu plano 
para se aproximar 
de Luz está dando 
certo. Eurico implo-
ra a ajuda de Milu. 
Marcos Paulo cobra 
que Valentina lhe 
dê uma amostra da 
água da fonte.

Jesus
Caifás percebe as 

pessoas maravilha-
das diante das pa-
lavras do Messias. 
O Sumo-Sacerdote 
se retira, irritado e 
fazendo ameaças. 
Maria Madalena 
exige que Petronius 
aceite Jesus e eles 
não se entendem. 
Simão Fariseu 
não perdoa Laila. 
Shabaka paquera 
Mirian.  

As Aventuras 
de Poliana

Luísa diz para 
Afonso não se 
preocupar com Sr. 
Pendleton, pois 
ela sabe se virar 
sozinha. Jefferson, 
abalado, conversa 
com Gleyce e diz 
que decidiu entrar 
para a Ruth Goulart, 
mesmo tendo que 
repetir um ano para 
alcançar a turma. 
Lorena leva o gato 
Chuvisco para a 
escola.  

Teresa
Aída procura por 

Teresa para caçoar 
de seus proble-
mas com Arthur e 
diz que enfim ela 
está começando 
a pagar por tudo 
que a fez. Teresa, 
cínica, responde 
que na verdade 
está começando a 
ganhar e receber 
tudo de bom pelo 
que fez, pois no 
instante que se di-
vorciar será a dona 
de metade de toda 
a fortuna de Arthur 
e a única dona da 
casa onde mora.  

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

Band, 22h30 Cos-
mopolis. Canadá, 
2012. Ação. Com Ro-
bert Pattinson, Sarah 
Gadon. Um jovem 
milionário mimado 
está decidido a cor-
tar seu cabelo em 
um barbeiro espe-

cífico, do outro lado 
de Nova York. Para 
isso, ele enfrenta o 
trânsito caótico da 
cidade em sua limu-
sine. A cada esqui-
na, ele percebe que 
há uma ameaça a 
seus negócios.
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Excelente! localização privilegiada, 
fácil acesso para todas as Rodovias,
3 dorm,  armários planejados, (1ste), 

sl 2 amb, varanda gourmet com 
churrasqueira, Coz  planejada, 2 wcs, 
2 vagas Lazer completo. R$ 3.000,00 

(cond e IPTU inclusos). Cód. 2012

Linda Térrea! 2 dorms(1ste), sl 
2 ambientes, coz, wc, a.serviço, 

quintal, área lazer coberta, 2 vagas. 
R$ 350 Mil ( aceita Financ Banc). 
Estuda permuta por apto menor 
valor região Centro. Cód. 1129

Excelente! pronto para construir, 
água, luz, asfalto, 
ônibus na porta.

 Próximo ao comercio,  a partir 
de 175m2. Consulte-nos!

2 dorms, sl, coz, 
3 banheiros, lavanderia, 
 churrasqueira, 1 vaga.

R$ 350 Mil ( Estuda permuta por 
terreno menor valor). Cód. 1912

Localização excelente, 1200m2 
(30 x 40)  leve declive, ideal para 
construção conjunto de casas,  
prédio residencial, galpões, etc. 

.Doc 100 %OK. R$ 900Mil 
(Estuda Proposta). Cod. 1645

Próximo ao Trevo e Céu Bonsucesso. 
Plano, 300 m2 ( 10 x 30). 

Excelente para construção de Galpão, 
prédio comercial, etc. Documentação 

100% OK, terraplenagem pronta. 
Valor R$ 350 Mil. Cód. 168

Charmoso, acabamento 1ª, 3 dorms, 
(1 ste), sl 2 ambientes, cozinha ampla, 
lavanderia coberta, banheiro, lavabo,

2 vagas descobertas, quintal,  churras-
queira,  jardim.  R$ 520 Mil ( Estuda 

permuta por terreno).
Aceita �nanciamento Banc. Cod. 1841

Lindo! Cond Fechado Próx. Rua 
Mª Cândida 3 dorm,(ste), sl 2 amb,  
lavabo, coz, armários planejados, 

a. serviço, 3 vagas. R$ 1.500 + 
IPTU, 03 meses de depósito, �ador 
ou seguro �ança. R$ 2.800 + IPTU 

Cód. 2049

Av. Santos Dumont, grande concentração 
de veículos e pedestres, próximo á lojas 
de rede, Bancos, etc .Pavimento térreo 

180m2; 2 banheiros, coz., corredor lateral. 
Pavimento Superior: 180 m2 composta 

por recepção,1 sala grande, 4 menores, 
2 banheiros, coz.,03 vagas. R$ 12.000,00 

+ IPTU ( Est Proposta) Garantia locatí-
cia.: �ador ou seguro �ança. Cod. 979

Av Santos Dumont, 
grande concentração de veículos e 
pedestres; próximo à lojas de rede, 
bancos, etc. At. 250m At. 250 m2; 

Ac. 230 m2;  Pé D 3,5, 2 wcs, 
4 vagas, Obs.: necessita de reforma 

(proprietário estuda desconto, carência)
R$ 6.000,00 + IPTU. 

Cód. 1021

Novos! 
Em Frente ao Roldão Av Jusceli-

no K. Oliveira, Alt nº 5.030
2 e 3 dorms, sl, coz, wc, 

1 vaga, total infra estrutura. 
Consulte-nos!

Próx. Guarupass. Excelente! totalmente 
reformado, fachada pele vidro; 04 pavi-

mentos, elevador, 04 salas por pavimen-
to, 03 banheiros, 01 para acessibilidade. 
Ideal para escolas, escritórios, clínica 

médica, odontológica etc. R$ 12.000,00 
+ IPTU ( Est Proposta). Garantia locatí-
cia: �ador ou seguro �ança .Cód. 1923

APARTAMENTO
Vila Zaira

Jd. São Manoel

CARMELA
Terreno

JARDIM SÃO MANOEL
sobrado

CIDADE SOBERANA
Terreno

Bonsucesso
Terreno

SANTA CLARA
Sobrado

SALÃO COML
Cid Jd Cumbica

PRÉDIO COML
Cid Jd Cumbica

PRÉDIO COML
Centro – Guarulhos

SOBRADO
Vila Eleonor/SP

APARTAMENTOS
Bonsucesso

Mercado de trabalho brasileiro 
cria 529.554 vagas de emprego

O mercado de trabalho 
brasileiro criou 529.554 em-
pregos com carteira assinada 
em 2018, de acordo com 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged) divulgados nesta 
quarta-feira, 23, pelo Ministé-
rio da Economia. O primeiro 
resultado positivo anual 
depois de três anos de retra-
ção no emprego também é o 
melhor desempenho desde 
2013, quando foram gerados 
1,138 milhão empregos na 
série com ajustes

O resultado de 2018 fi cou 
dentro do intervalo das 
estimativas de analistas do 
mercado fi nanceiro consulta-
dos pelo Projeções Bro-
adcast. As projeções eram 
de geração de 381.600 a 
671.233 vagas, com mediana 

de 430 mil. 
Em 2015, foram fecha-

das 1,534 milhão de vagas 
formais. Em 2016, a perda 
de empregos com carteira 
assinada foi de 1,326 milhão. 
Em 2017, houve retração de 
11.964 postos de trabalho.

O resultado anual foi 
puxado pelo setor de ser-
viços, que gerou 398.603 
postos formais em 2018, e 
pelo comércio, que abriu 
102 007 novas vagas com 
carteira assinada. Em segui-
da, a construção civil abriu 
17.957 vagas. 

Também tiveram saldo 
positivo no ano serviços in-
dustriais de utilidade pública 
(7.849 postos), agropecuária 
(3.245 postos), indústria de 
transformação (2.610 postos) 
e extrativa mineral (1 473 

posto). Já a administração 
pública fechou 4.190 vagas 
no ano passado. 

Por outro lado, apenas o 
comércio teve desempenho 
positivo em dezembro, com 
a abertura de 19.643 vagas. 
O resultado negativo no mês 
foi infl uenciado pelo saldo 
da indústria de transforma-
ção, que fechou 118.053 
postos no mês, seguido pe-
los serviços, que fecharam 
117.411 vagas. Na construção 
civil, a perda foi de 51.576 
postos e, na agropecuária, a 
retração foi de 47.629 vagas. 

Também tiveram saldo 
negativo em dezembro a ad-
ministração pública (-16.999 
postos), serviços industriais 
de utilidade pública, (-1.406 
postos) e extrativa mineral 
(-1.031 postos).
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O ator Caio Junqueira, 
conhecido por papéis em 
novelas da Globo e no fi l-
me “Tropa de Elite”, mor-
reu, aos 42 anos, nesta 
quarta-feira, 23. Ele sofreu 
grave acidente na quarta-
-feira passada, dia 16, no 
Aterro do Flamengo, no 
Rio de Janeiro. O carro 
que ele dirigia capotou e 
ele foi socorrido e levado 
para o Hospital Miguel 
Couto. 

Caio começou a carreira 
ainda criança, aos 9 anos, 
no programa “Tama-
nho Família”, na extinta 
TV Manchete, ao lado 
de nomes como Diogo 
Vilela e Zezé Polessa. Em 
1988, estreou na Globo, 
no humorístico “Grupo 
Escolacho”, com texto 
de Miguel Falabella, Luiz 
Carlos Góes e Leo Jaime, 
e redação fi nal de Chico 
Anysio. 

Depois, fez participação 
em outras produções da 
emissora, como na novela 
“Barriga de Aluguel”, em 
1990, e nas minisséries 
“Engraçadinha”, em 1995, 
“Hilda Furacão”, em 98, e 
“Chiquinha Gonzaga”, em 
99. Foi no remake de “A 
Escrava Isaura”, em 2004, 
que o ator destacou-se 
vivendo o personagem 
abolicionista Geraldo. Seu 
último trabalho na Globo 
foi na novela das 6 “Dese-
jo Proibido”, exibida entre 
2007 e 2008. 

Em 2009, estreou na 
Record, na série “A Lei e 
o Crime”. No canal, atuou 
ainda em produções 
como “Ribeirão do Tem-
po”, em 2010, em que vi-
veu seu primeiro protago-
nista. Em 2016, participou 
da série “1 Contra Todos”, 
da Fox, e em 2018, fez 
Ricky na polêmica série 
“O Mecanismo”, de José 
Padilha, disponível na 
Netfl ix. 

No cinema, o ator traba-
lhou em fi lmes consagra-
dos, como “O Que É Isso, 

Companheiro?”, em 97, 
e “Central do Brasil”, em 
98, mas foi em “Tropa de 
Elite”, lançado em 2007 e 
dirigido por Padilha, que 
ganhou projeção com 
a grande repercussão 

conquistada pelo longa. 
No fi lme, ele interpreta 
o policial militar Neto 
Gouveia, jovem impulsivo 
que sonha em entrar no 
Batalhão de Operações 
Policiais Especiais (Bope). 

Morre, aos 42 anos, o 
ator Caio Junqueira, 
de ‘Tropa de Elite’

Anitta lança cover de ‘Thank U, Next’ e nova versão de ‘Veneno’
Anitta lançou nesta 

quarta-feira, 23, uma 
nova versão de sua re-
cente música “Veneno”, 
gravada em espanhol, e 
um cover de “Thank U, 
Next”, de Ariana Grande. 
As músicas foram gra-
vadas nos estúdios do 
Spotify e fazem parte de 
um projeto da platafor-
ma de streaming.

Mais de 250 artistas 
já gravaram versões 
exclusivas para o Spotify 
Singles e a cantora é 
a primeira brasileira 
a compor esse time. 
Passaram pelo projeto 
Shawn Mendes, Demi 
Lovato, Ed Sheeran, 
Elton John e Paul Mc-
Cartney.

Nas novas versões das 
músicas, Anitta gravou 
apenas voz e violão, o 
que dá um ar diferentes 
às canções. No Insta-
gram, ela compartilhou 
a novidade e disse que 
“amou” o convite. “Eu 
não paro de ouvir desde 
que gravei”, escreveu.

wetnwild.com.br•(11) 4496.8000
/wetnwildsaopaulo @wetnwildsp/wetnwildsaopaulo
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Lig u e:
2 8 2 3 - 0 8 0 0

Para anunciar 
nos classifi cados 

ligue: 

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

OPERADOR(A) DE VENDAS
GUARULHOS

Enviar CV para o e-mail
tmkt@grupomgcom.com.br

Conhecimento do pacote Offi ce;
H ab il idade c om v en das ativ as e rec ep tiv as.
S al á rio +  R emu n eraç ã o v ariá v el  +  b en ef í c ios.  
T er c ap ac idade p ara trab al h ar em eq u ip e, ser 
c on c en trado e f oc ado em resu l tados.

E D I T A L

O Segundo Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no § 4º, do Artigo 26, da 
Lei 9.514/97, em atendimento ao requerimento prenotado sob 3 9 4 . 3 5 9 , de C A I X A  E C O N Ô M I C A  
F E D E R A L -  C E F , CNPJ 00.360.305/0001-04, credora fi duciária, nos termos do registro número 
04, da matrícula 1 0 1 . 4 4 4 , relativa ao Imóvel situado na R u a 2 0  ( atu al  R u a S ev erin a F erreira 
da S il v a A l meida, do c adastro mu n ic ip al ) , n º  0 7 - B ( atu al  n º  6 2  do c adastro mu n ic ip al ) , 
l ote 0 7 - B, da q u adra 2 1 , P arq u e C on tin en tal , G u aru l h os -  S P , serve-se do presente para 
promover a I n timaç ã o p or E dital  do devedor fi duciante K LE BE R  D O S  S A N T O S  E U R I P E D E S  
G O M E S , CPF 312.282.068-48, para fi ns de cumprimento das obrigações contratuais, decorrente 
das prestações e encargos em atraso, tendo em vista que o devedor fi duciante K LE BE R  D O S  
S A N T O S  E U R I P E D E S  G O M E S  encontra-se em local incerto ou não sabido.     
 
O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 2 7 / 1 2 / 2 0 1 8 , corresponde a 
R $  2 4 8 . 4 2 5 ,4 0  (duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta 
centavos), conforme demonstrativo de débito apresentado pela credora, disponível para 
conhecimento, estando o valor sujeito a atualização monetária, juros convencionais e demais 
encargos contratuais até a data do efetivo pagamento, além das demais prestações que se 
vencerem neste período, mais emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor 
de R $  2 . 8 6 8 ,4 9 .  O pagamento deverá ser efetuado preferencialmente em cheque administrativo, 
nominal ao Segundo Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 
14.677.911/0001-62.

Assim, procede-se à I n timaç ã o p or E dital  de Vossa Senhoria, para que se dirija ao R eg istro 
de I mó v eis, situ ado n a R u a G u aí ra, n º  9 1 , Jardim Barb osa, G u aru l h os -  S P , de S eg u n da a 
S ex ta- f eira das 0 9 h 0 0 min  à s 1 6 h 0 0 min , onde devera efetuar o pagamento atualizado do débito 
acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da data da terceira 
publicação.

Por oportuno, fi ca Vossa Senhoria ciente de que o não pagamento do débito no prazo estipulado 
garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste Município, na 
R u a 2 0  ( atu al  R u a S ev erin a F erreira da S il v a A l meida, do c adastro mu n ic ip al ) , n º  0 7 - B ( atu al  
n º  6 2  do c adastro mu n ic ip al ) , l ote 0 7 - B, da q u adra 2 1 , P arq u e C on tin en tal , G u aru l h os -  S P , 
em favor da credora fi duciária C A I X A  E C O N Ô M I C A  F E D E R A L -  C E F , nos termos do § 7º, do 
artigo 26, da Lei n.° 9.514/97.   
  

Guarulhos, 24 de janeiro de 2019.  
T erc eira P u b l ic aç ã o                          

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!

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

Troco Sobrado 1 suíte, 
3 dorms, 6 vagas de 
garagem e piscina. 

Terreno 12x25 
avaliado em 900mil 

Jardim Guapira – Jaçanã 
Troco p/ imóvel residencial 

ou comercial
(Vl Augusta, Gopouva 

e imediações)
Avaliado em até  
R$ 1.200.000,00

GILVAN 95952-6477

Jairo Batista de Lima, 
situado a R. A na Maria 
da C onceiç ã o de Sou-
za, n°  102 - J ardim D ona 
Meri - G uarulhos/SP  - 
C E P  07142-660, inscrito 
no C P F  28 0.936.038 -
32, inscriç ã o: 0116642 
comunica o ex travio do 
livro mod. 51 N°  01 e o 
livro mod. 57 N°  01

EDITAL

FLORICULTURA BIBI FLORES
Atuante no mercado há mais de 25 anos!

Arranjos, decorações, cestas, plantas e 
jardinagem tudo num só lugar!

Av. Papa João Paulo I, 2796 
Jardim Pres. Dutra, Guarulhos – SP

   97458-4976 /      2431-2460

TRAGA ESSE ANUNCIO E GANHE DESCONTO.

   97458-4976 /      2431-2460   97458-4976 /      2431-2460

VENDO PRÉDIO R$ 595 Mil
340m², Sl 70m² c/ wc, 

5 sls térreo c/ 2wc.
Nos fundos edícula 

c/ coz, churrasq, wc, refeit, 
4vgs gar cobert.

R. Roberto 90/116- Sta. Mena 

F:98162-5700

SALAS COMERCIAIS
Para profi ssionais da saúde. 

Próximo ao centro de Guarulhos.
Direto com proprietário.
A partir de R$1.200,00

99954-3415 

EDITAL - INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO ADMINISTRATIVO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos, Estado 
de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possam, em especial a Sra. ARIANE FERREIRA DOS SANTOS, brasileira, divorciada, gerente 
financeira, RG. 34.254.188-2–SSP/SP, CPF/MF: 296.481.468-61, residente na Rua Cônsul Orestes Correa, nº 227, 
Ap 103 A, Guarulhos, que atendendo ao requerido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, (prenotado sob nº 
330.199) foi instaurado o procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da 
Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob nº 6, na matrícula nº 101.806, desta serventia, pela qual  
ARIANE FERREIRA DOS SANTOS, transmitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Avenida 
Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 1.449, Apto. 72, Bloco 04, Condomínio Residencial Supera,  
Vila Augusta. Com o intuito de proceder à intimação pessoal da devedora, foram efetuadas diligências nos seguintes 
endereços: a) Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 1.449, Apto. 72, Bloco 04, Condomínio 
Residencial Supera, Vila Augusta, Guarulhos/SP - CEP: 07024-170 (no endereço do próprio imóvel transmitido em 
alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado que: “... a destinatária encontra-se inacessível ao ora 
subscritor...” (conforme certidão de fls. 28); b) Rua Cônsul Orestes Correa, nº 227, Apto 103 A, Macedo, Guarulhos/SP 
- CEP: 07197-040 (no endereço da devedora constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador certificado 
haver obtido informações no local que: a destinatária mudou-se há mais ou menos dois anos, para local incerto e 
não sabido. Conforme informações prestadas pela Sra. Rosa Marlene Queiroz, que se apresentou como porteira do 
condomínio. (conforme certidão de fls. 38). Diante desse quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital 
da devedora: ARIANE FERREIRA DOS SANTOS, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida 
pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante 
legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário 
encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação 
por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca 
de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da ultima 
publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 44/46. Assim, pelo presente, fica a referida 
fiduciante (ARIANE FERREIRA DOS SANTOS), intimada para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da 
última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro 
de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº 157, Jardim São Paulo, Guarulhos /  
São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar o seu débito para com o credor fiduciário e 
proprietário supra, que em 09/01/2019 perfazia o valor de R$37.057,81 (trinta e sete mil, cinqüenta e sete reais e oitenta e 
um centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente convencionados, 
devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento;  
b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da 
planilha apresentada pelo exequente, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas 
com o procedimento executório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramencionado (15 dias) 
implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO Assim, expediu-se o presente 
edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande 
circulação deste Município. Guarulhos, 10 de janeiro de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado.

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 VENDO SANDERO STEPWAY 
 Compl, azul, automático 
2012/2013 32mil F:99975-9815 
whats 

 EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

 CONTABILIDADE CONTRATA 
 Assistente contabil ou de RH e 
Estagiários com experiência em 
escritório cursando contabeis - 
cv: suporte@conto�  ce.com.br - 
A/C Edivaldo 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

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

 SALÃO COMERCIAL 
 Av.Emílio Ribas,2602. 150m² H 
5m. C/ escri,coz 2 WC e 2 vgs. 
R$2.600,00/mês+IPTU. F:24220-
4050 

 SALÃO COMERCIAL 
 Av.Emílio Ribas,2598. 120m² 1°SS, 
escritório e 2 WC. R$1.550,00 /
mês+IPTU. F:2422-4005 

 SALA COMERCIAL 
 Alameda Yaya, Nº83. 35m² 
c/ WC. R$600,00/mês+IPTU. 
F:2422-4005 

 SALA COMERCIAL 
 65m², c/ 3 escritórios e 
recepção+terraço e WC. 
Av.Emílio Ribas,2598 1°andar. 
R$650,00+IPTU. F:2422-4005 

 CASA STA EMILIA 
 2 Comodods R$ 450,00 prox ao 
atacadão sta Emilia  F:2468-9271/ 
99976-9738 

 SOBRADO NO CENTRO 
 2 dorms, sl, coz, wc, quintal e 1vg. 
R$1.000,00. F:99577-1571/2440-
5081 

 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 

 TERRENO 300M 
 Ninho verde II p/ conhecer aces-
se nosso site: wwwninhoverde2.
com.br F:94716-1075 (José) 

 LANCHONETE/ RESTAURANTE 

 CENTRO DE GUARULHOS, em-

preendimento de 45m², muito 

bem localizado, próximo a diver-

sas clínicas, hospitais, cartório 

e escolas. Documentação ok, F: 

98209-2969 

 CARAGUÁ/MARTIN DE SÁ 
 Urgente! Apto mob, c/ piscina e 
churrasq. Só R$99mil. F:(12)3882-
2020/99774-8981 whats 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 CHINA DA ROCHA 
 Delivery comida chinesa e japo-
nesa. Estamos no Ifood, entr até 
o cecap! Venha conhecer, tra-
ga esse anuncio e ganhe uma 
porção de rolinho primavera. 
F:2788-0896 Av. Rio Real, 170 Jd 
Pres Dutra, Guarulhos. 

 PASSA-SE O PONTO 
 Loja de PRODUTOS HERING no 
centro comercial parque Cecap. 
Documentação ok. F: 98105-3411 
Luiz 

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

 SERVIÇOS 
 RELAX 

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

     

   
PARA ANUNCIAR

CHAME NO
WHATSAPP:

95127-3215
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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
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