
Sexta-feira, 25 de janeiro de 2019 - Ano 12 - Nº 2635

Distribuição gratuitawww.guarulhoshoje.com.br

CONDENADO: O ator Caio Castro foi condenado pagar R$ 7 mil a um 
fotógrafo agredido em festa na Bahia, no ano de 2016

Tempo de trajeto da capital paulista ao aeroporto de Cumbica aumentou em até 40 minutos depois que o acesso da Marginal 
Tietê à Dutra foi interditado pela Prefeitura de São Paulo, na quarta-feira (23), por risco de colapso na estrutura

Interdição de acesso à via Dutra 
exige paciência dos motoristas
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A interdição do acesso à rodovia 
será por tempo indeterminado
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Corredor Santos Dumont 
irá benefi ciar cerca de
90 mil pessoas por dia
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Fatia da Infraero no aeroporto será negociada
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Casos de estupro de 
vulnerável apresentam 
alta de 19% em Guarulhos 
durante o ano passado

CMIL Luis de Camões, em 
Gopoúva, promove ofi cina 
gratuita de pulseiras; veja 
como fazer as inscrições
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Expediente

[ cena do dia ] Alessandro Buzas/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Corredor de Ônibus Santos Dumont 
beneficiará 90 mil pessoas diariamente

Com obras em ritmo ace-
lerado e entrega prevista 
para este ano, o corredor 
de ônibus em construção 
na avenida Santos Dumont, 
em Cumbica, beneficiará 
cerca de 90 mil passagei-
ros das 11 linhas municipais 
e 15 intermunicipais que 
trafegam diariamente 
pelo local. A intervenção 
realizada pela Prefeitura 
de Guarulhos, por meio da 
Secretaria de Obras, visa 
aumentar a velocidade 
média dos coletivos, bem 
como facilitar a vida dos 
usuários do sistema.

Considerando os dois 
sentidos, o corredor tem 
5,7 Km de extensão, que 
vai da avenida Guinle até 
a rua Caririaçu, com seis 
estações de embarque, 
retorno na altura da rua 
Justino de Maio e um via-
duto de estrutura metálica 
sobre a rodovia Presidente 
Dutra. Também faz parte 
da obra uma ciclovia de 2,5 
Km entre as pistas que, de 
acordo com o engenheiro 

responsável, Wellington 
Tito de Souza, está 80% 
concluída.

Ainda segundo o en-
genheiro, no momento os 
esforços estão concentra-
dos na implementação da 
barreira rígida que dará 
sustentação à estrutura do 
retorno, tendo em vista o 
desnível existente entre as 
pistas norte e sul da aveni-
da. Construído em concreto 
flexível, o Corredor de 
Ônibus Santos Dumont 
está orçado em cerca de 
R$ 51 milhões. Os recursos 
são provenientes da Pre-
feitura e do Programa de 
Aceleração do Crescimento 
– PAC Mobilidade Urbana, 
do governo federal.

Outra importante obra 
para melhoria da mobili-
dade na região, também 
com entrega prevista para 
este ano, é a conclusão da 
pavimentação da avenida 
Cumbica. A via faz ligação 
direta entre as rodovias Pre-
sidente Dutra sentido Rio de 
Janeiro e Ayrton Senna.

Caio Castro é condenado 
a pagar R$ 7 mil por 
agressão a fotógrafo

O ator Caio Castro foi 
condenado a pagar uma 
indenização no valor de R$ 
7 mil ao fotógrafo André 
Ligeiro. Em 2016, Caio agre-
diu Ligeiro em uma festa 
em Trancoso, na Bahia. A 
informação foi publicada no 
Diário Oficial do Estado de 
São Paulo na quarta-feira, 
24.

Na ocasião, uma asses-
sora teria pedido que Caio 
“não fosse fotografado por 
conta de marcas patroci-
nadoras concorrentes no 
evento”. O pedido não foi 
obedecido por André, que 
tirou uma foto do ator, que 

se irritou com o flash.
Em entrevista à Glamour, 

em 2016, Ligeiro falou 
sobre o ocorrido: “Eu corri 
enquanto outro fotógrafo 
segurou o Caio e mais uma 
pessoa tentou ficar na fren-
te do ator. Mas Caio puxou 
a minha camiseta e me deu 
uma cabeçada.”

“Veio depois tentar pedir 
desculpas, mas não senti 
verdade. A minha cabeça e 
olho começaram a sangrar. 
Fui atendido pela ambulân-
cia e fui pro hospital tomar 
três pontos no supercílio”

Posteriormente, em seu 
Facebook, Caio também 
falou sobre a situação, 
reconhecendo que errou 
na ocasião e pedindo 
desculpas ao fotógrafo, à 
sua família e aos seus fãs. 
“Estava meio nervoso, era 
uma falta de respeito. A 
gente pediu gentilmente, 
cordialmente para não 
fazer foto. Ele fez a foto e 
saiu correndo. Por que ele 
saiu correndo? Por que ele 
viu que foi pedido que não 
era pra fazer foto.”

 Adeus a Caio

Amigos e familiares participaram do sepultamento do corpo do ator Caio Junqueira no Cemi-
tério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro (RJ), nesta quinta-feira (24).  
Junqueira foi vítima de acidente de carro e passou sete dias internado em estado grave.
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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
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Antônio Boaventura

O motorista que utiliza 
a ponte que viabiliza o 
acesso da Marginal do 
rio Tietê, na capital, à 
rodovia Presidente Dutra, 
e tem como destino o 
Aeroporto Internacional 
de São Paulo–Guarulhos, 
em Cumbica, terá nos 
próximos dias que elevar 
o seu nível de paciência, 
isso porque o tempo de 
viagem pode aumentar em 
até 40 minutos.

A interdição, por tempo 
indeterminado, ocorreu no 
final da tarde desta quarta-
-feira (23) por determina-
ção da Prefeitura de São 
Paulo após a identificação 
de danos e risco de queda 
da estrutura. 

“Eu quero ver quan-
do o período de férias 
terminarem. Se levamos 
40 ou 50 minutos nesta 
situação, provavelmente 

nos próximos dias vamos 
levar horas para chegar ao 
aeroporto. Mas, é melhor 
prevenir do que remediar. 
Vamos aguardar como 
vai ficar”, disse o taxista 
Ricardo Lima, que, com 
frequência, transporta pas-
sageiros da capital para os 
terminais do aeroporto de 
Cumbica.

De acordo com dados 
obtidos pelo HOJE, naque-
la alça de acesso passam 
diariamente cerca de 50 
mil veículos. Em vistoria 
solicitada pela gestão 
do prefeito Bruno Covas 
(PSDB) foi constatado um 
rompimento de uma viga 
da estrutura. A causa é 
considerada idêntica a 
que levou a prefeitura 
paulistana inviabilizar uma 
ponte na Marginal do rio 
Pinheiros em novembro 
do ano passado. 

Na manhã desta quinta-

-feira (24), técnicos do 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Trans-
portes (DNIT), responsável 
pela estrutura, e da Agên-
cia Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) 
fizeram uma vistoria na 
ponte Presidente Dutra. 
No entanto, nenhum dos 
órgãos federais se mani-
festou sobre os problemas 
encontrados e nem deram 

prazos para possíveis re-
paros e reabertura da via. 

Para chegar a Guarulhos 
e ao aeroporto, o moto-
rista que utiliza a Marginal 
do rio Tietê precisa usar 
a pista local ou central e 
pegar o acesso à rodovia 
Fernão Dias para acessar 
a Dutra. Ou trafegar no 
sentido da rodovia Ayrton 
Senna e acessar a ponte 
do Tatuapé. 

Interdição de acesso à Dutra aumenta
em até 40 minutos trajeto ao aeroporto
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Fatia da Infraero no aeroporto deve 
ser negociada até o final de 2022
Antônio Boaventura

Proprietária de 49% do Ae-
roporto Internacional de São 
Paulo–Guarulhos, em Cum-
bica, a Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero), que deve ser extinta 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro (PSL), pretende negociar 
sua participação até o fi nal de 
2022. Este processo não será 
mais realizado por meio do 
Plano Nacional de Desestati-
zação (PND). 

“Vamos mudar um pouco o 
mecanismo de venda. Vínha-
mos tentando emplacar uma 
venda pelo Plano Nacional de 
Desestatização (PND), que é 
conduzido pelo BNDES, mas 
como queremos uma diretoria 
na Infraero focada no merca-
do, nós vamos fazer esta ação 
por desinvestimento”, revelou 
Ronei Glanzmann, secretário 
da Secretaria Nacional de 
Aviação Civil (SNAC), ligada 
ao Ministério da Infraestrutura.

A proposta do governo 
federal é a de promover uma 

reestruturação no plano de 
venda desta fatia que ela pos-
sui no aeroporto de Cumbica. 
Sem a presença do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
(BNDES) nesta negociação, a 
própria Infraero terá a respon-
sabilidade de conduzir este 
processo. A previsão é que 
o planejamento possa fi car 
pronto até os últimos dias do 
próximo ano.

Entretanto, Glanzmann 
ressalta que antes deste pro-
cedimento haverá conversas 
com os gestores do GRU 
Airport, administrador daquele 
equipamento, e da Investi-

mentos e Participações em 
Infraestrutura S/A (Invepar). 
O HOJE obteve informações 
que estes terão prioridade na 
aquisição do percentual que 
o governo federal detém no 
aeroporto.

“Vamos conversar com 
o GRU Airport e a Invepar. 
É ágil e mais rápido fazer 
este processo pela Infraero. 
Haverá uma contratação de 
consultoria fi nanceira, até 
por que são 49% de poucas 
regalias e não dá direito a 
grandes participações. A pró-
pria companhia que é a dona 
formal dessas participações 

promoverá a venda de suas 
participações por dentro da 
empresa”, concluiu.

O leilão do Aeroporto de 
Cumbica foi realizado em 
2012, quando foi arrematado 
pelo valor de R$ 16,213 bi-
lhões no período de 20 anos 
pelo consórcio Invepar ACSA, 
que reúne as empresas Inves-
timentos e Participações em 
Infraestrutura S/A (Invepar) e a 
Airports Company South Áfri-
ca SOC Limited, empresa da 
África do Sul. Da participação 
no consórcio, 90% pertence a 
Invepar, e os outros 10% são 
da ACSA.
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Afiando o facão
Graduado secretá-

rio recebeu missão 
delicada: identificar e 
enxugar alguns comis-
sionados que, coin-
cidentemente, foram 
nomeados durante 
2018 , ano da eleição. 
Muitos seriam ligados 
ao ex-presidente Edu-
ardo Soltur (PSB), que 
foi candidato derrotado 
a deputado federal…

Alguém arrisca?
Chamou a atenção: no 

meu Facebook, o se-
cretário Airton Trevisan 
(Justiça) escreveu que o 
governo Guti “Melhorou 
muito. Muita tranqueira 
se afastou”. A quem 
será que ele estaria se 
referindo?...

Prognóstico
Gustavo Sartori, que foi candidato a prefeito 

de Bragança Paulista pelo PSB, deverá ser no-
meado hoje secretário adjunto de Governo. Ele 
tem bons relacionamentos no governo estadu-
al…

Agenda
O ex-prefeito Elói Pietá será entrevistado 

terça-feira no programa “Radar”. Perguntas an-
tecipadas pelo WhatsApp 99 507 6900…

Vai saber
Rumor que o secretário adjunto Tom Roque 

(esportes) vai virar diretor. E que o diretor Wil-
son David assumirá como adjunto. Qual seria a 
vantagem deste troco-troca?...

Bem-vinda!
Publicamente não confessam, mas os tuca-

nos guarus estão entusiasmados com a pos-
sibilidade da empresária Fran Corrêa assumir 
o PSDB…

Engatilhado
Fontes do PP insistem em dizer que irão 

lançar o deputado estadual Coronel Telhada 
candidato a prefeito em 2020. Ele já coman-
dou a PM em Guarulhos

Momento econômico
A tarifa do transporte coletivo deverá ser 

reajustada semana que vem. Segundo fontes, 
deverá passar de R$ 4,30 para R$ 4,45 no 
bilhete eletrônico e 4,85 no vale-transporte e 
dinheiro…

Pergunta no ar
Aquela ex-

pectativa que 
o ex-secretário 
de transportes 
Giuliano Locanto 
seria nomeado 
na estatal esta-
dual EMTU se 
confirmou?...

Reticências...

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

Presidente promete 
recolocar TV Câmara no 
ar até o fim de março

Fora do ar desde julho 
do ano passado, a TV 
Câmara deve retomar 
suas atividades até o 
fi nal do mês de mar-
ço. É o que garante o 
presidente da Câmara 
Municipal, vereador 
Professor Jesus (sem 
partido). Para o retorno 
da TV é necessário a 
conclusão do processo 
de licitação, que está 
em andamento, para 
locação dos equipamen-
tos.

O último processo 
de licitação realizado, 
ainda na gestão do 
vereador Eduardo Soltur 
(PSB), previa um gasto 
anual de quase R$ 700 
mil.

“A TV Câmara para 
quem não conhece é 
um baita de um empre-
endimento e já conver-
sei com o secretário 

[Rodrigo Sousa] e quero 
dar sequência. Estamos 
tratando da melhor 
maneira possível e no 
máximo 60 dias voltará 
a funcionar. Estamos 
fazendo a licitação e 
espero que as coisas 
andem”, afi rmou o pre-
sidente.

Naquela ocasião, o 
processo de contra-
tação, por meio de 
pregão, contou com a 
participação de quatro 
empresas – Agilize 
Consultoria e Tecnolo-
gia Eireli; Digilab S.A.; 
Elisabete Pinheiro da 
Silva EPP; e Seegma 
Comércio, Importação 
e Exportação Ltda. 
Contudo, com o valor 
de R$ 58,1 mil por mês, 
a empresa Seegma 
Comércio, com sede na 
cidade São Paulo, ven-
ceu o certame. (A.B.) 
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para alunos do 
ensino médio da escola pública

com desconto de 50% 

para alunos do 
ensino médio da escola pública

Técnico em ESTÉTICA 
e Técnico em ADMINISTRAÇÃO

Técnico em ESTÉTICA 
e Técnico em ADMINISTRAÇÃO

50%50%50%50%50%
Cursos técnicos

Matrículas até 10/02/2019

Av. Brigadeiro Faria Lima, 
2102 - Cocaia - Guarulhos - SP 

Fone: 11 2413 2525

Prefeitura prevê investimento recorde 
nos setores de zeladoria da Proguaru

A prefeitura prevê para 
2019 um investimento 
recorde nos setores de 
zeladoria da Progua-
ru, tais como, capina, 
varrição e tapa-buracos. 
Com a forte injeção de 
recursos do executivo 
municipal na empresa 
de economia mista, será 
possível a contratação 
imediata de 150 novos 
funcionários para o car-
go de Auxiliar de Servi-
ços Gerais, por meio de 
concurso público, que 
já está em andamento. 
Eles atuarão nas frentes 
de trabalho do Setor de 
Limpeza Urbana, res-
ponsável pelo atendi-
mento das demandas. A 

prova do certame ocor-
re no próximo domingo, 
dia 27 de janeiro.

No fi nal de 2018, a 
Prefeitura de Guaru-
lhos já havia divulgado 
esse planejamento em 
conjunto com a Progua-
ru, afi m de potencializar 
os serviços de zelado-
ria. Inclui-se nesta lista 
de ações a pintura de 
guias, remoção de resí-
duos, roçagem, conser-
vação de vias, limpeza 
de bocas de lobo, além 
das manutenções nas 
áreas de pavimentação 
e drenagem.

Já está em estudo 
interno, a quantidade 
necessária de trabalha-

dores que precisam ser 
contratados a mais, a fi m 
de que toda a cidade 
seja atendida e contem-
plada com as benfei-
torias. O objetivo do 
atual governo é deixar 
Guarulhos impecável no 
quesito zeladoria, duran-
te os próximos meses.

“Com o fortalecimen-
to desta parceria com 
a Proguaru, além de 
devolver o protago-
nismo da empresa na 
execução do serviço de 
zeladoria, tenho a certe-
za que os próximos dois 
anos serão de muito 
progresso para Guaru-
lhos”, disse o prefeito 
Guti.

Ulisses Carvalho 

Os casos de estupro de 
vulnerável apresentaram 
crescimento de 19% em 2018 
em relação a 2017, de acor-
do com dados divulgados 
pela Secretaria de Seguran-
ça do Estado de São Paulo 
(SSP). Até o mês passado, 
foram 278 casos, contra 232 
no ano anterior, registrando 
um aumento também de 10% 
no número total de casos de 
estupro, de 346 ocorrências 
para 380. 

O crime é confi gurado 
como estupro de vulnerável 
ao ter conjunção carnal ou 
praticar algum ato libidinoso 
com menores de 14 anos, 
ou que apresentem alguma 

enfermidade ou defi ciência 
mental. A punição para este 
tipo de crime é de 10 a 20 
anos de reclusão, e no caso 
de morte, de 12 a 30 anos.

Em um dos casos, no dia 
26 de julho do ano passa-
do, um idoso de 74 anos, 
foi preso em fl agrante pela 
Polícia Militar por tentativa 
de estupro a uma criança 
na avenida Estados Unidos, 
n° 469, no bairro Jardim das 
Nações, região de Cumbica. 
Na ocasião, o boletim de 
ocorrência foi lavrado no 3° 
Distrito Policial e a idade da 
criança não foi revelada. 

Somente no ano passado, 
houve a apreensão de 227 
armas de fogo, sendo 104 

por posse ilegal. O número 
de menores apreendidos 
também foi grande, 410, 
porém, apresentou uma 
queda de 21% em relação 
a 2017, quando houve 521 
apreensões. Segundo a SSP, 
houve 3.045 pessoas presas 
em fl agrante na cidade no 
ano passado, de um total de 
4.001 prisões efetuadas. 

Um dado positivo foi à 
redução de 41% no roubo 
de carga em Guarulhos, 
com 411 ocorrências em 
2018, contra 705 em 2017. 
Os casos de tráfi co de 
drogas na cidade chegaram 
a 990, além de 7.209 casos 
de roubo e mais de dez mil 
furtos. 

Casos de estupro de 
vulnerável apresenta alta 
de 19% em Guarulhos

Divulgação
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[ bloco de notas ]

Prefeitura divulga lista de suplentes para 
cursos do Programa Jovem Trabalhador

A Secretaria do Trabalho di-
vulgou nesta quinta-feira (24) 
a lista de suplência para os 
cursos do Programa Jovem 
Trabalhador. A lista contempla 
novos nomes para os cursos 
de Auxiliar de Hotelaria 
(15 vagas), Organizador de 
Eventos (18 vagas), Montagem 
e Manutenção de Computa-
dores (11 vagas), Impressor 
de Banda Larga e Estreita 
(28 vagas), Web Designer (17 
vagas), Robótica (13 vagas) e 
Marketing e Vendas (3 vagas). 
As vagas serão preenchidas 

por ordem de chegada.
 Os participantes devem 

comparecer nos dias 24, 25 
ou 28/01, às 9h, na sede da 
Secretaria do Trabalho, no 
Macedo, portando RG, CPF, 
foto 3x4, declaração ou his-
tórico escolar e comprovante 
de residência. Caso o estu-
dante seja menor de 18 anos, 
o comprovante apresentado 
poderá ser em nome do pai, 
mãe ou responsável legal. 
Após a matrícula, o prazo para 
entregar os dados da conta-
-salário é de cinco dias.

[ bloco de notas ]

Na próxima quarta-feira 
(30) e no próximo dia 13 de 
fevereiro, às 14h, a Secre-
taria de Educação oferece 
ofi cina gratuita de pulseiras 
no CMIL (Centro Municipal 
de Incentivo à Leitura) Luis 
de Camões, em Gopoúva. 
Ministrada por Priscila Laxy, 
a atividade é indicada para 
maiores de 7 anos e são ofe-
recidas, ao todo, 15 vagas. 
As inscrições são feitas no 
próprio local, ou pelo telefo-
ne 2425-2031. 

Os participantes também 
encontram todo o mate-
rial para elaboração das 
bijuterias disponível no local, 
que são todos reciclados e 
reutilizados. A ofi cina integra 
as atividades do Projeto 
Literalmente Isso, a qual 
propõe aos participantes um 
ambiente de acolhimento, 
entretenimento e aprendiza-
do, valorizando bibliotecas e 
centros de incentivo à leitura 
da cidade por meio de inú-
meras atividades culturais.

CMIL Luis de Camões promove 
oficina gratuita de pulseiras

Já está previsto para 2019 
um novo concurso público 
para escrevente técnico 
judiciário do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo 
(TJ/SP). Como o órgão cos-
tuma realizar concurso para 
recompor seu quadro de 
pessoal a cada dois anos, 
com vagas para capital e 
Grande São Paulo e para o 
litoral e interior, 2019 prome-
te grandes oportunidades 
para quem se preparar de 
verdade. Antecipe-se ao 
edital e comece a investir 
no seu futuro. A carreira de 
escrevente garante remune-
ração inicial de R$ 6.271,26, 
já incluído o auxílio-alimen-
tação. Os contratados ainda 
têm direito a auxílio-saúde e 

auxílio-transporte, além de 
outros benefícios.

Os últimos concursos do 
TJ/SP tiveram a Fundação 
Vunesp como banca orga-
nizadora e foram divididos 
em duas etapas. A primeira 
delas foi composta por uma 
prova objetiva – de caráter 
eliminatório e classifi catório 
–, com 100 questões de 
múltipla escolha, divididas 
em três blocos: Língua Por-
tuguesa (24 questões), Co-
nhecimento em Direito (40) 
e Conhecimentos Gerais (6 
questões de Matemática, 10 
de Raciocínio Lógico, 16 de 
Informática e 4 de Atualida-
des). A segunda etapa con-
sistiu em uma prova prática 
de formatação e digitação.

Novo concurso do Tribunal de Justiça 
de SP está previsto para este ano

UBS Flor da Montanha inaugura 
espaço de leitura com 70 livros

Na última quarta-feira (23), 
a UBS Flor da Montanha 
inaugurou o espaço de 
leitura “Livros Livres Voam”. 
A iniciativa, parceria entre as 
Secretarias de Educação e 
Saúde, faz parte do Progra-
ma Literalmente Isso, que 
tem por objetivo ampliar e fo-
mentar a literatura em todas 
as regiões do município.

O acervo da UBS conta 
com cerca de 70 livros para 
os públicos infantil, infanto-
-juvenil e adulto. Francisco 
Souza, gerente da unidade, 
conta quais são os benefícios 

da inauguração de mais um 
ponto de leitura. “Já são de-
senvolvidos em parceria com 
a Secretaria de Educação, 
trabalhos para fora da unida-
de e agora vimos a possibi-
lidade de ampliar a função 
da atenção básica, trazendo 
a educação para dentro da 
UBS. Além de incentivar a 
comunidade a ter uma maior 
proximidade com os livros, 
o projeto também alcança 
os próprios funcionários da 
UBS, com lazer e entrete-
nimento nos momentos de 
descanso”.

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

DivulgaçãoDivulgação

O Samba do Eugênio e o 
Bar Brahma promovem o 
pré-Carnaval mais solidário 
de São Paulo, com uma 
grande feijoada benefi -
cente em prol da Casa de 
David, que é uma instituição 
que cuida de pessoas com 
defi ciência intelectual, física 
e autismo há mais de meio 
século. Haverá  a presença 
da Bateria da Velha Guarda 
da Gaviões da Fiel, Ivo Mei-
relles e Bateria Superação.

O valor do convite será 

revertido 100% para a 
instituição com direito 
a feijoada e acesso aos 
shows. O evento ocorre 
no dia 10 de fevereiro, das 
13h às 20h, no Bar Brahma, 
localizado na avenida São 
João, n° 677, na região 
central. O valor do ingresso 
é R$ 100, e o ingresso pode 
ser comprado através do 
site:  https://www.ingresse.
com/ingressos-feijoada-
-benefi cente-casa-de-
-david-10-02-2019. 

Bar Brahma realiza feijoada 
beneficente em prol da Casa David

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

Planejamento e afeto
Em vias de esgotamento do tempo, o viés mais racional 

é eleger prioridades nas nossas vidas. Desde sempre, 
podemos ensinar aos nossos fi lhos o valor da vida em 
comunhão com o outro, muito mais o valor dos momen-
tos do que o preço que se exige de nós...

Há muitos anos realizo com minha família, uma prá-
tica bastante plural, democrática, realista e autoral na 
construção de passeios e atividades para cada uma das 
férias semestrais que chegam... A ansiedade deles para 
criarmos a nossa “tabela de férias” é enorme e essas tá-
bulas criadas à mão com a pureza e inocência da infân-
cia, certamente formam valores indestrutíveis na mente 
deles, fortalecem ainda mais nosso vínculo afetivo, lhes 
dão parâmetro do que podemos e senso de realidade. 

Primeiramente ouvir o que eles têm a dizer é muito 
importante, quais seus anseios, suas vontades, seus 
sonhos, dos mais simples aos mais desafi adores... 
Tivemos edições da tabela que fomos enumerando uma 
lista de coisas interessantes para se fazer no período 
mais esfuziante do ano... Tem de tudo nessa lista desde 
dar banho na cachorra, ir ao cinema, fazer um bolo com 
o papai, fazer gelinho em família, empinar pipa, brincar 
de caça ao tesouro dentro de casa, chamar amigos para 
uma sessão pipoca, tomar banho de chuva, construir 
um carro de papelão, criar um robô com sucata, visitar 
os avós, presentear alguma criança carente com livros, 
doar brinquedos à quem precisa, pintar o corpo com 
tinta guache, visitar um asilo, fazer um show com as 
panelas da mamãe, soltar um passarinho na fl oresta; até 
fazer uma guerra de bexigas d`água; enfi m o cardápio 
de atividades é muito maior... Percebam o quão variada 
é a nossa lista e a possibilidade enorme de nós, pais, 
infl uenciarmos positivamente atitudes que não apenas 
os tão habituais jogos eletrônicos dessa geração. 

Mas por que criar uma tabela pra isso? Primeiro esta-
mos embutindo no memorial da infância dessas crianças 
um referencial de planejamento estratégico impres-
cindível, pois não basta simplesmente jogar atividades 
aleatoriamente na lista, é preciso analisarmos juntos se 
teremos condições de realizar, se há algum risco ou peri-
go nas ideias propostas, por isso os pais são os coorde-
nadores dessa aventura deliciosa de elencar as ativida-
des de férias... Outro fator preponderante na importância 
dessa construção é permitir em certa medida que as 
crianças possam extravasar, fazer coisas que talvez na 
correria do dia a dia não podem. 

Se durante as férias há esse deleite de possibilidades 
e desafi os lúdicos; para se chegar nesse período é pre-
ciso passar por uma fase que chamo de “construção de 
caminho” com etapas que lhes dão conta de tarefas diá-
rias. Por isso durante os outros meses do ano, antes de 
chegarmos nas férias criamos juntos a “tabela de regras” 
para dar suporte aos deveres do dia a dia; esse docu-
mento feito coletivamente é sempre colado no quarto 
deles, para nós recorrermos quando eles escorregam 
em suas obrigações diárias. 

Em suma, viver a infância das crianças é mediar, orien-
tar, propor, instigar prazeres e deveres, com avaliação 
permanente, com a alma vibrante que o amor exerce. 

[ artigo ]
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Na terça-feira, dia 22/01, 
o prefeito Guti sancionou a 
lei 7.683/19, a qual reco-
nhece o CIAAG (Centro de 
Inclusão e Apoio ao Autista 
de Guarulhos), como sendo 
uma entidade de utilidade 
pública. O CIAAG é presi-
dido por Alexandra Oniki, 
que também é diretora de 
Terceiro Setor da ACE-
-Guarulhos.

Alexandra ressalta que 
esse reconhecimento não 
é para trazer benefícios físi-
cos à entidade, mas, sim, 
conferir seriedade e idonei-
dade ao trabalho realizado 
pelo CIAAG. “Agora que 
somos uma entidade com 

utilidade pública reconhe-
cida, acredito que fi ca mais 
fácil conseguirmos inves-
tidores sociais para ajudar 
na nossa manutenção. 
Esse título só tem quem 
está em conformidade com 
padrões de transparência 
fi scal e social. Ser de utili-
dade pública dá credibili-
dade ao nosso trabalho”, 
afi rma.

Para obter o título de 
utilidade pública, o CIAAG 
percorreu um longo 
caminho. “Foram quatro 
anos tentando o reconheci-
mento. São exigidas várias 
documentações e certifi ca-
ções”, continua. Para ela, 

essa conquista pode ajudar 
e inspirar outras entidades 
também a serem de utilida-
de pública. “Em Guarulhos 
são poucas entidades 
enquadradas dessa forma. 
Basta estar em consonân-
cia com seu objetivo social, 
que é o de prestar serviço 
à coletividade, sem fi ns 
lucrativos”, orienta.

William Paneque, presi-
dente da ACE-Guarulhos, 
saúda a conquista e refor-
ça o empenho de Alexan-
dra no terceiro setor. “Gua-
rulhos tem muito a ganhar 
com a força da Alexandra. 
À frente da diretoria do 
Terceiro Setor da ACE, ela 

desempenha um grande 
papel, ao aglutinar as en-
tidades e fazer muito bem 
a ponte junto ao poder 

público. E essa conquista 
do CIAAG pode ser a mola 
propulsora para que Gua-
rulhos seja referência não 

só na inclusão da criança e 
do jovem autista, mas das 
pessoas que precisam de 
um olhar especial”, conclui.

Entidade capitaneada por diretora da ACE 
é reconhecida como de utilidade pública

SANÇÃO: A lei foi sancionada pelo prefeito Guti (PSB); Alexandra Oniki, diretora da Associação, tambem dirige o CIAAG, que oferece apoio a crianças e jovens autistas da cidade
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[ horóscopo ]

Cada Um Tem A Gêmea Que Merece

Monte Carlo

Globo, 13h59 Jack 
and Jill. EUA. Comé-
dia. Direção Dennis 
Dugan. Com Adam 
Sandler, Al Pacino. 
Jack é um publicitá-
rio de sucesso que 
mora em Los Ange-
les com sua esposa, 
Erin, e os filhos. Com 
a aproximação do fe-

riado, ele começa a 
temer a visita da sua 
irmã gêmea, Jill, uma 
grosseirona capaz de 
enlouquecer toda a 
família. A situação vai 
de mal a pior quando 
Jill revela que irá es-
tender sua visita, obri-
gando Jack a aturar 
suas loucuras.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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COMPOSTAGE

M

SIMOSIRID
ROARTOPOU
CCMEEL
URICOPROA

GLOBODEOURO
ALOEVUS

PROFESSORES
TATOUE

GUERRASANTA

Espaço
para com-
petições
de turfe

Lugar de 
degrada-
ção moral

(fig.)

Tipo de
pagamen-
to como 
o sinal

Instância
superior

da Justiça
eleitoral

Usa o
apito para
marcar a
falta (fut.)

Roentgen
(símbolo)

Praça 
da taba
(bras.)

Lucro
obtido em
operação
cambial

(?) do sol:
a "hora 

mágica" da
fotografia

Endereço
no link do
portal da
internet

Albert
Einstein,

físico
alemão

Recicla-
gem para
produção
de adubo

Museu da
Imagem e
do Som
(sigla)

Aceitou
(pop.)

Tipo de 
bainha que
oculta a
costura

Diz-se da
casa com
poucos
luxos

"A Rosa
do (?)",
livro de 

Drummond

Letra equi-
valente 

ao lambda
grego

Local da
carranca
no barco

viking

Pedido de
socorro
em códi-
go Morse

Home (?),
lance do
beisebol

Que tem
um medo
patológico

(fem.)

Sufixo de
"cipriota"

Moeda
ameaçada
pela crise
de 2011

Evento que uniria to-
do o mundo islâmico

contra um inimigo
comum não islâmico

Rugido,
em inglês

O amigo
do alheio
Confusão

total

Procedimento que
pode salvar a vida do
portador de leucemia

Vasilha 
de barro
Conceito

central da filosofia niilista

Saudação
informal
Orelha, 

em inglês

Expressão artística
tradicional preserva-
da nas brincadeiras

de roda

Prêmio do
Cinema
dos EUA
Didatas

Ácido (?),
composto
orgânico
presente

no sangue
em alta 

concentra-
ção, nos
casos de

gota

Gargalhada
País onde
nasce o rio
Amazonas

Pintor im-
pressionis-
ta francês

Armação
de óculos

3/ear — run. 4/roar. 5/ocara. 6/fóbica — renoir — rolotê. 11/guerra santa.

[ novelas ] 

virgem

É aconselhado que 
você aplique maior 
equilíbrio ao seu 
estilo de vida. Sua 
visão é mais objetiva. A 
sensação de cansaço 
está levando você na 
direção certa. Uma noite 
tranquila seria perfeito, 
então descanse em 
completa privacidade.

Você vai obter grande 
satisfação por dedicar 
suas energias a um ami-
go que precisa de você. 
Você sente necessida-
de de diminuir o ritmo. 
Ouça seus instintos 
básicos e descanse um 
pouco, sem se culpar 
inutilmente.

Sua autoconfiança 
aumentará. 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. 

Você terá mais 
liberdade para agir, 
pensando nos seus 
planos para o futuro. 
Você receberá boas 
notícias relacionadas 
com dinheiro. Você está 
mantendo a sua forma 
e vai se sentir confiante 
em melhorar ainda mais.

Você terá a oportuni-
dade de decidir se seus 
amigos são realmente 
sinceros. Use seu bom 
senso para ser seletivo. 
Você não está muito 
inclinado a cuidar de si 
mesmo, mas apenas 
uma tendência ao exces-
so pode ameaçar o seu 
bem-estar.

Hoje é um dia para 
aproveitar. Você tem um 
talento para se insinuar 
e seu charme vai abrir 
todas as portas! Se você 
fizer um esforço consis-
tente para moderar sua 
impaciência, você será 
um vencedor. O seu 
otimismo crescente está 
lhe dando mais energia.

Movimentos planetá-
rios reacenderão seu 
próprio otimismo e o das 
pessoas ao seu redor. 
Você está em boa forma, 
mantenha o esforço que 
você fez com a sua dieta 
e as coisas vão ficar 
ainda melhor.

Você precisa ficar 
longe de sua rotina. 
Faça isso antes de 
se sentir completa-
mente saturado. Uma 
sensação de bem-estar 
interior permite-lhe 
colocar muitas boas 
ideias em perspectiva e 
a atmosfera calma lhe 
dará força.

Você terá uma forma 
natural de evitar dificul-
dades e mostrar onde 
estão seus limites. Suas 
decisões são finais e 
sem compromisso. Se 
você conseguir acalmar 
as suas dúvidas, você 
será capaz de manter 
a sua incrível energia 
mental.

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

Você vai ter dificuldade 
para trabalhar. Não 
desperdice seus esfor-
ços, pense nas coisas 
antes de começar. Você 
precisa de um descanso. 
Não faça muitas coisas, 
tente relaxar.

Você vai aleatoria-
mente começar a pen-
sar sobre algo do seu 
passado, hoje. Isso vai 
lhe ajudar a desenvolve 
suas ideias. Não basta 
parar nos possíveis 
erros que cometeu. 
Você realmente precisa 
relaxar no fim do dia.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Márcio e Maria 
Alice decidem 
inventar um falso 
namoro para 
provocar Pérola e 
Alex. Tito e Garoto 
descobrem que a 
caixa de Heitor está 
com Solange e foi 
presente de Fabia-
na. Flora confronta 
Gabriela. Deivide 
pede desculpas a 
Santiago e afirma 
que também denun-
ciará Bryan.  

Espelho da Vida
Danilo e Cris/

Julia trocam juras 
de amor. Felipe 
observa Alain brin-
cando com Priscila. 
Irmã Zélia reco-
nhece Cris/Julia e 
a denuncia para 
Madre Joana. Lucas 
se preocupa com 
Hildegard, que ga-
rante que o rapaz 
se apaixonará por 
Mimi.     

O Tempo 
Não Para

Petra fica indigna-
da ao ver Amadeu 
na Criotec e o 
imobiliza em uma 
cápsula. Menelau 
decide ajudar os 
amigos, contra-
riando Elmo. Lúcio 
providencia para 

que Mariacarla seja 
presa pelo roubo 
das joias do Museu 
Africano.  

O Sétimo Guardião
Gabriel confronta 

Valentina. Sampaio 
consegue captar 
água da fonte. Ju-
randir tem um surto 
ao beber um chá de 
Milu, e Elisa pede 
ajuda a Sóstenes e 
Luz. Para despistar 
Gabriel, Valentina 
finge se preocu-
par com o filho e 
questiona suas 
escolhas.

Jesus
Judite nega a gra-

videz, mas Caifás 
fica desconfiado. 
Caius leva a pior 
na briga com Goy. 
Maria agradece a 
proteção do rapaz. 
Madalena fala 
sobre Jesus com 
Antipas. Zelote 
beija Betânia. Láza-
ro fica ansioso à 
espera da resposta 
de Susana. Jesus 
diz para Pedro não 
imitar as atitudes 
dos fariseus. Na 
cozinha do palácio, 
Diana fala sobre 
a briga. Antipas 
pergunta sobre 
Jesus para Maria 
Madalena. Caifás 
descobre que 
Judite está grávida. 

Goy denuncia Caius 
para Petronius.   

As Aventuras 
de Poliana

Gabriela interrom-
pe o beijo, dizendo 
que não havia 
nenhum programa-
do na cena. Luca 
e Mirela se olham 
por algum tempo. 
Poliana encontra 
Chuvisco e Ruth 
fica furiosa, pensan-
do que a menina o 
levou de propósito 
para a escola.     

Teresa
Teresa consegue 

convencer Mariano 
que o ama e pede 
outra oportunida-
de. Ela garante 
que assim que se 
divorciar de Arthur 
eles poderão fazer 
planos para toda a 
vida. Mariano pede 
que Teresa passe 
a noite com ele em 
seu apartamento. 
Esperança repre-
ende Jonhy por ter 
roubado Paty. Ele 
responde que o fez 
por amor e diz que 
ela também se me-
teu com um homem 
casado por amor. 

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

SBT, 23h15 Mon-
te Carlo. EUA, 2011. 
Comédia. Direção: 
Thomas Bezucha. 
Com Selena Gomez, 
Leighton Meester. 
Depois de tempos 
planejando, enfim 
chegou a hora da 
jovem Grace partir 
para sua tão sonha-
da viagem para Pa-
ris. De última hora, 
sua irmã se jun-
ta ao grupo. Os pri-
meiros momentos 
na França se mos-

tram uma verdadei-
ra decepção. Mas 
a sorte toma conta 
da aventura quando 
Grace é confundida 
com uma esnobe e 
milionária socialite 
britânica chamada 
Cornelia, aguarda-
da em Monte Carlo 
para um evento be-
neficente. Na pele 
da sósia, Grace e as 
amigas farão do gla-
mour, o luxo e os fla-
shes uma grande di-
versão.



www.guarulhoshoje.com.br 9sexta-feira, 25 de janeiro de 2019

de linhaClassifi cados

Para anunciar 
nos classifi cados 

ligue: 

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

   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 

 3 COMODOS 
 Coz, sala quarto e wc R$800,00 
F:94750-8446 

 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

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

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 

OPERADOR(A) DE VENDAS
GUARULHOS

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

Conhecimento do pacote Offi ce;
Habilidade com vendas ativas e receptivas.
Salário + Remuneração variável + benefícios. 
Ter capacidade para trabalhar em equipe, ser 
concentrado e focado em resultados.
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Ator Caio Castro 
é condenado por 
agredir fotógrafo 
em festa
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