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Sete bombeiros de 
Guarulhos participam 
das buscas em Minas

DOCUMENTÁRIO: A história dos 35 anos da banda Ultraje a Rigor no rock 
nacional vira documentário e irá para 20 salas de cinema do país
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O governador João Doria (PSDB) formalizou parceria com o governo federal para a construção do Ferroanel. No trecho de 53 
quilômetros, a ferrovia, que ainda não tem data para inicio das obras, passará por pelo menos 16 bairros da cidade de Guarulhos

Ferroanel irá cruzar 16 bairros 
da região leste de Guarulhos
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Baile funk tira sossego 
dos moradores do 
Jardim Bela Vista desde 
o mês de outubro

Vereadoras lamentam 
a baixa participação 
nas comissões da
Câmara Municipal
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Daae investe R$ 3,5 milhões para limpeza 
e remoção de dejetos do rio Baquirivu
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Confi ra o caderno especial Educação
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Secretário municipal anuncia
o ingresso no Partido Novo
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Expediente

[ cena do dia ] Werther Santana/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Estações da CPTM terão vacinação 
contra febre amarela nesta 5ª feira

Nesta quinta-feira (31), 
os usuários que passarem 
pelas estações Domingos 
de Moraes, na Linha 8-Dia-
mante, e Comendador Er-
melino, na Linha 12-Safira, 
poderão se vacinar contra 
a febre amarela.

A ação acontecerá das 
14h às 16h, na Estação 
Domingos de Moraes, e 
das 17h às 21h, na Esta-
ção Comendador Ermeli-
no. Vale lembrar que para 
participar é necessário 

apresentar documento de 
identificação e, se houver, 
caderneta de vacinação 
atualizada.

A campanha é uma ação 
da UBS Vila Jaguara e 
conta com apoio da CPTM, 
que abre espaços em suas 
estações para a realiza-
ção de atividades ligadas 
a promoção da saúde e 
bem-estar dos usuários, 
incentivo à leitura, mos-
tras artísticas, exposições, 
apresentações e cultura.

Alex Silva/AE

Chuva e ventos fortes 
atingem São Paulo 

A chuva e vento forte que 
atingiram a capital paulista 
no final da tarde desata 
quarta-feira (30) causaram 
alagamento de ruas, quedas 
de árvores, desmorona-
mentos e o desabamento 
de parte de um hangar no 
Aeroporto Campo de Marte, 
na zona Norte da cidade. 
Não houve feridos. 

Os bombeiros da Empresa 
Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero) do 
Campo de Marte vistoriaram 
hangar, cujo teto caiu sobre 
algumas aeronaves por volta 
de 17h10. “No momento, o tra-
balho no local é para conter 
possível vazamento de com-
bustível, além de monitorar 
novos riscos de desabamen-
to”, disse a Infraero, em nota. 
O hangar atingido é privado, 
da empresa Marte Updates.

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, desde o início 
da chuva, foram registra-
dos 68 quedas de árvores, 
nove desmoronamentos e 
13 alagamentos em ruas. A 
enchente atingiu também 
parte dos aviões no Campo 
de Marte.

Segundo o Centro de 
Gerenciamento de Emergên-

cias (CGE) da prefeitura, as 
rajadas de ventos no aero-
porto atingiram 96,3 km/h às 
17h. No mesmo horário, no 
Mirante de Santana, na zona 
Norte, as rajadas chegaram 
a 88,6 km/h. De acordo 
com o Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet), ventos 
contínuos acima de 118 km/h 
caracterizam um furacão.

Houve queda de granizo 
no Horto Florestal, em 
Santana e no Tucuruvi, na 
zona norte, e também na Sé 
e no Anhangabaú, no Centro. 
Trechos da Marginal Tietê 
foram alagadas e tiveram o 
tráfego de carros interrompi-
do parcialmente. 

As avenidas Cruzeiro do 
Sul e a Nossa Senhora do Ó, 
na zona Norte, também foram 
afetadas pelas enchentes. A 
avenida Rio Branco, e a rua 
da Cantareira, no Centro, 
tiveram trechos alagados. 
Na zona Oeste, a avenida 
Marques de São Vicente foi 
afetada também.

Às 19h, o trânsito na cidade 
estava dentro da média 
histórica: 11,6% das vias mo-
nitoras pela Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET) 
estavam congestionadas.

 Enterro sem Lula

Parentes e amigos acompanharam o sepultamento de Genival Inácio da Silva, o Vavá, irmão do 
ex-presidente Lula, no Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo do Campo, nesta quarta, 30. 
Vavá morreu em decorrência de câncer. Lula não compareceu, mesmo tendo sido autorizado 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), poucas horas antes de o corpo ser sepultado.
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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° 2120
30/01/2019
13 - 20 - 24 - 25 - 38 - 41

 
Lotofácil
Concurso n° 1770
30/01/2019 
02 - 04 - 05 - 07 - 11
12 - 14 - 15 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 25

Lotomania
Concurso n° 1939 
29/01/2019
02 - 03 - 07 - 10 - 11
16 - 18 - 23 - 24 - 25
27 - 29 - 30 - 34 - 41
46 - 55 - 60 - 81 - 83

Dupla Sena
Concurso n° 1895
29/01/2019
Primeiro sorteio 
20 - 29 - 31 - 32 - 34 - 48
Segundo sorteio
15 - 25 - 32 - 34 - 35 - 39

Federal
Extração n° 05358
30/01/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   09453          350.000,00
2º  69782             18.000,00 
3º  40416              17.000,00
4º  01593              15.400,00
5º  57070             14.820,00
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Ulisses Carvalho 

Sete homens do Corpo 
de Bombeiros de Guarulhos 
auxiliam nas buscas pelos 
desaparecidos na cidade 
mineira de Brumadinho. Os 
militares, do 5° Grupamento 
de Bombeiros, localizado no 
bairro do Macedo, chegaram 
às 3h30 desta quarta-feira 
(30) ao local da tragédia. 

Em nota, o Corpo de Bom-
beiros destacou que do total 
de 44 profissionais enviados 
pelo estado de São Paulo, 
sete são de Guarulhos, 
porém, não soube precisar 
o número de equipamentos 
levado pela corporação. Ao 
todo, foram enviados pelo 
governo de São Paulo 54 
policiais militares, sendo os 
outros dez, do Comando da 
Aviação da Polícia Militar, 
além de dois helicópteros 
Aguiar, drones e dois cães 
farejadores. 

O grupo partiu da Escola 
Superior de Sargentos, na ca-
pital paulista, com 12 viaturas 

e um caminhão com material 
operacional. Não há previsão 
de quanto tempo os policiais 
devem permanecer ajudando 
nas buscas, e por conta disso, 
os militares também levaram 
mantimentos como alimentos, 
bebidas e barracas. 

Os trabalhos de bus-
cas foram iniciados pelos 
bombeiros de São Paulo na 
manhã desta quarta-feira (30), 
às 11h15, com 32 bombeiros, 

além da força tarefa, que é 
o grupo especializado no 
apoio logístico e operacio-
nal durante o salvamento. 
A tragédia de Brumadinho 
ocorreu na sexta-feira (25), 
quando uma barragem da 
mineradora Vale se rompeu 
e os rejeitos atingiram a área 
administrativa da companhia, 
sendo um refeitório e parte 
de uma comunidade de nome 
Vila Ferteco. 

Último levantamento 
divulgado pelo Corpo de 
Bombeiro e Defesa Civil de 
Minas Gerais aponta 99 o nú-
mero de mortos confirmados, 
sendo 57 identificados, além 
de 259 pessoas desapare-
cidas, 192 resgatados e 393 
localizados. As buscas, que 
entraram no sexto dia nesta 
quarta-feira (30), teve 320 
bombeiros na área atingida 
pelos rejeitos de minério. 

Sete bombeiros de Guarulhos auxiliam 
nas buscas da tragédia de Brumadinho 
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PEVs receberam mais de 47 mil 
toneladas de  rejeitos em 2018

Durante o ano passa-
do, as 19 unidades Ponto 
de Entrega Voluntária 
(PEV) da Prefeitura 
receberam um total de 
47.625 toneladas de 
materiais sem utilidade 
para as pessoas, como 
entulho, terra, restos de 
gesso e madeira, podas 
de árvores e móveis 
velhos. 

Ao montante somam-
-se ainda 33.400 pneus. 
O balanço foi divulgado 
pelo  Delurb (Depar-
tamento de Limpeza 
Urbana) da Secretaria de 
Serviços Públicos, nesta 
terça-feira (29).

Os PEVs recebem gra-
tuitamente os materiais 
acima citados e também 
vidros, isopor e metais. 
Cada pessoa pode en-
tregar até 1m3 de resídu-
os por dia, o equivalente 
a 12 carrinhos de mão ou 
a 20 sacos de 50 litros, 
por exemplo.  

Todo o material que 
chega aos PEV passa 

por triagem para que 
seja destinado correta-
mente. 

Resíduos da constru-
ção civil, por exemplo, 
são encaminhados à 
Usina Recicladora da 
Proguaru onde são 
transformados em 
agregados utilizados em 
obras de recuperação 
e manutenção de vias e 
equipamentos públicos. 
Madeiras e pneus são 
enviados a empresas 
recicladoras do setor e 
os demais recicláveis à 
cooperativa de recicla-
gem para geração de 
emprego e renda.

Guarulhos oferece 19 
PEVs que funcionam de 
2ª. a 6ª. feira, das 8h15 
às 16h, e aos sábados 
das 8h15 às 15h30. Para 
saber os endereços, 
basta acessar www.gua-
rulhos.sp.gov.br em Ser-
viços Públicos/ Ponto de 
Entrega Voluntária - PEV. 
Mais informações pelo 
telefone 2468-7206.



www.guarulhoshoje.com.brcidade quinta-feira, 31 de janeiro de 20194

Antônio Boaventura

O governador João 
Doria (PSDB) formalizou na 
noite desta terça-feira (29) 
parceria com o governo fe-
deral para a construção do 
Ferroanel. No trecho de 53 
quilômetros, a ferrovia, que 
ainda não tem data para ini-
cio das obras, passará por 
pelo menos 16 bairros da 
região leste de Guarulhos. 
O traçado vai desde Perus, 
na zona norte da capital até 

o município de Itaquaque-
cetuba. O prazo de entrega 
estabelecido é de 48 meses 
após o início das obras. 

De acordo com o governo 
do estado, a União contribuirá 
com R$ 3,5 bilhões para via-
bilidade do empreendimento 
de transporte de cargas e 
passageiros. O traçado da fer-
rovia prevê passagem pelos 
seguintes bairros guarulhen-
ses: Parque Continental, Sítio 
dos Morros, Chácara Cabuçu, 

Recreio São Jorge, Parque 
Primavera, Invernada, Vila 
União, Jardim Munira, Jardim 
Bananal, Parque Santos 
Dumont, Vila Rica, Jardim 
Ponte Alta, Vila Carmela, Sítio 
Recreio Rober, Morro Grande 
e Jardim Santa Emília. 

A obra se dará com inves-
timentos do governo fede-
ral, cujos recursos serão 
da outorga de concessão 
ferroviária da MRS Logística. 
Em até 45 dias, a União 

abrirá consulta pública a 
respeito do aditivo da con-
cessão de ferrovia federal à 
MRS Logística por mais 30 
anos. “Depois de 45 anos 
de debates, o Ferroanel, 
em São Paulo, com o apoio 
do Governo Federal vai se 
materializar”, declarou o 
governador João Doria.

Esse aditivo, que deve ser 
assinado ainda este ano, 
garantirá outorga à União, 
que destinará exclusiva-

mente ao transporte férreo. 
“Esse protocolo represen-
ta a aliança do governo 
federal com São Paulo em 
menos de 30 dias. É o apro-
veitamento de uma grande 
oportunidade que é a 
prorrogação antecipada dos 
contratos de concessão de 
ferrovias para a viabilização 
de investimentos importan-
tes”, comentou o Ministro 
Tarcísio Freitas.

Estima-se que sejam 

transportadas 67 milhões 
de toneladas de produ-
tos por ano, substituindo 
mais de 2,8 mil caminhões 
nas estradas. O Ferroanel 
será também usado para 
transporte de passageiros, 
de modo segregado ao 
transporte de cargas. Mais 
de três milhões de pessoas 
são esperadas neste trecho 
que deverá ficar pronto em 
48 meses a partir do início 
das obras.

Doria assina parceria para construir o
Ferroanel que irá passar por Guarulhos

‘Ninguém consegue mais dormir’, diz moradora 
sobre baile funk em praça no Jardim Bela Vista

Prefeitura quer entregar UTI pediátrica
e a ala obstétrica do HMPB em 2020

Ulisses Carvalho

Uma moradora que 
preferiu não se identificar, 
com medo de represá-
lias, disse em entrevista 
telefônica ao HOJE, que 
não consegue ter mais 
paz durante aos finais 
de semana devido ao 
constante baile funk rea-
lizado na Praça Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 
na região do Jardim Bela 
Vista. 

Os problemas teriam 
começado no mês de 
outubro do ano passa-
do, quando o baile funk 
começou a ser realizado 
toda sexta-feira, sábado 
e domingo, terminando 
inicialmente à 0h, porém, 
depois teve o horário 
ampliado para às 2h, e 
atualmente, estaria inco-
modando os moradores 
até às 6h. 

“Ninguém consegue 

mais dormir. Eu consigo 
escutar o barulho da 
rua onde moro, e minha 
sogra está desesperada 
para vender a casa devi-
do a essa situação, mas 
ninguém quer comprar”, 
destacou a moradora, 
alegando que em muitas 
ocasiões ligou para a 
Polícia Militar, que teria 
comparecido poucas 
vezes ao local, sendo a 
última na sexta-feira (25), 
onde de acordo com a 
ela, os policiais teriam 
disparado tiros com balas 
de borracha para disper-
sar os jovens. 

Além das drogas e 
bebida alcóolica con-
sumida pelos jovens no 
baile funk, a moradora 
também afirmou que na 
própria praça eles pegam 
as motos e ficam fazendo 
muito barulho. A praça 
dá acesso a ruas como 

Canguçu, Dona Inês Mar-
tins, Saturno, Humberto 
Brochini e Pedro Astero-
ne Marigliani. 

Em nota a Secretaria de 
Segurança Pública do Es-
tado de São Paulo (SSP), 
destacou que policiais 
do 15° Batalhão realizam 
operações constantes 
no local, e que no dia 
19 de janeiro (sábado), 
foram apreendidos quatro 
veículos. 

“A Polícia Militar atua 
com planejamento para 
prevenir a instalação dos 
chamados “Pancadões” e 
o serviço de inteligência 
monitora a organização 
deste tipo de evento para 
identificar os pontos em 
todo Estado. Em 2018 
foram realizadas 4.470 
ações, com 596 pessoas 
presas ou apreendidas e 
2.597 veículos irregulares 
removidos”.

Com investimento de R$ 35 
milhões, a prefeitura entre-
gou em 2006, a primeira fase 
do Hospital Municipal Pimen-
tas–Bonsucesso (HMPB) e 
prometeu as demais etapas 
para abrigar as especialida-
des em traumas, cirurgias 
eletivas e psiquiatria para 
dezembro de 2010. Contudo, 
a gestão do prefeito Guti 
(PSB) pretende concluir as 
obras até o começo do próxi-
mo ano, que contemplará os 
serviços de obstétricos e a 
UTI pediátrica.  

O HOJE obteve informa-
ções de que o contrato para 
a conclusão total da unidade 
hospitalar foi assinada em 
12 de maio de 2010. O valor 
seria de R$ 550 mil naquela 
época. No dia 27 de novem-
bro de 2014, a administração 
pública recebeu verba de R$ 
1,8 milhão referente ao con-
vênio com o governo federal, 
que participa com R$ 23,3 
milhões e a prefeitura com 

R$ 11,7 milhões na condição 
de contrapartida. 

Agora, a administração 
municipal pretende con-
cluir as obras do 2º, 3º e 5º 
pavimentos daquele hospital 
até 2020. Mas, para que este 
prazo seja de fato cumprido, 
o governo municipal precisa 
do aval do governo federal, 
por meio do Ministério da 
Saúde, da liberação do mon-
tante de R$ 9 milhões. 

A Secretaria de Saúde 
revelou que naqueles 
pavimentos devem funcionar 
o atendimento obstétrico, 
internação e a UTI pediátrica. 

O HMPB atendia atualmente 
uma média de 700 pesso-
as por dia, com 124 leitos, 
sendo 35 de UTI. Dentre as 
especialidades oferecidas 
no hospital estão clínica 
médica, pediatria, cirurgia 
geral, ortopedia, neurocirur-
gia, cardiologia e neurologia, 
psicologia, fonoaudiologia, 
dentre outras.

Sob a gestão da Associa-
ção Paulista para Desenvol-
vimento da Medicina (SPDM) 
desde 2006, o valor atual 
do contrato, que se encerra 
nesta sexta-feira (1º), é de R$ 
84 milhões por ano. (A.B.)
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Av. Renato Maia, 201

11 2440.1999 | 2409.8118
omelhordeguarulhos.com.br     /Colégio Maia

Matriculando no Maia,  
você estará ajudando 

MÉDIA 2018 ENEM 653,71

SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO

TRANSPORTE GRATUITO

PERÍODO INTEGRALROBÓTICALOUSAS DIGITAIS

ESCOLA DA INTELIGÊNCIA

BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO

DESCONTOS PARA O FUNCIONALISMO GUARULHOS

MÉDIA 2018 ENEM 653,71

DO ANO DE 2017

Fonte: site INEP 18/01/2019
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Secretário municipal, ex-presidente 
da ACE ingressa no partido Novo

O secretário municipal de 
Desenvolvimento Urba-
no, Jorge Taiar, acaba de 
anunciar que está ingres-
sando no partido Novo, 
agremiação política que se 
apresentou em Guarulhos 
em evento realizado nesta 
quarta-feira, dia 30. Ele acei-
tou o convite do também 
empresário Jorginho Mota, 
que atua no ramo da cons-
trução civil, responsável 
por trazer para Guarulhos 
diversos empreendimentos 
nos últimos anos.   

Ex-presidente da Associa-
ção Comercial e Empresa-
rial (ACE), Taiar foi um dos 
primeiros empresários a 
incentivar a candidatura de 
Guti a prefeito, justamente 
por ver nele o “novo” na 
política local. “Eu acreditava 
que seria necessário apos-
tar em um nome diferen-
ciado para transformar os 
rumos de Guarulhos, algo 
que estamos conseguindo a 

partir de muito trabalho nes-
tes dois anos de governo 
municipal”, explicou.  

Como empresário atuante 
no meio político, Taiar se 
destacou como um ativista 
de oposição aos governos 

do PT na cidade. “Sempre 
me manifestei contra as 
posições políticas adotadas 
pelas últimas gestões mu-
nicipais, que levaram Gua-
rulhos ao verdadeiro caos 
administrativo e fi nanceiro”. 

Em 2015, por exemplo, Taiar 
participou de um ato contra 
o PT no desfi le de Sete de 
Setembro, na avenida Paulo 
Faccini. Na ocasião, foi re-
cebido com gás de pimenta 
e bastante violência pelos 
seguranças do então prefei-
to Sebastião Almeida.  

Ao aceitar o convite de 
Jorginho Mota, que se en-
carregou de angariar uma 
boa quantidade de fi liados 
ao Novo em Guarulhos, 
Taiar enxerga a possibilida-
de de exercer essa lideran-
ça política em uma agre-
miação que tem posições 
nacionais parecidas com 
a dele, como a diminuição 
do tamanho do Estado e 
a maior participação das 
parcerias privadas na ad-
ministração pública. “Assim 
como estamos fazendo em 
Guarulhos, acreditamos que 
é o momento de integrar 
uma nova força política que 
nasce no país”.
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Faz sentido
O presidente 

Jesus (PSL) can-
celou a licitação 
de aluguel de 
equipamentos 
para a TV Câ-
mara por motivo 
interessante: 
ele preten-
de enxugar o 
departamento, 
que conta com 
40 funcionários.  
Assim a necessidade material - e os gastos - 
serão menores…

Desce
Marli Nabas perdeu o cargo de subsecre-

tária da Educação. Foi nomeada assessora 
executiva governamental. O título é mais 
pomposo que a atividade…

Sobe
O novo subsecretário de Educação é  Fer-

nando Gomes de Moraes. Ex-diretor executi-
vo da FUNAP (Fundação de Amparo ao Pre-
so), ligada ao Governo de SP. Deve ser ligado 
ao ex-governador Márcio França (PSB). Ele é 
muito qualificado catedraticamente...

Servidor é 
servidor

O secretário 
Americano 
(Serviços 
Públicos) vive 
um dilema: 
precisa de 
funcionários 
para melhorar 
o atendimen-
to nos PEVs 
(Pontos de 
Entrega Vo-
luntária). Mas 
há resistência 
em usar comissionados. Será que o Ministério 
Público seria contra?...

Adivinhe…
   Conforme vaticinado nesta coluna, o  ca-

sal Eli Correa e Fran Correa, além do DEM, 
deverão contar com o PSL bolsonarista e o 
PSDB do governador Doria. E mais um parti-
do interessante está nos planos deles...

Pergunta no ar
Por que o piscinão da Vila galvão não está 

conseguindo impedir alagamento na avenida 
Francisco Conde, na região do Lago?...

Não fiquei surpreso
O subsecretá-

rio Márcio Pontes 
(Transportes) se com-
prometeu no progra-
ma “Radar” a retomar 
o acordo que foi fir-
mado - e não cumpri-
do - com a empresa 
Maggion para resol-
ver a passarela em 
frente à empresa, na 
rodovia Dutra. Ele está tendo dificuldade para 
encontrar o processo na Prefeitura…

Estratégico
Como quem não 

quer nada, o vice-
-presidente Gene-
ral Mourão vai se 
tornando aces-
sível e simpático 
aos jornalistas em 
Brasília. E assim 
vira referência…

Reticências...

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

Vereadoras lamentam baixa 
participação nas comissões 
parlamentares da Câmara

Antônio Boaventura
A atual composição da 

Câmara Municipal conta 
com quatro vereadoras – 
Carol Ribeiro (MDB), Genil-
da Bernardes (PT), Janete 
Pietá (PT) e Sandra Gileno 
(PSL) -, entre os 34 parla-
mentares. Destas, apenas 
a representante do partido 
do presidente Jair Bolso-
naro (PSL) ocupa espaço 
em uma das 15 comissões 
parlamentares do legislati-
vo guarulhense, presidido 
pelo vereador Professor 
Jesus (sem partido). As 
demais lamentaram a baixa 
participação feminina. 

“Não há espaço e nem 
respeito á participação 
feminina na Câmara. Isso 
é uma mostra cabal do 
machismo que nela impera! 
Quiseram reduzir o papel 
das vereadoras a comissão 
da mulher e a procuradoria! 
Nós sabemos da nossa 
competência e da respon-

sabilidade em representar 
as mulheres no legislativo”, 
disse a vereadora Genilda. 

Já a vereadora Carol 
Ribeiro (MDB) enten-
de que a participação 
feminina deveria ser maior, 
principalmente pelo fato 
da mesma integrar a Mesa 
Diretora daquela Casa de 
Leis, o que impede de estar 
em qualquer comissão. A 
mesma também classifi ca 
como injusto esta situação 
que ocorre na Câmara.

“É muito injusto, até por 
que já somos minoria e 
ainda não poder participar 
das comissões. No meu 
caso por ser secretaria 
e fazer parte da Mesa 
[Diretora],fi quei impedida 
de participar das comis-
sões”, explicou a vereadora 
do MDB. 

O HOJE entrou em conta-
to com as vereadoras San-
dra Gileno e Janete Pietá, 
mas não obteve retorno.  
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Prefeitura implanta
operação para 
orientar motoristas

Miopia é a grande 
vilã das crianças 
na sala de aula

Abertas inscrições 
para cursos de 
línguas gratuitos
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Nesta quarta-feira (30), o governador João Doria lançou o projeto Escola+Bonita. A parceria prevê prevê a revitalização de 2,1 mil escolas 
estaduais de São Paulo até 2020, com o trabalho de reeducandos em regime semiaberto; a primeira etapa começou na capital

Doria vai revitalizar mais de 
2 mil escolas em todo estado

Prouni irá oferecer 243.888 bolsas de estudos a partir desta quinta-feira
GH  Pág. 7
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Rede municipal de educação 
volta às aulas na terça-feira
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Mais de 116 mil alunos da 
Prefeitura de Guarulhos 
voltam às aulas na terça-feira

Mais de 116 mil alunos 
da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) das 143 
Escolas da Prefeitura e 
cerca de 6 mil educa-
dores retornam às aulas 
na próxima terça-feira 
(5), após o período de 
férias escolares.

Na segunda-feira (4), 
os diretores, vice-
-diretores e coordena-
dores pedagógicos se 
reúnem com os pais 
nas unidades escola-
res para a realização 
da Reunião de Pais e 
Educadores (RPE). Essa 
atividade visa informar 
e acolher os pais e a 
comunidade, abordan-
do as ações e projetos 
do novo ano letivo.

O planejamento dos 
educadores aconte-
ce nos dias 7 e 8 de 

março. Nessa ocasião, 
a equipe dá início à 
revisão da Proposta 
Curricular da Rede Mu-
nicipal, tendo como re-
ferência a Base Nacio-
nal Curricular Comum 
(BNCC) e o Quadro de 
Saberes Necessários 
(QSN). A revisão objeti-
va adequar o currículo 
da Rede estabelecendo 
aprendizagens, compe-
tências e habilidades 
essenciais que devem 
ser desenvolvidas pelos 
estudantes durante a 
passagem pela Educa-
ção Básica.

Em 2017, a Secretaria 
de Educação deu início 
às discussões e estudos 
do novo documento, o 
que marca o processo 
de adaptação da Pro-
posta Curricular da Rede 
Municipal de Guarulhos 
à Base Nacional.E
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Operação Volta às Aulas é implantada 
para orientar os motoristas da cidade

No início do ano letivo, a 
Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana de 
Guarulhos (STMU) começou 
a tradicional “Operação Volta 
às Aulas”, com o objetivo 
principal de coibir as infrações 
de trânsito e de orientação 
aos pais e responsáveis.

A estrutura desse serviço é 
composta por seis equipes 
formadas por 12 agentes espe-
cializados no chamado trânsito 
no entorno das escolas. A 
operação está sendo realizada 
em três períodos e obedece 
aos seguintes horários: das 
6h40h às 7h30; das 11h40 às 
12h30h e das 18h às 19h. Esse 
trabalho deve se estender até 
meados de fevereiro e nesta 
primeira semana a fi scaliza-
ção tem sido realizada nas 
escolas particulares: colégios 
Mater Amabilis, Eniac, Maia, 
Nahim Ahmad e Parthernon , 

unidades do Bom Clima e da 
Vila Augusta. 

Diferentemente de outros 
anos, a iniciativa também 
irá se estender para outros 
pontos da cidade. Uma das 
regiões que receberá a visita 
da operação será a do bairro 
do Pimentas. Os colégios 
públicos que serão a visita da 
operação, a partir da próxima 

semana, serão os seguintes: 
Conselheiro Crispiniano, 
Antonio de Ré, CEU Jardim 
Cumbica, Frederico de Barros 
Brotero e Colégio Viana (na 
avenida Jurema).

A operação conta com 
participação de agentes de 
transporte e trânsito, equipe 
de Educação para o Trânsito 
e Escola Pública de Trânsito. 

A ação leva em consideração 
fatores como interferências 
no sistema viário principal, 
alta demanda de travessia 
de pedestres, alto índice de 
desrespeito às leis de trân-
sito, como estacionar em fi la 
dupla para desembarque de 
passageiros, e também para 
inibir o transporte irregular de 
escolares.

CONFIRA

DESCONTOS
ESPECIAIS NA SUA 

MENSALIDADE*

NO ENADE **
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HOR  FACULDADE  EAD
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claretiano.edu.br

Con�ra também, os cursos

de 2ª graduação 
e Pós-graduação.Claretiano
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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

Prefeitura abre inscrições para 
cursos de línguas gratuitos

Entre os dias 4 e 7 de 
fevereiro, a Prefeitura de 
Guarulhos abre inscrições 
para os cursos gratuitos de 
línguas oferecidos no Cen-
tro Municipal de Educação 
e Artes (Cemear), que fi ca 
no bairro Macedo. Nos 
dias 4 e 5, os interessados 
podem se inscrever para o 
curso de espanhol, e nos 
dias 6 e 7, no de inglês.

 As inscrições para os 
cursos de línguas podem 

ser feitas online nos links 
https://goo.gl/forms/
wBSi55wk45ute0wZ2 
(espanhol) e https://goo.gl/
forms/ 8R9IAgI0SxDAziAs2 
(inglês) ou pessoalmente 
na secretaria de alunos 
do Cemear. O horário de 
atendimento é de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h. 
A rematrícula é automá-
tica para alunos que dão 
continuidade aos módulos 
dos cursos.

Divulgação
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Escola + Bonita vai revitalizar mais 
de 2 mil unidades no Estado de SP

Miopia é a grande vilã da criança na hora de voltar à sala de aula

Nesta quarta-feira 
(30), o governador João 
Doria lançou o projeto 
Escola+Bonita. A primeira 
etapa foi realizada na Esco-
la Estadual Dona Ana Rosa 
de Araújo, na zona Oeste 
da capital paulista.

A parceria entre as 
secretarias da Educação, 
Administração Penitenciá-
ria e de Desenvolvimento 
Econômico prevê a revita-
lização de 2,1 mil escolas 
estaduais de São Paulo até 
2020, com o trabalho de 
reeducandos em regime 
semiaberto.

“A pintura será feita em 

horários que não interrom-
pam a utilização da escola 
e com todos os cuidados 
devidos, com tintas que 
não têm cheiro, para per-
mitir que no dia seguinte 
professores, gestores, 
funcionários e alunos tam-
bém possam frequentar”, 
afi rmou Doria.

Por meio do programa 
Via Rápida Expresso, serão 
pintadas 500 escolas. 
Neste projeto, os reedu-
candos participantes serão 
capacitados e pintarão 
escolas durante este curso 
profi ssionalizante.

“Estamos felizes por ser 

a escola que irá direcio-
nar esse novo modelo da 
gestão João Doria. É muito 
gratifi cante, porque há 
anos não tínhamos uma 
pintura externa, então o 
programa veio realmente 
pra deixar a nossa escola 
bonita. Acredito que nossa 
comunidade escolar vai 
fi car bem feliz com essa 
iniciativa”, comentou 
Wellington Santos Costa, 
diretor da EE Dona Ana 
Rosa de Araújo.

Outras 1,6 mil serão 
recuperadas graças ao 
trabalho de reeducandos 
contratados por meio da 

Fundação “Prof. Dr. Manoel 
Pedro Pimentel” – Funap, 
totalizando 2,1 mil escolas. 

Muitos destes reeducan-
dos possuem capacitação 
em pintura, hidráulica 

e elétrica. Os que não 
tiverem serão qualifi cados 
pelo Centro Paula Souza.

Na volta às aulas o 
exame de vista deveria ser 
obrigatório. Isso porque, o 
uso abusivo do videoga-
me, celular ou computador 
durante as férias pode 
levar à miopia acomodati-
va, difi culdade temporária 
de enxergar de longe. Esta 
é a principal conclusão 
de um estudo com 360 
crianças do oftalmologista 
Leôncio Queiroz Neto do 
Instituto Penido Burnier. 

Para se ter ideia, dos 

participantes 21% apre-
sentaram miopia contra 
12% apontados pelo CBO 
(Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia). O oftalmolo-
gista explica que a miopia 
acomodativa é provocada 
pelo excesso de esforço 
visual para perto. “O es-
tresse diminui a fl exibilida-
de dos músculos ciliares 
que permitem ao cristalino, 
lente interna do olho, 
mudar automaticamente 
o foco visual para perto, 

meia distância e longe”, 
afi rma.  

Para que a miopia não se 
torne um mal permanente, 
o oftalmologista reco-
menda ensinar a criança 
a olhar em pequenos 
intervalos de tempo para 
um ponto distante ou 
descansar os olhos de 15 a 
30 minutos a cada hora de 
uso dos equipamentos. A 
difi culdade de manter este 
controle explica porque a 
miopia é o vício de refra-

ção que mais cresce no 
mundo, pontua.

Crianças que não enxer-
gam bem tem difi culdade 
no aprendizado, na sociali-
zação e são mais agitadas.   

A estimativa do CBO é 
de que 20% precisam usar 
óculos de grau. Além da 
miopia, Queiroz Neto afi r-
ma que crianças podem ter 
hipermetropia (difi culdade 
de enxergar próximo) ou 
astigmatismo (visão desfo-
cada para perto e longe). 
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Escolas que necessitam de reparos irão ser atendidas
Todas as outras escolas 

que apresentarem a neces-
sidade de reparos serão 
atendidas pela Secretaria 
da Educação do Estado de 
São Paulo. “Uma medida 
justa, humanitária, qualifi can-
te e positiva. Os detentos 
vão ajudar melhorando 
a qualidade das escolas. 
Escolas bem mantidas e 
bem pintadas melhoram 

o rendimento dos alunos”, 
disse o governador.

Graças a uma parceria 
entre as secretarias da Ad-
ministração Penitenciária, da 
Educação e de Desenvolvi-
mento Econômico, integran-
tes do regime semiaberto es-
tão sendo capacitados como 
pintores. Os cursos possuem 
dois módulos, divididos em 
25/horas de aulas teóricas e 

75/horas de práticas.
Além de recuperar prédios 

públicos e contribuir para 
oferecer melhores condi-
ções de ensino, o progra-
ma ainda permite que os 
reeducandos possam sair 
com uma profi ssão após o 
cumprimento de pena – com 
essa qualifi cação, eles po-
dem trabalhar como pintores 
profi ssionais.
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ProUni oferece 243.888 bolsas de
estudo a partir desta quinta-feira

O Programa Universi-
dade para Todos (ProUni) 
vai oferecer 243.888 
bolsas de estudo em 1.239 
instituições particulares de 
ensino. Dessas, 116.813 são 
integrais, e 127.075, par-
ciais. O sistema foi aberto 
nesta quarta (30) para 
a consulta de vagas. As 
inscrições começam nesta 
quinta-feira (31), na página 
do programa.

As inscrições vão até 
as 23h59 do dia 3 de 
fevereiro, seguindo o ho-
rário ofi cial de Brasília. A 
consulta pública de bolsas 
do ProUni está disponível 
na página do programa na 
internet. O estudante pode 
pesquisar as bolsas ofer-
tadas por curso, instituição 

ou município.
O ProUni concede bolsas 

de estudo integrais e 
parciais em cursos de gra-
duação e sequenciais de 
formação específi ca, em 
instituições de educação 
superior privadas. Em con-
trapartida, o programa ofe-
rece isenção de tributos às 
instituições que aderem ao 

programa.
Os estudantes que forem 

selecionados podem 
pleitear ainda Bolsa Per-
manência, para ajudar nos 
custos dos estudos, e po-
dem também usar o Fundo 
de Financiamento Estudan-
til para fi nanciar parte da 
mensalidade não coberta 
pela bolsa do programa.

O número de bolsas 
ofertado nesta edição é 
o maior desde o início 
do programa, em 2005. 
As bolsas integrais, que 
cobrem todas as mensa-
lidades dos estudantes, 
aumentaram em relação as 
113,8 mil bolsas ofertadas 
na primeira edição do pro-
grama no ano passado. Já 
o número de bolsas par-
ciais ofertadas este ano, 
que cobrem 50% desses 
custos, reduziu em relação 
as 129,1 mil ofertadas em 
2018.

Segundo o Ministério da 
Educação (MEC), o ProUni 
já atendeu mais de 2,47 
milhões de estudantes, 
sendo 69% com bolsas 
integrais.
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Primeira chamada será divulgada
no dia 6 e a segunda, no dia 20

As inscrições para o 
ProUni poderão ser feitas 
de 31 de janeiro a 3 de 
fevereiro. Os resultados da 
primeira chamada serão 
divulgados no dia 6 de 
fevereiro. Os da segunda 
chamada, no dia 20 de 
fevereiro.

O candidato pré-selecio-
nado na primeira chamada 
deverá comparecer à 
instituição para comprovar 
as informações presta-
das em sua inscrição e 
eventual participação em 
processo seletivo próprio 
da instituição, quando for 
o caso, de 6 a 14 de feve-

reiro. Os pré-selecionados 
na segunda chamada, de 
20 a 27 de fevereiro.

O registro da aprova-
ção ou reprovação dos 
candidatos no Sistema 
Informatizado do Prouni e 
a emissão dos respectivos 
termos de Concessão 
de Bolsa ou termos de 
Reprovação pelas institui-
ções de ensino deverão 
ser feitos entre os dias 6 
a 18 de fevereiro para os 
selecionados na primeira 
chamada e entre 20 de 
fevereiro e 1º de março 
para os selecionados na 
segunda chamada.
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(11) 2806-6264 
(11) 2443-0253

A maior e melhor escola de
Enfermagem e Radiologia de Guarulhos.

• Enfermagem
 

• Radiologia
 

• Imobilização 
Ortopédica
  

• Design de
Sobrancelhas
 

• Eletrocardiograma
com Holter

• Auxiliar Veterinário

• Maquia• Maquiagem Profissional

   Em breve:
  

• Técnico em Estética
• Técnico em Saúde Bucal

Matrículas

Abertas

VAGAS

LIMITADAS
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Lindo! 2 dorm, 
sala, coz, wc, cooktop, 
1 vaga, lazer completo.
Aceita seguro �ança. 
R$ 700,00. Cod: 2047

Excelente! localização privilegia-
da, 3 dorm,  armários planeja-
dos, (1ste), sl 2 amb, varanda 
gourmet com churrasqueira,

Coz  planejada, 2 wcs, 2 vagas 
Lazer completo. R$ 650.000,00. 

Cód. 2012

Lindo! 2dorm, armários embutido 
, sala 2amb, coz planejada, wc 
com box, área de serviço, lazer 
completo, 1 vaga, portaria 24h.
R$ 242.000,00.(aceita �nancia-

mento banc) Cód: 1993

Ótima localização. 3 Dorm, coz, 
sala , área de serv, wc, 

Lazer completo.
Prox metro Tucuruvi, 

R$ 320.000,00.(aceita �nancia-
mento)Cod:2021

Localização Privilegiada prox  
aeroporto, 2dorm, sala, coz 
planejada, wc, portaria 24h

Estuda permuta por casa térrea, 
sobrado . R$ 230.000,00 (aceita 
�nanciamento banc )Cod: 2046

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

 Próx ao comercio,  á partir de 
175m2. R$ 140.000,00 (aceita 

�nanciamento  banc )Cod: 1866

NOVO!02dorm, sala com saca-
da, coz, wc, armários planeja-

dos, 1vaga coberta, fácil acesso 
Dutra e Fernão Dias.

R$ 250.000,00(aceita �nancia-
mento banc).Cód:1959

Amplo! 2Dorm, sala, coz, 
wc, 1 vaga coberta.

3 messes de deposito ou 
seguro �ança.

R$ 1.300. Cod: 2050.

Amplo! 2pavimentos: 3salas 
comerciais, 2 wc, coz.

R$1600,00(Seguro �ança, 
Deposito). Cod: 1759

Amplo! Ideal para clinicas, 
rampa acessibilidade. Ao 

lado do 2° cartório regional 
civil, 160m2.

R$7.000(Estuda Proposta) 
Cod: 1666

Lindo! Condomínio fechado, 
3Dorm, sala, coz, wc, wc 

social, 3 vagas de garagem 
cobertas.

R$2.800,00. Cod 2049.

Amplo! 165m2,  
pé direito 5,6m,.

R$3.000,00+1.000 IPTU 
(aceita �nanciamento banc, 

Estuda Proposta)
cod:2054                     

Apartamento Residencial 
Parque Cumbica

APARTAMENTO
Vila Zaira

Apartamento
AV. SALGADO FILHO

Apartamento
Cidade Jardim Cumbica

Apartamento Cidade 
Jardim Cumbica

CARMELA
Terreno

Apartamento
VILA AUGUSTA 

Salão Cidade Jardim 
Cumbica

Conjunto Comercial
Cidade Jardim Cumbica

Salão Comercial
Bonsucesso

Apartamento
Paes Barros

Sobrado
Vila Leonor

Antônio Boaventura

A chuva dos últimos dias 
castigou a cidade de Gua-
rulhos e deixou muitos 
de seus moradores, em 
especial, aqueles que mo-
ram na região do Taboão, 
em situação crítica por 
conta dos transbordo do 
rio Baquirivu–Guaçu. O 
Departamento de Águas 
e Energia Elétrica (Daee) 
revelou que investiu R$ 
3,5 milhões para limpeza 
e remoção de dejetos no 
manancial, que não su-
portou o volume de água 
recebido e transbordou 
na última sexta-feira (25). 

O Daee informou ainda 
que está realizando a 
canalização de 2,7 quilô-
metros do rio Baquirivu-
-Guaçu, no trecho entre a 
foz do rio até as proximi-
dades do Parque Cecap, 
após a rodovia Presidente 
Dutra, no município de 

Guarulhos. O órgão esta-
dual destaca que concluiu 
em setembro de 2017 o 
desassoreamento de cin-
co quilômetros do rio no 

município, no trecho de 
100 metros a jusante do 
córrego Taboão, até 300 
metros a montante do 
córrego Cocho Velho.

Além destas ações, o 
governo do estado inves-
tiu R$ 3,5 milhões nos 
trabalhos necessários 
e máquinas removeram 

um total 20 mil metros 
cúbicos de sedimentos 
depositados no fundo do 
canal e 3,6 mil toneladas 
de lixo depositado nas 

margens, combatendo 
as enchentes nos bairros 
próximos ao aeroporto.

As obras, segundo o 
departamento, são parte 
integrante da 1ª Etapa 
do Parque Várzeas do 
Tietê e têm investimento 
de R$ 52,1 milhões, com 
previsão de conclusão em 
julho de 2019. A canali-
zação tem por objetivo 
combater as enchentes 
na região, não havendo 
relação com os pontos de 
enchentes mencionados.

Para a realização da 
obra, a empresa respon-
sável pela operação teve 
de remover as esculturas 
de nomes do futebol mun-
dial como Pelé, Neymar, 
Messi e Ronaldo “Fenô-
meno”, além do Cavaleiro 
Fiel. O HOJE obteve a 
informação de que serão 
realocadas ao final das 
obras.

Daee divulga gasto de R$ 3,5 milhões para 
limpeza e remoção de dejetos do Baquirivu
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[ bloco de notas ]

Centros de Convivência do Idoso 
oferecem oficinas e cursos gratuitos

Prefeitura elabora Plano 
Municipal de Direitos Humanos

As duas unidades do 
Centro de Convivência 
do Idoso (CCI), Gopoú-
va e Santa Mena, estão 
recebendo inscrições de 
pessoas com mais de 60 
anos interessadas em par-
ticipar de diversos cursos 
e atividades gratuitos. No 
CCI Gopoúva, há vagas 
para musculação, vôlei, 
ginástica, ritmos, dança de 
salão, circuito físico/alon-
gamento, pintura em tela, 
patch aplique (aplicação 
de retalhos de tecido), bor-
dado, pintura em tecido, 
macramê (técnica de tece-
lagem), pintura em tecido, 

violão e teatro/dança. O 
CCI Gopoúva disponibiliza 
ainda atendimento com 
terapias naturais (Florais 
de Bach) mediante agen-
damento.

 Já no Santa Mena, 
são oferecidas aulas de 
ginástica, bordado, tricô 
e crochê, pedraria, teatro, 
inclusão digital, coral, 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), macramê, 
pintura em tela e redes 
sociais (WhatsApp). A 
ofi cina de teatro nesta uni-
dade é uma novidade que 
ocorrerá as quartas-feiras, 
às 14 horas.

O secretário de Direitos 
Humanos, Lameh Smeili, 
apresentou o projeto Direitos 
Humanos em Guarulhos 
aos subsecretários Dalmo 
Cesar de Matos (Juventude), 
Verinha Souza (Mulheres), 
Walid Shuqair (Idoso), Daniel 
Mourad (secretário adjunto), 
elaborado com o objetivo de 
fomentar o debate e criar o 
Plano Municipal de Direitos 
Humanos. A apresentação 
aconteceu na sede da pasta, 
nesta segunda-feira (28), e 
também contou com a pre-
sença do ex-subsecretário da 
Juventude, Erick Watanabe, e 

de Ligia Gonçalves de Lócco 
(Divisão de Políticas Públicas 
da SDH).

O projeto propõe a cons-
trução e fortalecimento de 
uma rede intermunicipal, 
nacional e internacional de 
políticas públicas em direitos 
humanos; trocas de experiên-
cias; incentiva o aumento de 
pesquisas e estudos sobre 
os direitos humanos nas 
faculdades e universidades; 
criar um Centro de Referência 
em Direitos Humanos, já em 
andamento com previsão de 
entrega no primeiro semestre 
deste ano, entre outros.

[ bloco de notas ]

Dados do último boletim 
epidemiológico do Estado 
de São Paulo mostram 
que nos últimos 10 anos o 
número de novas infec-
ções pelo HIV notifi cadas 
vem crescendo de forma 
expressiva entre homens 
jovens de 15 a 24 anos, 
chegando a 5,3 novas in-
fecções por HIV por dia no 
Estado de São Paulo. 

Por isso, a Secretaria de 

Saúde, por meio do Progra-
ma Movimenta Saúde, vai 
abrir nesta sexta-feira (1º) 
o Fevereiro Pink, mês em 
que todas as unidades da 
rede terão ações especiais 
voltadas ao combate das 
IST - Infecções Sexualmen-
te Transmissíveis/Aids. A 
sexta-feira (15) será o Dia 
D do Fevereiro Pink, com 
intensifi cação das ações 
em todas as unidades. 

Movimenta Saúde abre o Fevereiro 
Pink, mês de combate às ISTs/Aids

Documentário conta história de 
35 anos da banda Ultraje a Rigor

O rock nacional nos 
anos 1980 era pujante. Só 
para citar algumas bandas 
que surgiram nessa épo-
ca: Titãs, Barão Vermelho, 
Capital Inicial, Os Parala-
mas do Sucesso e muitas 
outras que sobrevivem 
até hoje. E o Ultraje a Ri-
gor nasceu nesse cenário 
musical em que os grupos 
misturavam bom humor e 
críticas sociais e políticas. 

Quem não se lembra de 
Nós Vamos Invadir Sua 
Praia, Marylou, Ciúmes, 
Pelado e Inútil? Algumas 
dessas canções sofreram 
censura na época do lan-
çamento, já que o Brasil, 
até 1985, vivia o período 
da ditadura militar. 

Nesta quinta-feira, 31, a 
banda ganhará o docu-
mentário sobre os 35 

anos de história. Ultraje 
trará depoimentos de 
integrantes de todas as 
formações do grupo e 
os 15 discos lançados. A 
primeira composição con-
tava com Roger no vocal, 
Leôspa na bateria, Silvio 
no baixo e Edgar Scandur-
ra na guitarra. 

Com Roger, Bacalhau, 
Mingau e Marcos Kleine, 
Ultraje a Rigor continua 
fazendo shows e tem par-
ticipação fi xa no progra-
ma The Noite, com Danilo 
Gentili. O documentário 
esteve na edição de 2018 
do Festival In-Edit, do 
MIMO de Cinema 2018 
e do 8º Cineramabc. A 
coprodução é do Canal 
Brasil. Ultraje será lança-
do em 20 salas de cinema 
de todo o Brasil.

Divulgação

[ transparência ]

O HOJE publica as terças-feiras e quintas-fei-
ras, os maiores pagamentos efetuados pela 
Secretaria de Finanças a empresas fornece-
doras e prestadores de serviços à Prefeitura 
de Guarulhos.

G4 Soluções em Gestão da Informação Ltda
Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços integrados de impres-
são, reprografia corporativa e gerenciamento 
eletrônico de documentos, por meio de dis-
ponibilidade de equipamentos com a devida 
manutenção preventiva, corretiva, softwares e 
suprimentos.
VALOR: R$ 246.807,42

Expert Comercio, Serviços e Intermediação 
de Negócios Eireli – EPP
Veiculo tipo Sedan médio, na cor preta, ano/
modelo2018/2018 Nissan Sentra.
VALOR: R$ 81.250,00

Interworks Treinamentos e Soluções Ltda - 
EPP
Prestação de serviços técnicos pedagógicos 
em atividades e cursos de qualificação social 
e profissional com BDI, necessários a exe-
cução no âmbito do Programa de Inclusão 
Digital.
VALOR: R$ 65.446,79

Gasball Armazenadora e Distribuidora LTDA
Fornecimento de gás (GLP) e botijões, cilin-
dros e sistema a granel.
VALOR: R$ 31.364,76

Gabee Foods Comércio de Alimentos Eireli 
– EPP
Aquisição de coxa e sobrecoxa de frango; e 
fornecimento de água de coco verde.
VALOR: R$ 27.730,50

EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALA-
RES LTDA ME
Fornecimento de colar cervical e máscara 
facial
VALOR: R$ 23.366,15

GLOBALJET COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Locação de impressoras (outsourcing).
VALOR: R$ 20.720,35

CRUZEL COMERCIAL LTDA ME
Fornecimento de tala em espuma aramada 
moldável.
VALOR: R$ 15.823,40

Comercial Nemeth Ltda
Aquisição de pneus.
VALOR: R$ 15.281,00

D. IMPORT COMERCIO DE PEÇAS E ACES-
SÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI
Fornecimento de peças para manutenção de 
viaturas do Samu 192.
VALOR: R$ 13.269,00

*Dados extraídos da edição do Diário Oficial 
do Município publicado no dia 25 de janeiro 
de 2019.

O Centro Integrado de Em-
prego, Trabalho e Renda (Ciet) 
divulgou nesta quarta-feira 
(30), mais 28 oportunidades 
de emprego oferecidas por 
empresas cadastradas na 
Secretaria do Trabalho de 
Guarulhos. As vagas são para 
região do Taboão. Para con-
correr, os interessados devem 
comparecer nesta quinta-feira 
(31), às 8 horas, na unidade do 
CIET Centro (Avenida Mon-
teiro Lobato, 734, no Macedo 
- prédio anexo ao Adamastor), 
com documentação atualiza-
da e currículo.

Requisitos - De acordo com 
o órgão, cada vaga exige as 
seguintes especifi cações: 
Auxiliar de logística (20 Va-
gas) - Ensino médio completo 
e experiência comprovada 
em Carteira de Trabalho. O 
salário é de R$ 1.164,00, além 
dos benefícios; Motorista de 
caminhão (8 Vagas) - Ensino 
fundamental completo (ne-
cessário comprovante), curso 
de MOOP atualizado, CNH 
categoria D e experiência 
comprovada em Carteira de 
Trabalho. O salário é de R$ 
1.845,00, e mais benefícios.

Ciet divulga vagas para auxiliar de logística 
e motorista de caminhão no Taboão

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:
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[ horóscopo ]

Licença Para Casar

Sete Dias com Marilyn

Globo, 13h58 Li-
cense To Wed. EUA. 
Comédia. Direção 
Ken Kwapis. Com 
Josh Flitter, John 
Krasinski. Ben Mur-
phy e Sadie Jones 
estão noivos e ansio-
sos para, enfim, se 
casarem. Entretanto, 
a St. Augustine, a tra-

dicional igreja da fa-
mília de Sadie que é 
comandada pelo re-
verendo Frank, ape-
nas realizará o ca-
samento se ambos 
passarem pelo fa-
moso curso de pre-
paração de noivos, 
ministrado pelo pró-
prio reverendo. 

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 62

Alvo do
amor do

cão (fem.)

Escritor
brasileiro

de "Os
Sertões" 

Que diz
respeito 
a alguma

coisa

Provocar
raiva em
alguém

Museu (?),
atração de
Petrópolis

(RJ)

Movimento 
próprio das 

aves

"(?) 
Ching",

livro
oracular 

Cantiga
poética

medieval

Caracte-
rística

inerente a
algo (fig.)

Bebe em
pequenos

goles

Demons-
tração de
alegria

Irmãos
Villas-(?), 
sertanistas
brasileiros

Órgão
operado
na mas-
tectomia

(?) de Pa-
ris: tratado
ambiental

global

Tempesta-
de de ven-
tos em alta
velocidade

Que revela
destreza
(fem.)

Fruto de
cor roxa

usado em
bebidas

Irmão
gêmeo de
Jacó (Bíblia)

Ulysses
Cruz, dire-
tor teatral
paulista 

Interjeição
gaúcha

que denota
espanto

Letra que
recebe 
o til, no

espanhol

Pedaços
de louça
Discurso
elogioso

Atrações de 
Genipabu (RN)

Lugar de onde vem
 algo ou alguém

Senhor
(abrev.)

"Run 
the (?)
(Girls)", 
hit de

Beyoncé Atitude
artificial
Indica

proporção

Cama, 
em inglês
Penalizar-
se (fig.)

(?) Rosa,
atriz

Escoar;
escorrer

Percebeu
Número
como 
3 ou 7

Latitude
(abrev.)
Porta, 

em inglês

Que se destaca pela
finura de maneiras

Em que não 
se pode acreditar

Prata
(símbolo) 
"Sinfônica",
em OSB

Divisão em
estábulos
500, em
romanos

Ser um
sucesso
(gíria)

Duplicidade
de sentido

(Ling.)

Programação
disponível em sites
oficiais de cantores

Infecção parasitária transmitida através da
picada da fêmea

infectada do mosquito
"Anopheles"

DL
AMBIGUIDADE
GASNOTOU

RELATIVONC
ANAIMPERIAL

DRENARRI
BAIATROVAD

DBOSORVE
SEIORISOIS

SMCMBED
HABILIDOSA

SOCACLOAC
WORLDESAU
SROPORÇN

DUNASBAH
PROCEDENCIA

3/bed — loa. 4/door — viés. 5/trova — world. 6/drenar. 11/ambiguidade.

[ novelas ] 

virgem

Você tem ideias con-
cretas, especialmente 
para os seus projetos. 
A sorte estará do seu 
lado em todas as suas 
aplicações. Você está 
em melhor forma. Coma 
mais vegetais.

Seus pensamentos 
são mais claros e é 
hora de tomar uma 
decisão relacionada 
a um compromisso 
em longo prazo. Uma 
debilidade no sistema 
digestivo será sentida, 
seria bom dinamizar 
seu organismo. Pratique 
algum esporte!

Este é o momento 
para reivindicar seus di-
reitos. Não se empolgue 
tão rapidamente, pois 
seus esforços não terão 
resultados. Uma opor-
tunidade de se divertir 
tiraria você da rotina. É 
bom para recarregar as 
suas baterias.

Você terá a oportuni-
dade de mudança e de 
manter a sua distância. 
Escape sem se sentir 
culpado. Você precisa 
ficar sozinho na calma 
completa para recarre-
gar suas baterias. Seus 
processos mentais 
exigem descanso.

Sua cabeça está nas 
nuvens e sua mente 
ausente o está ajudando 
a fugir da rotina. Ideias 
estão surgindo e você 
será tentado a agir 
muito prematuramente 
e sem medir as suas 
forças de antemão. Um 
pouco de moderação é 
necessária!

Você recebe reco-
nhecimento e fortalece 
os seus laços. Você vai 
gastar muita energia, o 
que vai esgotá-lo. Tire 
um tempo para respirar. 
Você precisa disto para 
manter a eficácia.

Este dia vem sob o 
signo da família e dos 
grupos. Essa é a melhor 
maneira de recarregar 
as baterias. Seu estado 
emocional está dirigindo 
sua vitalidade mais do 
que o habitual. Olhe 
para os outros e tente se 
comunicar.

Não tente ser algo 
que você não é. Seja 
verdadeiro, sem falsos 
pretextos. Você será 
capaz de acompanhar o 
ritmo imposto indireta-
mente a você pelas pes-
soas ao seu redor. Ser 
útil lhe dará energia.

Concentre-se em 
estabilidade e em 
autoconfiança hoje, 
consolidando as coisas 
especialmente no 
aspecto famíliar. Sua 
impaciência para sair da 
rotina o está deixando 
imprudente. Trate 
suas articulações com 
cuidado.

Você vai decidida-
mente banir as suas 
preocupações para tirar 
o máximo da vida, tanto 
quanto possível. Deixe 
que outras pessoas 
entrem na sua vida! 
Você involuntariamente 
pressiona demais. 

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

Você tem razão 
em não acreditar em 
rumores. Evite se 
molhar. O clima úmido 
é muito prejudicial para 
você. Cuide-se para não 
pegar um resfriado.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Márcio beija Pé-
rola, que se revolta 
contra o rapaz. 
Paulo se preocupa 
ao ver Márcio desa-
bafando com Flora. 
Tarcísio expõe sua 
mágoa para Rafael, 
e afirma que com-
prará o terreno da 
ONG por um valor 
abaixo do pedido 
pelo primo  

Espelho da Vida
Eugênio agride 

Padre Luiz. Américo 
pressiona Ana a 
lhe mostrar o diário 
que acredita ser 
de Cris. Cris/Julia 
se esforça para 
convencer Gustavo 
a deixá-la em casa, 
e Dora percebe. 
Piedade tenta fugir 
de Eugênio, mas o 
coronel a captura. 
Alain se incomoda 
com a presença de 
Isabel na fazenda, 
mas gosta de ver 
Priscila.     

Verão 90
Herculano elogia 

a comida de Ja-
naína. João ajuda 
Manu a decorar 
o texto. Lidiane 
conta a todos que 
Herculano foi seu 
parceiro em um 
filme de pornochan-

chada e ele retira 
Manu do elenco de 
seu filme. Janaína 
e Herculano se 
beijam. Candé avisa 
a Mercedes que 
Quinzinho esco-
lheu Nicole Ferraz 
para apresentar o 
principal programa 
da PopTv.  

O Sétimo Guardião
Marcos Paulo con-

vida Robério para 
ser seu assistente 
no laboratório. 
Sampaio informa 
a Valentina que 
Eurico não se 
envolveu com o 
incêndio na igreja. 
Padre Ramiro se 
impressiona quan-
do a água da fonte 
cura seu ferimento. 
León impede que 
Luz alcance o livro 
da Irmandade, e a 
jovem desmaia.

Jesus
Barrabás entrega 

um saco de moe-
das para Temina. 
Cláudia e Cas-
sandra comentam 
sobre Petronius e 
Madalena. Judas 
Tadeu fica satisfeito 
ao ver Helena pres-
tando atenção nas 
palavras de Jesus. 
Temina pede para 
Noemi encontra-la 
na Fortaleza Antô-
nia. Tiago Menor se 

mostra enciumado 
com a aproximação 
entre Shabaka e 
Mirian.   

As Aventuras 
de Poliana

Luísa grita com 
Débora, dizendo 
que Poliana é ape-
nas uma criança e 
não tem culpa dos 
problemas do pas-
sado. Paulo assiste 
ao vídeo do filho 
dançando durante 
o evento e sai do 
auditório, chocado.      

Teresa
Renan diz a Espe-

rança que desis-
tiu de procurá-la 
depois de vê-la as 
beijos com Rubens 
e deduziu que ha-
viam reatado. Espe-
rança diz que teve 
um momento de 
fraqueza, mas Ru-
bens deixou claro 
que não pretende 
reconhecer o filho. 
Fernando, zangado, 
recrimina sua mãe 
pela maneira como 
tem tratado Teresa.

 

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

Band, 22h30 My 
Week With Marilyn. 
Grã-Bretanha, 2011. 
Drama. Direção: Si-
mon Curtis. Com 
Michelle Williams, 
Eddie Redmayne. 
No verão de 1956, 
o jovem Colin Cla-
rk, vindo de Oxford 
em busca de suces-
so na indústria do 
cinema, trabalhou 

como assistente 
no set de filmagem 
de O Príncipe En-
cantado. Esta pro-
dução reunia duas 
grandes estrelas, 
Sir Laurece Olivier 
e Marilyn Monroe, 
que estava nesta 
época em lua-de-
-mel com seu novo 
marido, o dramatur-
go Arthur Miller.
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EDITAIS 
LEGAIS E 
PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

TEL. 2823-0800

Para anunciar 
nos classifi cados 

ligue: 

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

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

GALPÃO COMERCIAL
TERRENO DE 10.550 M²
CONSTRUÍDO 3.071 M²

LOCALIZADO NA 
AVENIDA BAQUIRIVU, 

26 – GUARULHOS.
FÁCIL NEGOCIAÇÃO 
C/ PROPRIETÁRIO

  (17) 9.9663-7000
  (17) 3235-8004

Rua Dom Pedro II, 308, 
2° andar - Sala 24 - Centro
Telefone: (11) 2442-7167

WhatsApp: (11) 99842-8602

• Clínica Geral
• Endodontia
• Ortodontia
• Próteses
• Clareamento Dental
• Lentes de Contato Dental

Dr. Raphael Martins Silva
CROSP: 120974

Contratação
P/ departamento 
jurídico pessoal, 

c/ exp. 
Enviar currículo: 

ana@conpac.com.br. 
A/C: Ana

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.

PARA ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 VENDE-SE HONDA FIT 
 Modelo L X 2017, cor branca, aut. 
1.5, completo, 17 Mil Km, único 
dono. F:95028-2673/98550-
2569 

 VENDE-SE CIVIC 
 Aut. ano 93, 1.5, 4 portas, cor azul, 
completo, 123 Mil km. F:95028-
2673/ 98550-2569 

 EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

 ELETRICISTA 
 C/ experiência de autos. Aposen-
tado. Cocaia F:2088-4627 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 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 

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

 CASA/ VILA RIO 
 3 comô, próx. Mercado Sonda 
R$ 550,00 F: 2468-9271/ 99976-
9738 

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

 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 

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

 APTO NOVO MUNDO 
 47m², 2dorms, sl, coz, área serv, 
1vg. Semi novo completo. Av Se-
rafi m Gonçaves Pereira, 622 - 10º 
andar. R$250mil. F:97512-8989 
Alessandro 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

 PASSO O PONTO RESTAURANTE 
 Av.Brigadeiro Faria Lima,1340. To-
talmente reformado e montado p/
trab. F:94629-5796/4378-8859 

 COMPRO APTO ATÉ 150MIL 
 Pago à vista. Andar térreo ou c/ 
elevador. Whats:99160-2597 
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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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