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Atriz Nicette Bruno 
comemora 86 anos 
de idade com a 
família no Rio
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Novos refugiados da 
Venezuela recebem 
abrigo no município

ANIVERSÁRIO: Nicette Bruno completou 86 anos de idade na segunda-feira, 7, e 
foi homenageada por amigos e familiares no dia anterior, domingo, no Rio

35% dos profi ssionais do 
programa Mais Médicos ainda 
não começaram a trabalhar 
nas unidades do município

Prefeitura prevê gastos de até 
R$ 8 milhões em 2019 com 
ações judiciais relativas 
a medicamentos na Saúde

Estado assina contratos e 
garante material escolar a 2,6 
milhões de alunos na Grande
São Paulo e no interior 
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Oito novos trens da Linha-13 Jade que contempla as estações Aeroporto, Guarulhos-Cecap e Engenheiro Goulart, devem passar 
por testes de performance e a previsão é de que as composições entrem em operação no segundo semestre, diz a companhia

CPTM colocará novos trens para 
operar na linha 13 em Guarulhos
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Ex-secretário de Estado assume a Educação em Guarulhos
GH  Pág. 4

Cidade recebe R$ 16,5 milhões em repasses de ICMS
GH  Pág. 7
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Joana G. Brito
Um novo Brasil começou. 
Temos um presidente e um 
governador de São Paulo 
eleitos. Agora vamos tor-
cer para que Jair Bolsona-
ro e João Doria façam um 
governo decente, transpa-
rente e com avanços nas 
causas populares. É tempo 
de mudança no nosso país 
e no nosso estado.

Daniele Vitorino Campos
Agora é hora de acabar 
com as picuinhas políticas, 
seja no dia a dia como nas 
redes sociais, e aceitar o 
resultado das urnas. Que o 
presidente Jair Bolsonaro, 
que não teve o meu voto, 
não cometa tantas barbari-
dades no país. Que ele fale 
menos e trabalhe mais pelo 
nosso povo. 

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 fi co 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, fi co 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.

 Ronaldinho no Maracanã
Aposentado ofi cialmente dos gramados há um ano, Ronaldinho Gaúcho voltou ao 
Maracanã nesta terça-feira (8), no Rio de Janeiro, para receber uma homenagem 
dedicada a grandes nomes do futebol brasileiro. O pentacampeão do mundo de-
ixou a marca de seus pés na Calçada da Fama do estádio e foi ovacionado
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Paulo Carneiro/AE

Mega Sena
Concurso n° 2112
05/01/2019
17 - 39 - 43 - 46 - 52 - 53

 
Lotofácil
Concurso n° 1759
04/01/2019 
01 - 02 - 03 - 04 - 05
06 - 08 - 10 - 14 - 15
16 - 18 - 19 - 22 - 23

Lotomania
Concurso n° 1932 
04/01/2019
01 - 04 - 05 - 09 - 11
15 - 19 - 30 - 35 - 38
45 - 60 - 70 - 71 - 79
81 - 84 - 91 - 92 - 94

Dupla Sena
Concurso n° 1885
05/01/2019
Primeiro sorteio 
08 - 12 - 19 - 31 - 32 - 50
Segundo sorteio
07 - 21 - 22 - 32 - 35 - 38

Federal
Extração n° 05351
05/01/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   28443           700.000,00
2º  26528             30.000,00 
3º  38551              26.000,00
4º  68426             22.600,00
5º  60183              20.758,00

 

Guarulhos recebe mais 12 
refugiados venezuelanos 
Ulisses Carvalho 

A cidade de Guarulhos 
recebeu na tarde desta terça-
-feira (8), mais 12 refugiados 
venezuelanos vindos da 
cidade de Boa Vista, capital 
de Roraima. Os imigrantes 
embarcaram em um avião da 
Força Aérea Brasileira (FAB), 
de modelo C99, sendo este 
o primeiro voo de interioriza-
ção dos venezuelanos que 
chegaram a Roraima neste 
ano. 

“Guarulhos receberá 20  
migrantes venezuelanos vin-
dos de Roraima, por meio do 
Programa de Interiorização 
do Governo Federal, sendo 
12 migrantes nesta terça-
-feira (8) e oito migrantes 
nesta quarta-feira (9), e serão 
acolhidos pela ONG Junta 
de Missões / Minha Pátria, 
localizada no bairro Vila São 
Jorge”, destacou em nota a 
administração municipal.

De acordo com a prefeitura, 
além de ter prestado todo o 
apoio durante o acolhimento 
humanitário dessa popula-
ção, garantindo acesso aos 
serviços básicos de saúde, 
assistência social e trabalho, 
desde o inicio do programa 
de interiorização, que come-
çou em agosto do ano passa-
do, foram 60 refugiados 
venezuelanos acolhidos na 
cidade, através das entida-
des Junta de Missões / Minha 
Pátria e Centro de Defesa de 
Direitos Humanos – CDDH.

No voo desta terça-feira, 
embarcaram 44 venezuela-
nos, porém, o restante fi cará 
em abrigos de São Paulo. 
Nesta quarta-feira (9), outro 
voo da FAB deve levar mais 
43 refugiados de Roraima 
para as cidades de Aracaju, 
no estado de Sergipe e Gua-
rulhos. A previsão é de que 
voo saia às 8h (horário local). 

Divulgação/Exército Brasileiro

Nicette Bruno com-
pletou 86 anos de idade 
na segunda-feira, 7, e foi 
homenageada por amigos 
e familiares no dia anterior, 
domingo,no Rio de Janei-
ro. Sua fi lha, Beth Goulart, 
fruto do relacionamento 
com ator Paulo Goulart, 
que morreu em 2014, 
compartilhou o momento 
no Instagram com uma 
declaração de carinho. 
“A senhora é uma luz, um 
farol, que nos ensinou o 
amor universal. Um amor 
que se estende a todas as 
criaturas”, disse.

Nicette agradeceu à 
homenagem e retribuiu, 
valorizando os laços de 

afeto que construiu ao 
longo da vida. “É um senti-
mento de amor dentro de 
mim ter toda essa benesse 
que recebi de Deus. Meu 
marido, meus fi lhos, a 
minha profi ssão e todos 
aqueles que se agregam à 
nossa família”, afi rmou.

Nicette Bruno faz 86 anos e recebe 
homenagem de amigos e familiares
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Realize  os seus 
maiores sonhos

Vestibular de Medicina

Na São Judas Cubatão, você pode 
transformar realidades por meio 
da saúde e da educação.

Estude na 3ª melhor universidade 
privada do estado de São Paulo, 
segundo o MEC.

Inscreva-se em:
usjt.br/medicina

Prova: 20/1
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O secretário da Educação 
Rossieli Soares e o presi-
dente da Fundação para o 
Desenvolvimento da Edu-
cação (FDE) Leandro Damy 
assinaram nesta terça-feira 
(8) os contratos que garan-
tem a compra e distribuição 
do material escolar na rede 
estadual em 2019. 

O acordo prevê a entrega 
dos kits para 2,6 milhões 
de alunos matriculados na 
região metropolitana e in-
terior paulista. Neste ano, a 
volta às aulas está marcada 
para 1º de fevereiro. O valor 
dos contratos é de R$ 86 
milhões.  

Os contratos para aquisi-
ção dos itens são sempre 
realizados no semestre 
anterior. No entanto, a 
gestão passada não firmou 
o convênio e deixou a maior 
parte dos estudantes do 
Ensino Fundamental (Anos 
Iniciais e Finais) e Ensino 
Médio sem o kit escolar. Até 
agora apenas crianças e 
jovens da capital estavam 
com o material assegurado  

–  cerca de 965 mil alunos. 
Pela regra, as empresas 

têm até 150 dias para fazer 
a entrega. A gestão da 
secretaria negociou com as 
contratadas para que a en-
trega seja antecipada, para 
reduzir o impacto para os 
estudantes. A expectativa é 
que a entrega comece ainda 
em janeiro para a capital e 
no início de fevereiro para 
os demais municípios. 

Os kits escolares são 
destinados a todos os 
estudantes matriculados na 
rede estadual de São Paulo, 
de acordo com a faixa etária 
e etapa de ensino. Para o 
Ensino Fundamental I (Anos 
Iniciais), a caixa é composta 
por 31 itens incluindo, além 
de caderno brochura e 
de desenho, giz de cera e 
tinta guache. Para o Ensino 
Fundamental II (Anos Finais), 
integram o kit 30 itens. Já 
o material do Ensino Médio 
traz três cadernos univer-
sitários e nove canetas 
esferográficas, entre outros 
13 objetos. 

Educação garante material a 2,6 
milhões de alunos da Grande SP

Novos trens da Linha-13 Jade devem 
entrar em operação no 2º semestre 
Ulisses Carvalho 

Os oito novos trens 
da Linha-13 Jade, que 
contempla as estações 
Aeroporto, Guarulhos-
-Cecap e Engenheiro 
Goulart, devem passar 
por testes de performan-
ce e a previsão é de que 
as composições entrem 
em operação no segun-
do semestre deste ano, 
de acordo com a Com-
panhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM). 

A fabricação destes no-
vos trens está ocorrendo 
na China e, de acordo 
com a CPTM, a exemplo 
das outras frotas das 
seis linhas da compa-
nhia, onde os trens terão 
oito carros cada, tota-
lizando 170 metros de 
comprimento. 

“A parte externa terá de-
sign arrojado e a interna 
oferecerá layout moderno 

e funcional, com salão 
contínuo de passageiros 
(passagem livre entre os 
carros), como nos últimos 
trens já adquiridos pela 
CPTM. As composições 
também terão monitora-
mento com câmeras no 
interior e parte externa 
frontal e um diferencial: 
bagageiros dispostos 
ao longo dos salões de 
passageiros”, destacou 
em nota a CPTM.

As composições são 
fabricadas pelo consór-
cio Temoinsa-Sifang, que 
venceu a licitação após 
apresentar a proposta no 
valor de R$ 316, 720.807, 
00 milhões. “A aquisição 
dessa frota está sendo 
financiada com recur-
sos do Banco Europeu 
de Investimento (BEI), 
que disponibilizou € 85 
milhões para o Governo 
do Estado de São Paulo”, 

afirmou em nota a CPTM.
Os novos trens também 

devem contar com todos 
os dispositivos para 
orientar usuários com de-
ficiências auditivas, com 
mapa dinâmico e visual 
(aúdio), como sinalização 
visual para identificação 
de assentos preferen-
ciais, painel eletrônico 
para orientar o lado de 
desembarque e espaço 
para cadeirantes. 

“Equipados com tec-
nologia de ponta, os 
trens terão sinalização 
de bordo (ATC e ATO), 
ar condicionado, ilu-
minação interna com 
tecnologia de led’s, 
sinalização de abertura 
e fechamento de portas, 
sistemas de detecção e 
extinção de incêndio no 
salão de passageiros, 
sistema de detecção e 
imobilização do trem em 

caso de ocorrência de 
descarrilamento, sistema 
de controle de tração e 
frenagem atuando em 

casos de patinagem e 
deslizamentos das rodas 
do trem, sistema de iden-
tificação do condutor 

(biométrico e por senha), 
monitores multimídia e 
mapa de linha eletrôni-
co”, informou a CPTM.

Ex-secretário de Estado assume a 
Educação no lugar de Pannocchia
Antônio Boaventura

O ex-secretário de 
Habitação de São Paulo 
do governo Márcio França 
(PSB), Paulo César Matheus 
da Silva, será o novo secre-
tário municipal de Educação 
e vai ocupar o lugar de 
João Carlos Pannocchia, 
que deixa o cargo a pedido. 
Silva atuou na transição da 
Escola de Ciências Médicas 
para Universidade de 
Ciências Médicas do Estado 
de Alagoas (Uncisal), onde 
assumiu a Pró-Reitoria de 
Planejamento. 

Guti também anunciou o 
nome do substituto de Paulo 
Sérgio Rodrigues Alves, que 
deixa a presidência do Ipref 
(Instituto de Previdência dos 
Funcionários Públicos Muni-
cipais). Será o atual diretor 
Administrativo e Financeiro, 
Eduardo Augusto Reichert. 

“As mudanças têm e 
sempre terão o objetivo de 

melhorar o desempenho do 
Governo, no que diz respei-
to à prestação de serviço à 
população, na redução do 
endividamento da Prefeitura, 
bem como desenvolvimento 
da cidade. O Governo tem 
vários momentos e para 
cada um deles é necessário 
um perfil de equipe”, justifi-
cou o prefeito Guti. 

As mudanças no alto esca-
lão da prefeitura ocorreram 
na Secretaria de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana 
(STMU), em que Giuliano 
Locanto deixa o cargo, a pe-
dido, e será substituído por 
Paulo Carvalho, que deixa 
a secretaria de Governo. 
No lugar de Carvalho entra 
Peterson Ruan, que sai do 
comando da Fazenda, que 
por sua vez será substituído 
por Ibraim El Kahdi, ex-
-superintendente do Saae.

“Até o momento fomos 
muito felizes com as es-

colhas para o nosso time. 
Todos os que passaram pela 
administração prestaram 
excelente trabalho, o qual 
reconheço e agradeço. A 
partir de agora temos novos 
desafios e acredito que os 
escolhidos para os novos 
cargos estão preparados. 
Esse é o momento de 
trabalhar para a melhoria 
dos serviços prestados 
pela Prefeitura em todas as 
áreas”, declarou.

Para os próximos dois 
anos de sua gestão, Guti 
ressalta que suas prio-
ridades foram e devem 
continuar em torno da 
reorganização estrutural da 
administração pública e do 
pagamento da divída que o 
município possui. Ele tam-
bém enalteceu a chegada 
da Sabesp, que assumiu o 
processo de distribuição 
de água e o tratamento de 
esgoto desde o primeiro dia 

deste ano. 
“Nesses dois anos prio-

rizamos a organização da 
prefeitura, a renegociação 
de dívidas e o enxugamento 
da máquina pública para 
que pudéssemos trabalhar 
nas melhorias dos serviços 
e no desenvolvimento da 
cidade. Já começamos o 
ano com uma notícia exce-
lente, que é a regularização 
do fornecimento de água 
em toda a cidade, a partir 
da parceria com a Sabesp, 
além do efetivo tratamento 
de esgoto”, concluiu.
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Elos
Além de ter sido secretário estadual de Habi-

tação de Márcio França, Paulo César Matheus é 
integrante do diretório nacional do PSB, partido do 
ex-governador MF e do prefeito Guti…

Magoado
Para alguns interlocutores, o ex-vereador Paulo 

Sérgio “Capivara (DEM?) disse que pediu demissão 
da presidência da 
Previdência porque 
não aguentava mais 
ser atropelado pelo 
Conselho do Ipref. 
E na Casa Branca 
os conselheiros es-
tariam conseguindo 
ressonância…

Perfil
O novo presidente do Ipref, Eduardo Augusto 

Reichert, já era diretor no instituto de Guarulhos 
desde 2017. Veio de Tatuí (SP), onde era presiden-
te do TatuíPrev, instituto semelhante lá. Também é 
considerado ligado a Márcio França…

E não?
Essa reafi rmação 

de compromisso 
do prefeito Guti 
com Márcio França 
(PSB) deverá deixar 
o governador João 
Doria (PSDB) mais, 
digamos, arisco em 
relação a prefeitura 
de Guarulhos…

Por aí
A nova tarifa do transporte coletivo em Guaru-

lhos deverá fi car em R$ 4,50 para quem paga 
com cartão eletrônico. E R$ 4,90 para quem usa 
dinheiro e vale-transporte. Entretanto, o reajuste 
só deverá ser anunciado no fi nal do mês…

Trombada

Embora seja seu sonho, o secretário Americano 
(Serviços Públicos) não deve ter sido remaneja-
do para Transportes porque ele é reconhecido 
nacionalmente como liderança dos taxistas. Cau-
saria confl itos com motoristas de aplicativos…

Candidatos a vereador?
De olho em 2020, alguns internautas tentam 

surfar em Guarulhos na onda do bolsonarismo. 
Nas redes sociais, embora nem tenham servido 
Tiro de Guerra, se posicionam como fãs fervoro-
sos do militarismo e cristianismo…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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[ bloco de notas ]

Exposição coletiva no 
Adamastor reúne trabalhos 
de artistas da cidade

Até o dia 30 de janeiro, 
diariamente das 9h às 22h, 
o Salão de Exposições do 
Adamastor Centro apre-
senta “Os Meus Sonhos 
Sonho Eu”, mostra coletiva 
de artistas da cidade li-
gados às Artes Visuais. A 
entrada para a visitação da 
exposição é gratuita, tem 
classifi cação livre e pro-
mete causar um impacto 
visual com a profusão de 
cores utilizadas.

Sob curadoria de Marcos 

Paulo Feliciano, o Pato, a 
exposição reúne trabalhos 
gráfi cos de sua autoria e 
de artistas como Bemik, 
Bera, Beth, Biro, Bugi, 
Chiss, Claudinei M, Cris, 
Cyrackz, Fernando FND, 
Goro, Guilherme, Hulk, 
JotaPe, Kici, Less, Pato, 
Pórx, Savana, Sidão, Spin 
e Uebis, além de interven-
ções realizadas no local, 
que transformaram visual e 
radicalmente o espaço de 
exposições do Adamastor.

[ bloco de notas ]

Exercitar a criatividade e 
ainda aprender a reuti-
lizar materiais para criar 
diversão são alguns dos 
objetivos da ofi cina de 
construção de brinque-
dos com materiais reciclá-
veis que acontece neste 
domingo (6), a partir das 
14h30, no Centro de 
Educação ambiental do 
Bosque Maia (av. Paulo 
Faccini, s/ nº). A atividade, 
promovida pela Secre-
taria de Meio Ambiente, 
tem cerca de duas horas 
de duração e participação 

gratuita.
 
Para participar, bas-

ta levar cola branca, 
tesoura, potes de iogurte, 
tampinhas de garrafa, 
tinta plástica preta, pincel 
agulha, linha de pipa e 
garrafa pet. Informações 
e inscrições antecipadas 
pelo telefone 2482-1667. 
Durante todo o mês de 
janeiro, o Bosque Maia 
e o Orquidário Munici-
pal oferecem atividades 
com participação livre e 
gratuita. 

Bosque Maia recebe oficina de 
brinquedos recicláveis neste 
domingo, a partir das 14h30

Por mais um ano consecuti-
vo, Guarulhos registra aumen-
to na procura pela Carteira do 
Idoso. Durante 2018, foram 
emitidas 3.277 carteiras, 
número bastante superior 
às emissões registradas em 
2017 (1.395) e também em 
2016, quando 970 carteiras 
foram solicitadas à  Prefeitura, 
por meio da Central do Ca-
dastro Único da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistên-
cia Social (SDAS).

 A Carteira do Idoso garan-
te que pessoas com idades 
acima de 60 anos, e que não 
tenham como comprovar 
renda individual de até dois 
salários mínimos, tenham 
acesso gratuito ou desconto 
de no mínimo 50% sobre o 
valor de passagens inte-
restaduais nos transportes 
rodoviário, ferroviário e aqua-
viário, conforme estabelecido 
no Estatuto do Idoso (Lei nº 
10.741/03).

Guarulhos registra recorde de 
emissões da Carteira do Idoso

Recargas do Bilhete Único Escolar 
começam a ser feitas a partir 
do próximo dia 1° de fevereiro

As recargas do Bilhete 
Único Escolar podem ser 
feitas a partir do dia 1° de 
fevereiro e todo estudan-
te ou professor de unida-
de escolar devidamente 
regulamentada pelo 
Ministério da Educação 
tem direito ao cartão, que 
garante 50% de desconto 
sobre o preço do bilhete 
cheio. O benefício, entre-
tanto, é concedido aos 
usuários que comprovem 
residência há mais de 1km 

de distância da unidade 
escolar.

A Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade 
Urbana (STMU) alerta que 
somente aqueles que 
são benefi ciados pelo 
transporte escolar gratuito 
não têm direito ao Bilhete 
Único Escolar. Cursos de 
idiomas, de qualifi cação 
profi ssional e prepara-
tórios para vestibular 
também não garantem 
esse benefício.

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Divulgação

Divulgação

A Controladoria Geral do 
Município de Guarulhos, 
através do Departamento de 
Controle Interno, elaborou e 
deu publicidade no fi nal do 
ano passado ao Manual de 
Auditoria Interna, ao Plano 
Anual de Auditoria Interna 
para 2019 e ao Plano de 
Trabalho do DCI para 2019. 
Além disso, no último dia 27 
de dezembro foi publicado 
no Diário Ofi cial do Municí-
pio, o Decreto Municipal nº 
35445, que regulamenta as 
atribuições do Departamento 
de Controle Interno.

De acordo com o órgão, 
tais providências visam 
padronizar os procedimentos 
do Departamento de Contro-
le Interno, bem como atender 
às ações previstas no Projeto 
Pacto, que foi fi rmado entre 
o Município e a Controladoria 
Geral da União. Toda essa 
documentação encontra-
-se no disponível no portal 
da Prefeitura de Guarulhos 
(www.guarulhos.sp.gov.br), 
na página da Controladoria 
Geral do Município no link do 
Departamento de Controle 
Interno.

Controladoria Geral do Município 
divulga plano de ações para 2019

Respeito à Justiça do Trabalho
Ninguém mais que o movimento sindical defende reformas. 

Nos anos 50 e 60, estávamos com Francisco Julião na luta por 
reforma agrária. Também apoiamos as reformas de base do 
presidente Jango, que teriam modernizado o País.

Tempos depois, fomos à luta pela volta do Estado de Direito. 
A Constituição de 1988 é prova desse nosso apoio às reformas 
democráticas, que restituíram as liberdades individuais e o 
direito de eleger governantes.

E quando a infl ação explodiu, o sindicalismo apoiou os planos 
de estabilização econômica, cujo marco maior é o Real, inicia-
do por Itamar Franco e efetivado por FHC.

O sindicalismo é reformista. Buscamos acumular conquis-
tas e obter avanços legais, sociais, políticos ou econômicos. 
Nunca fomos contra aperfeiçoar a legislação trabalhista ou a 
organização sindical. As próprias Centrais são criação nossa. O 
presidente Lula, a nosso pedido, as legalizou.

Mas há reformas e reformas. Seria dar tiro no pé apoiar uma 
reforma trabalhista que cortasse direitos e conquistas. Por isso, 
combatemos a iniciativa de Temer, agora efetivada pela Lei 
13.467.

Também seria imoral apoiar uma reforma da Previdência que 
exigisse até 49 anos de trabalho e idade mínima de 65 anos, 
uma vez que em muitos locais a longevidade fi ca abaixo disso.

Nós defendemos a negociação. Mas respeitando o sagrado 
direito do trabalhador recorrer à Justiça. O sindicalismo sempre 
criticou a demora na tramitação de processos e a insensibilida-
de em julgamentos, especialmente dissídios coletivos.

Porém, a crítica a um aspecto da casa não signifi ca querer 
demolir a construção. Por isso, o sindicalismo se soma a juízes, 
advogados e a autoridades (como Almir Pazzianotto) que 
criticam a ameaça de Bolsonaro à Justiça do Trabalho. Vale ler 
o que diz o dr. Almir:

“O confl ito de interesses, entre patrões e empregados, é ine-
rente ao regime capitalista. Impossível ignorá-lo. Na década de 
1930, no governo Vargas, o Brasil decidiu enfrentá-lo mediante 
a criação de Comissões de Conciliação, de composição paritá-
ria, com representante do Estado, empregadores e de empre-
gados. Das Comissões surgiu, em 1939, a Justiça do Trabalho, 
incorporada ao Poder Judiciário pela Constituição de 1946.

Conforme o Artigo 114 da Lei Fundamental, compete a essa 
Justiça, além da solução dos dissídios individuais, a busca da 
composição pacífi ca de confl itos coletivos.

Como antigo advogado de Sindicatos, ex-ministro do 
Trabalho, e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 
peço licença para considerar autêntico despautério a ideia da 
extinção do mais efi ciente órgão do Poder Judiciário.

Antes de anunciar a extinção, é necessário indagar a qual 
ramo do Judiciário recorrerá o trabalhador, quando se sentir le-
sado? Pretender-se-á, por acaso, excluí-lo da garantia prescrita 
no Artigo 5º, XXXV, da Constituição? As causas em andamento 
serão remetidas à Justiça Federal, aos Tribunais de Justiça dos 
Estados? Sugiro ao governo que procure conhecer a opinião 
de conhecedores da realidade social.”

Não podemos acabar com as instituições se nelas existirem 
problemas. Os erros têm que ser corrigidos, mais as institui-
ções devem permanecer. Já pensou o que aconteceria com 
a Petrobras, por exemplo? No entanto, saíram os corruptos e 
ela voltou a crescer, dar lucros e gerar empregos. Temos que 
combater os desvios e colocar as instituições pra funcionar em 
benefício da população.

[ artigo ]

José Pereira dos Santos
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos e Região e secretário nacional de 
Formação da Força Sindical
E-mail: pereira@metalurgico.org.br
Facebook: www.facebook.com/PereiraMeta-
lurgico
Blog: www.pereirametalurgico.blogspot.com.br
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Ulisses Carvalho

Até esta terça-feira (8), 
35% dos médicos do 
Programa Mais Médicos 
ainda não começaram 
os trabalhos na cidade. 
O número total de vagas 
são 28, porém, 18 foram 
ocupadas, e as outras 
dez, de acordo com a 
administração municipal, 
ainda estão em processo, 
ou seja, os selecionados 
estão apresentando a 
documentação. 

Os 28 médicos cubanos 
terminaram o serviço e 
retornaram para o país no 
final do mês de novembro 
do ano passado. A prefei-
tura começou a receber a 
documentação dos profis-
sionais em novembro de 
um total de 28 pesso-
as que escolheram o 
município para trabalhar. 
As primeiras Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) a 
receberem os médicos fo-
ram a do Haroldo Veloso 
e Marcos Freire. 

“A Secretaria de Saúde 

informa que das 28 vagas 
do Programa Mais Médi-
cos, 18 já foram ocupadas, 
sendo 2 na UBS Dinamar-
ca, 2 na UBS Jd Cumbica 
I, 1 na UBS Jd Cumbica II, 
2 na UBS Marcos Freire, 
1 na UBS Nova Cidade, 1 
na UBS Bambi, 2 na UBS 
Haroldo Veloso, 1 UBS 
Nova Bonsucesso, 1 na 
UBS Ponte Alta, 2 na UBS 
Santa Paula, 1 na UBS 
Jovaia, 1 na UBS Santos 
Dumont e 1 na UBS Santa 
Lídia”. 

O prazo para os médi-
cos se apresentarem nos 
municípios escolhidos se 
encerra nesta quinta-feira 

(10). O Programa Mais Mé-
dicos foi criado em 2013, 
durante o governo Dilma 
Rousseff. O governo de 
Cuba decidiu retirar os 
médicos do programa 
no ano passado após o 
presidente Jair Bolsonaro 
(PSL), exigir para dar con-
tinuidade ao programa, 
aplicações de teste de 
capacidade, salário inte-
gral aos funcionários e 
também a liberdade para 
os profissionais trazerem 
suas famílias, o que o 
governo cubano não teria 
aceitado, segundo o pre-
sidente, encerrando assim 
o acordo com o país. 
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Em Guarulhos, 35% dos médicos do Programa 
Mais Médicos ainda não começaram a trabalhar

Guarulhos recebe mais de R$ 16,5 mi
do governo de SP em recursos do ICMS
Antônio Boaventura

A cidade de Guarulhos 
recebeu nesta terça-feira 
(8) do governo do estado 
R$ 16,5 milhões referen-
tes ao Imposto sobre 
Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) dos 
primeiros dias de 2019. 
Os valores correspondem 
a 25% da arrecadação do 
imposto, que são distri-
buídos pela secretaria 
estadual da Fazenda com 
base na aplicação do 
Índice de Participação dos 
Municípios (IPM) definido 
para cada cidade.

Os depósitos semanais 
são realizados por meio 
da Secretaria da Fazenda 
sempre até o segundo 
dia útil de cada semana, 
conforme prevê a Lei 
Complementar nº 63, de 
11/01/1990. Os valores 
transferidos variam em 
função dos prazos de 

pagamento do imposto 
fixados no regulamento 
do ICMS. 

Dependendo do mês, 

pode haver até cinco 
datas de repasses. As 
variações destes depó-
sitos oscilam conforme 

o calendário mensal, os 
prazos de recolhimento 
e o volume dos recursos 
arrecadados. A agenda 

de pagamentos está 
concentrada em até cinco 
períodos diferentes no 
mês, além de outros reco-

lhimentos diários, como 
por exemplo, os relativos 
à liberação das operações 
com importações.

Prefeitura prevê gastos de até R$ 8 mi 
com ações judiciais na Saúde em 2019

Por conta dos proces-
sos judiciais, a prefeitu-
ra destinou cerca de R$ 
8 milhões para custos 
com este tipo de ação 
na Saúde durante este 
ano. O valor representa 
quase 1% do orçamento 
previsto da pasta para 
os próximos 12 meses. 

“Gastamos em 2018 
algo em torno de R$ 6,7 
milhões com judicia-
lização. Existe uma 
previsão para 2019 de 
R$ 7 ou R$ 8 milhões. 
Mas, não conseguimos 
quantificar isso por 
que a judicialização vai 
dependendo das ações. 
O que nós estamos 
fazendo são ações 
preventivas”, disse o 
secretário-adjunto de 
Saúde, Shigueo Saka-
moto.. 

O orçamento previsto 
para custeio da Saúde 
é de quase R$ 996 mi-
lhões, o que representa 

uma redução de R$ 80 
milhões em relação ao 
aprovado para 2018. De 
acordo com Sakamo-
to, a secretaria possui 
um núcleo que cuida 
especificamente destes 
processos, e que eles 
também são respon-
sáveis por encontrar 
soluções para reduzir 
o número de ações 
judiciais. 

“O nosso departamen-
to de apoio litigioso 
conta com uma equipe 
ou núcleo técnico de 
atendimento a saúde. 
Ele é constituído por 
médicos, farmacêuticos, 
que fazem a analise dos 
processos de judiciali-
zação e nos dão ajuda e 
apoio para que o nosso 
jurídico possa fazer 
suas defesas e ao mes-
mo tempo mostrando 
aquele que realmente 
é factível ser atendido”, 
explicou.

Muitos medicamentos 
que são contestados 
não fazem parte da lista 
que o município destina 
em suas unidades para 
atender as necessi-
dades da população. 
Ele também destaca a 
falta de entendimento 
por parte do Judiciário 
sobre a substituição 
por outros que tenha a 
mesma eficácia. 

“Existe também pro-
cessos que solicitam o 
medicamento de uma 
marca que não está no 
rol de produtos, mas 
tinha que se fazer pra 
justamente atender de 
acordo com a marca 
e isso requer todo um 
processo licitatório e 
tem um custo grande. E 
já conseguimos reverter 
algumas decisões onde 
os juízes entendem que 
o medicamento pode 
fazer o mesmo efeito”, 
concluiu. (A.B.)
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[ horóscopo ]

Até Que A Sorte Nos Separe 2

Apocalipse

Globo, 15h06. Brasil, 
2013. Comédia. Direção: 
Roberto Santucci. Com 
Leandro Hassum, Cami-
la Morgado. Três anos de-
pois, Tino e Jane estão 
mais uma vez em dificul-
dades financeiras. O sal-
do bancário do casal é sal-
vo graças ao inesperado 
falecimento de tio Olavi-

nho, que deixou uma he-
rança de R$ 100 milhões 
a ser dividida igualmente 
entre Jane e sua mãe, es-
tela. Como o último desejo 
do tio foi que suas cinzas 
sejam jogadas no Grand 
Canyon, Tino aproveita 
para levar a esposa e dois 
de seus filhos para conhe-
cer Las Vegas.

Band, 22h30 
Quantum Apo-
calypse. EUA, 
2010. Ação. Com 
Rhett Giles, Ste-
phanie Jacobsen. 
A NASA detec-
ta que um come-
ta está em rota de 

colisão com a Ter-
ra, e os cientistas 
descobrem que a 
chave para salvar 
a humanidade é 
um garoto autista 
de uma pequena 
cidade no estado 
de Louisiana.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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(?) Babá,
herói da

Literatura
árabe

A "cama"
do Conde
Drácula

(Lit.)

País que
sediará a
Copa de

2020

A capivara,
por sua
ordem
animal

André Do-
mingos,
velocista
paulista

Sílaba de 
"perecí-

vel"

Ambição
do ganan-

cioso 

Décimo
mês do 

calendário
judaico

Colheita
de cereais

(?)-mécum,
livro

pequeno e
prático

Rogério
Sampaio,

judoca
brasileiro

Vitamina
essencial
à reprodu-

ção

A terceira
pessoa do
singular

(?) Sater,
músico

brasileiro

Objeto para
fumar, ge-

ralmente de
madeira

Incluir
amigo no
Facebook
(inglês)

Seu teor é
altíssimo
no mar
Morto

Sílaba de
"banco"

"Estradas"
que

cortam a
Amazônia

Leite re-
centemen-

te orde-
nhado

Embeleze
com

adereços
festivos

Infecção conhecida no
Brasil como barriga-

d'água (Patol.)
Palmeira silvestre

Sufixo de 
"arvoredo"

Autoco-
lante

A do Bra-
sil data de

1822

Poucos
Fecho co-
mum em

tênis

A joia da
formatura
Coquetel
com rum

Avis e
Bragança

(Hist.)

A região biogeográfica que inclui
a

América
do Norte

3/add — iri. 4/vade. 5/ceifa — tevet. 7/roedora. 8/neártica.

[ novelas ] 

virgem

Não hesite em dizer 
algumas verdades a 
aqueles que lançam 
dúvidas sobre você por 
inveja. Não tome conse-
lhos que não se aplicam 
a você literalmente. 
Ouça seu corpo e suas 
necessidades.

Não confie em tudo 
e em todos. Nem todo 
mundo é capaz de com-
partilhar seus sonhos. 
Sua energia está dis-
traindo seu pensamento 
sobre as considerações 
materiais. Conversas 
com os outros vão tra-
zer você de volta para a 
terra suavemente.

Não deixe que os 
outros se encarre-
guem de dar passos 
por você ou as coisas 
podem dar errado. Há 
previsão de acesso 
de nervos e, embora 
você não queira, você 
realmente deveria 
manter distância.

Não preste atenção 
em argumentos estú-
pidos. Você vai atrair 
um grande número 
de pessoas indese-
jáveis hoje, é melhor 
evitá-las. Movimentos 
planetários lhe anima-
rão. Saiba que está no 
caminho certo!

Você vai aprender 
mais sobre uma pessoa 
próxima. Seja discreto! 
Você sente um desejo 
irresistível de saborear 
os prazeres da vida, mas 
luta contra isso porque é 
incapaz de relaxar.

Você vai se mostrar 
mais sociável e aberto 
a ideias de fora e verá a 
vida com mais otimismo. 
Não se meta nos negó-
cios de outras pessoas. 
Pare e ouça música 
ou faça algo que você 
gosta, vai ser bom tanto 
para o corpo como para 
a mente.

Seu estado de espíri-
to é influenciado pelas 
pessoas que o rodeiam. 
Opiniões espontâneas 
são boas para o seu 
orçamento. Reuniões 
de família ou encontros 
com amigos seria uma 
boa maneira de ajudá-
-lo a recarregar as suas 
baterias.

Você não será capaz 
de evitar dizer exata-
mente o que pensa em 
voz alta, mesmo que 
isso provoque faíscas. 
Você está em boa for-
ma, mas seus olhos são 
maiores do que o seu 
estômago - não coma 
demais.

Você é visto muito 
favoravelmente pelas 
pessoas que o ro-
deiam, então aproveite 
isso ao máximo. Tenha 
especial cuidado para 
não comer demais. 
Você precisa desaba-
far fisicamente.

Você será capaz de 
se voltar para com-
pletar seus projetos 
com total confiança. 
Você está em melhor 
forma e se sente bem 
para enfrentar o que 
deve ser enfrentado. 
Não desperdice sua 
energia em palavras 
sem sentido.

Há discussões 
frutíferas no horizonte. 
Não hesite em solicitar 
ajuda jurídica. Não deixe 
que as necessidades 
de outras pessoas o 
oprimam. Elas estariam 
em detrimento de você 
mesmo e você não pode 
permitir isso.

ão leve tudo tão a 
sério. Você leva tudo 
ao pé da letra, o que é 
uma pena. Você está 
esgotando suas ener-
gias. Modere-se antes 
de não saber mais o que 
pensar. Isso o deixa mais 
agitado.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Rafael ajuda 
Solange, sem per-
ceber que a mulher 
está interessada 
nele. Marcelo 
afirma a Jaqueline 
que falará com 
os alunos sobre 
bullying. Alex sofre 
com o afastamen-
to de Maria Alice 
e desabafa com 
Jaqueline. Todos 
rejeitam Fabiana, 
que promete se 
vingar.

Espelho da Vida
Eugênio avisa a 

Maristela que ela 
está proibida de 
ver Danilo. Danilo 
exige que Eugênio 
conte a verda-
de a Julia sobre 
Maristela. Dora 
entrega a Graça o 
dinheiro enviado 
por Eugênio. Cris 
volta do passado e 
vê Priscila e Isabel, 
que a chama de 
Julia Castelo.    

O Tempo 
Não Para

Helen avisa que 
Marocas deve ser 
levada ao hospital 
com urgência. Vera 
Lúcia ajuda Lalá a 
fugir dos seguran-
ças de Lúcio. Helen 
avisa a Samuca que 

Marocas está bem. 
Petra explica a 
Lúcio e Betina que 
uma das pessoas 
congeladas trazia 
em seu organismo 
uma variação do 
vírus da varíola, 
que pode gerar um 
risco de pandemia.

O Sétimo Guardião
Valentina e Olavo 

aconselham Laura 
a não ir atrás de 
Gabriel. Feliciano 
mostra o livro da 
irmandade para 
Gabriel. Valentina 
se enfurece ao 
saber que não 
poderá desapro-
priar o casarão. Luz 
procura Milu. Stella 
cobra de Guilherme 
que ele arranje um 
emprego. Stefâ-
nia descobre que 
Tobias precisa de 
um garçom e avisa 
Guilherme.  

Jesus
Nicodemos fala 

sobre Jesus com as 
pessoas no templo. 
Helena se disfarça 
de judia para pro-
curar Judas Tadeu 
fora do palácio. 
Jairo ajuda Laila a 
deixar o quarto sem 
ser notada, mas 
Susana percebe. 
Coberto por um ca-
puz, Jesus para no 
meio da multidão. 

As Aventuras 
de Poliana

Um policial encon-
tra a sacola cheia 
de celulares. Ciro 
tenta conversar 
com Filipa sobre o 
dia dela na escola 
e ela o despreza. 
Marcelo encontra 
Luísa saindo da de-
legacia e, ao desco-
brir o que houve, 
a abraça. Afonso 
convence Luísa a 
continuar dormindo 
na casa.    

Cúmplices de 
um Resgate

Manuela e Isabela 
conversam pela pri-
meira vez. Isabela 
diz que foi até lá 
por saber que Ma-
nuela canta muito 
bem. Isabela diz 
ainda que possui 
uma audição e pre-
cisa que Manuela a 
substitua. A menina 
precisa ir ao ser 
chamada por Téo 
e fica de pensar na 
proposta. Otávio 
conta para Rebeca 
que não será mais 
desfeita a parceria 
com a confecção 
dela. 

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

EDITAL

O Segundo Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no § 4º, do Artigo 
26, da Lei 9.514/97, em atendimento ao requerimento prenotado sob nº 421 .3 48,  de CAIXA 
ECONÔ MICA F EDERAL  - CEF ,  CNPJ 00.360.305/0001-04, credora fi duciária, nos termos do 
registro número 08,  da matrícula 1 1 8.29 9 ,  relativa ao Imóvel situado na Avenida Esperanç a,  
nº  600,  Apart ament o 1 2,  Torre C,  int egrant e do Condomínio Via J ardins do B osq ue,  Vila 
Progresso,  G uarulh os /  SP,  serve-se do presente para promover a Int imaç ã o por Edit al 
dos devedores fi duciantes EL IANA DE F ATIMA COZ ER PEG ORARO,  CPF 522.448.909/10, 
VAL MOR ANG EL O PEG ORARO,  CPF 368.956.440/91 e F RANCIEL L E PEG ORARO,  
CPF 326.150.708-00, para fi ns de cumprimento das obrigações contratuais, decorrente das 
prestações e encargos em atraso, tendo em vista que os devedores fi duciantes EL IANA DE 
F ATIMA COZ ER PEG ORARO,  VAL MOR ANG EL O PEG ORARO e F RANCIEL L E PEG ORARO 
encontram-se em local incerto ou não sabido. 

O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 07/ 1 2/ 201 8,  corresponde a R$  
1 5 2.1 75 , 9 3  (cento e cinquenta e dois mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), 
conforme demonstrativo de débito apresentado pela credora, disponível para conhecimento, 
estando o valor sujeito a atualização monetária, juros convencionais e demais encargos contratuais 
até a data do efetivo pagamento, além das demais prestações que se vencerem neste período, 
mais emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$  4.1 1 8, 3 5 . O pagamento 
deverá ser efetuado preferencialmente em cheque administrativo, nominal ao Segundo Registro 
de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 14.677.911/0001-62.

Assim, procede-se à Int imaç ã o por Edit al de Vossas Senhorias, para que se dirijam ao 
Regist ro de Imó veis,  sit uado na Rua G uaíra,  9 1 ,  J ardim B arbosa,  G uarulh os/ SP,  de 
Segunda a Sex t a-f eira das 09 h 00min à s 1 6h 00min,  onde deverão efetuar o pagamento 
atualizado do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
da data da terceira publicação.

Por oportuno, fi cam Vossas Senhorias cientes de que o não pagamento do débito no prazo 
estipulado garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste 
Município, na Avenida Esperanç a,  nº  600,  Apart ament o 1 2,  Torre C,  int egrant e do 
Condomínio Via J ardins do B osq ue,  Vila Progresso,  G uarulh os /  SP,  em favor da credora 
fi duciária, nos termos do § 7º, do artigo 26, da Lei n.° 9.514/97. 

Guarulhos, 09 de janeiro de 2019.
Primeira Publicaç ã o    

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@vilagalvao.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Defi ciência)

Vagas:
AUX. DE PÁTIO

AUX. DE MONITORAMENTO

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

   IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

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

 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 

 SERVIÇOS 
 MASSAGEM 

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

 DIVERSOS 
 LOCAÇÃO ARTIGOS P/ FESTA 
 Mesas, cadeiras e brinque-
dos, decoração comp.+ bolo. F: 
98725-8230/96966-3413  

     

   
Ligue e anuncie

nos
classifi cados

Para 

anunciar

nos 

classifi cados 

ligue: 

2823-0828

2823-0829

2823-0830

2823-0836

2823-0837
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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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