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MÚSICA: Guti e o maestro João Carlos Martins se reuniram para
discutir projetos para as escolas da rede municipal
GH Pág. 6

IPVA em São Paulo já pode ser
parcelado no cartão de crédito
Márcio Lino/PMG

Além do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o convênio assinado pelo governo do estado de SP contempla
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também o pagamento do DPVAT e o Licenciamento, e é válido apenas para os débitos não inscritos na dívida ativa

A medida, já em vigor, busca aliviar
o peso das contas no início do ano

Alfândega registra R$ 1,3 mi Escolas da rede estadual em
em apreensão de celulares Guarulhos registram falta de,
ao menos, 18 professores
no Aeroporto de Cumbica
GH Pág. 2
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Prefeito Guti irá anunciar os Cetesb autoriza o uso de
novos secretários da Cultura remediador de odores no
aterro municipal da cidade
e Esporte no município
GH Pág. 4
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Cetesb autoriza uso de remediador
de odores no aterro de Guarulhos

[ cena do dia ]
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Henrique Barreto/AE
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A Cetesb – Companhia
Ambiental do Estado de São
Paulo, emitiu nesta quinta-feira (10), parecer favorável
ao uso de “remediador
ambiental físico químico” de
odores no aterro sanitário,
no Cabuçu. O produto que
é certificado pelo Ibama
(Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis), 100%
biodegradável e inofensivo
a todas as formas de vida,
será utilizado para minimizar
o mau cheiro proveniente
dos resíduos orgânicos
expostos após deslocamento de uma célula do aterro,
incidente ocorrido no último
dia 28.
De acordo com a Secreta-

ria de Serviços Públicos, que
testou o produto no início
desta semana, a aplicação
começará a ser realizada
ainda nesta sexta-feira (11),
com a utilização de caminhão pipa equipado com
jato direcional que atinge 40
metros de distância. Novas
aplicações precisarão ser
feitas a cada duas semanas.
O secretário de Serviços
Públicos, Edmilson Americano, ressalta o empenho
da prefeitura na resolução
do problema. “Não estamos
medindo esforços para
resolver a situação. Todos
os passos estão sendo
tomados mediante estudos
e cautela pelos técnicos
envolvidos”, afirmou.

Alfândega registra R$ 1,3 milhão em
apreensão de celulares no aeroporto
Antônio Boaventura

A Receita Federal
divulgou nesta quinta (10)
que a soma do valor dos
aparelhos celular apreendidos, em 2018, pela
Alfândega do Aeroporto
Internacional de São Paulo–Guarulhos, em Cumbica, atingiu o montante
de R$ 1,3 milhão. Mesmo
sem revelar a quantidade, o órgão federal
afirmou que os telefones,
de modelos diversos, e
outros eletrônicos, serão
leiloados.
O valor de apreensão
de celulares no aeroporto
superou o registrado em
outros 28 municípios do
estado. As apreensões de
celulares realizadas pela
Alfândega de São Paulo
em 2018 totalizaram R$
169.388,36. Ou seja, pouco mais de 10% daquele
registrado no equipamento de transporte aéreo
localizado na cidade, que
foi de R$ 1.325.840,93.
As estatísticas da Receita Federal referem-se à

apreensão de celulares
em geral, ou seja, incluem
tanto os piratas (aqueles
que ostentam uma marca
sem a autorização dela)
quanto os originais que,
de alguma forma, entraram irregularmente no
País (sem pagar impostos,
por exemplo). A principal
destinação das mercadorias apreendidas é o
leilão. Já os produtos
piratas são destruídos.
A partir do dia 24 de
março, os aparelhos
considerados piratas irão
receber mensagens de
advertência e bloqueio
de suas funções. A
medida é válida para São
Paulo e outros 14 estados.
Antes do bloqueio total,
que pode ocorrer entre
50 e 25 dias, será disparada uma mensagem pela
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel):
“Operadora avisa: Pela
Lei 9.472 este celular está
irregular e não funcionará
nas redes celulares em
75 dias”.
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Preparando o Carnaval
Operários estão trabalhando a todo vapor para confecção dos carros alegóricos e fantasias para o desfile da escola de samba Acadêmicos do Tatuapé na oficina do samba na
Barra Funda, em São Paulo. No barracão, o movimento é animado e a escola promete
brilhar no Sambódromo.

[ carta do leitor ]
Joana G. Brito
Um novo Brasil começou.
Temos um presidente e um
governador de São Paulo
eleitos. Agora vamos torcer para que Jair Bolsonaro e João Doria façam um
governo decente, transparente 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 barbaridades no país. Que ele fale
menos e trabalhe mais pelo
nosso povo.

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

cipalmente, ao PT: não queremos mais este partido
governando nosso povo.
Sofremos muito nos governos de Lula e Dilma, agora
é renovação, é o presidente Bolsonaro.

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

Rejane A. Soares
Venho acompanhando o
desenrolar das investigações envolvendo o médium
João de Deus e fico pensando como as pessoas,
que recebem o poder divino da mediunidade, acaba
deturpando a missão que

recebeu de ajudar o próximo. A cada reportagem
que acompanho, fico enojada com o que este homem
fazia com as mulheres, frágeis, que o procuravam em
busca de conforto e cura
espirituais. Que ele pague
pelos seus erros.

Cleonice Campos
Agora, nosso abastecimento está sob responsabilidade da Sabesp, até
onde eu sei uma das empresas mais respeitadas
do mundo nesta área. Espero 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 sempre foi um caso complicado para a cidade de Guarulhos.

Envie seus comentários para o e-mail: redacao@guarulhoshoje.com.br
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Deu sorte hoje?
Mega Sena
Concurso n° 2113
09/01/2019
11 - 14 - 21 - 25 - 46 - 50
Lotofácil
Concurso n° 1761
09/01/2019
01 - 02 - 03 - 05 - 06
09 - 10 - 11 - 13 - 17
18 - 19 - 20 - 21 - 25
Lotomania
Concurso n° 1933
08/01/2019
00 - 03 - 05 - 08 - 16
18 - 21 - 23 - 29 - 30
32 - 36 - 43 - 54 - 58
59 - 71 - 72 - 86 - 98
Dupla Sena
Concurso n° 1887
10/01/2019
Primeiro sorteio
07 - 10 - 17 - 27 - 42 - 45
Segundo sorteio
04 - 14 - 21 - 40 - 41 - 48
Federal
Extração n° 05352
09/01/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete Valor (R$)
1º 74346
350.000,00
2º 65069
18.000,00
3º 57913
17.000,00
4º 71466
15.400,00
5º 54415
14.820,00

Diretor de Redação: Gil Campos / Diretor Comercial: José Carlos dos Santos / Diagramação e Arte: Laisla Silva, Carolina Dielle
e Marina Vaitekunas/ Agência de notícias: Folhapress / Editado e distribuido por: MIG Editoria, Rua Conselheiro Antonio Prado, 121
- Vila Progresso - Guarulhos/SP - CEP: 07095-180 - Fone: 2823-0800 - www.guarulhoshoje.com.br /
E-mail Redação: redacao@guarulhoshoje.com.br / Impressão: Folha Gráﬁca

cidade

www.guarulhoshoje.com.br

sexta-feira, 11 de janeiro de 2019

A um mês do início das aulas, faltam
professores do estado em Guarulhos

A Secretaria da
Educação do Estado
de São Paulo recebe
até esta sexta-feira
(11) as inscrições do
concurso para Supervisor de Ensino. São 372
vagas, sendo 353 para
ampla concorrência e
19 para candidatos com
deficiência. O cadastro
é exclusivamente online
no site da Fundação
Vunesp (www.vunesp.
com.br). O valor da taxa
é de R$ 60,00.
Para participar da seleção, o interessado deve
ter licenciatura plena
em Pedagogia ou Pós-graduação na área de
Educação e comprovar
experiência de, no mínimo, oito anos de efetivo
exercício de magistério,
sendo três em gestão
educacional. A prova
está prevista para 24 de
março de 2019.
Entre as atribuições
do Supervisor de Ensi-

Durante os primeiros dias
da gestão do novo governador, João Doria (PSDB),
o Secretário de Educação,
Rossieli Soares, informou que
durante estudos realizados
pela equipe de transição da
pasta, foi constatado que 60
mil alunos no estado (1° ao
5° ano), poderiam ficar sem

aulas logo no primeiro dia do
calendário escolar devido a
falta de professores.
O governo de São Paulo
apresentou na quarta-feira
(9), por meio da Procuradoria
Geral do Estado (PGE) ao
Supremo Tribunal Federal
(STF), o pedido de suspensão
da decisão do Tribunal de

Justiça do Estado de São
Paulo que proibiu a contratação de funcionários temporários no serviço público. “A
ação da PGE (SL 1191) tem
como objetivo evitar a falta
de professores em sala de
aula no início do ano letivo da
rede estadual de educação”
informou a secretaria.

no está a elaboração
de relatórios pedagógicos, de gestão e de
infraestrutura; orientar e acompanhar o
planejamento, desenvolvimento e avaliação
da aprendizagem nas
escolas públicas; e
propor ações voltadas
ao desenvolvimento
do sistema de ensino.
A carga horária é de
40 horas semanais e
o salário inicial de R$
4.538,86.
A prova é dividida em
duas etapas: objetiva e
dissertativa. No período da manhã são 80
questões de múltipla
escolha e duração de
quatro horas. Já no período da tarde o exame
é composto por quatro
questões dissertativas
e tempo limite de três
horas. O edital completo
está publicado na edição de 22 de novembro
do Diário Oficial.
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No dia 1º de fevereiro (sexta-feira), começam as aulas na
rede estadual de Guarulhos,
segundo cronograma da
Secretaria de Educação do
Governo do Estado de São
Paulo, e mesmo com menos
de um mês para o inicio, a
situação é preocupante, já
faltam de 18 professores,
porém, o número de escolas
que estão sofrendo com a
falta de profissionais e quais
são não foram divulgado pela
secretaria.
Em contato com o HOJE,
a secretaria confirmou que
todas as faltas de professores
ocorrem na área da Diretoria
de Ensino Guarulhos Norte,
já que a Diretoria de Ensino
Guarulhos Sul, não sofre com
este problema. A Secretaria não soube precisar as
escolas, porque ainda nestas
férias está ocorrendo à parte
de atribuição, ou seja, os
professores escolhem quais
escolas preferem trocar para
lecionar as aulas.

Termina nesta sexta prazo o
para inscrições do concurso
de Supervisor de Ensino

Ivanildo Porto

Ulisses Carvalho

Guardanapos

Pratos

Balões metalizados
Gás Hélio

Suporte para
balões

Convites

Velas

Copos

Máscaras

Personagens
em EVA
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Painéis
decorativos

Loja 1 - Rua João Gonçalves, 125 - Centro - Guarulhos
Próximo ao calçadão / Praça do Rosário - Tel. 3370-0750
Loja 2- Rua Maciel Monteiro, 922 - Artur Alvim
Loja 3- Av. Marechal Tito, 4622 - Itaim Paulista
www.karolfestas.com.br Segunda a sábado das 9h às 20h

Fantasias
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Antônio Boaventura

Depois de promover
mudanças em quatro secretarias, o prefeito Guti (PSB)
deve anunciar mudanças no
comando das secretarias de
Cultura e Esporte. O HOJE
obteve a informação de que
elas podem ocorrer nesta
sexta-feira (11). As mudanças
anteriores aconteceram nas
pastas de Educação, Fazenda, Governo e de Transportes
e Mobilidade Urbana (STMU).
Antes subsecretarias no
início da gestão do prefeito
Guti e diretamente subordinada a Secretaria de Educação,
Cultura e Esporte voltaram
a ter status de secretaria no
final do ano passado após
desmembramento aprovado
pela Câmara Municipal. A medida foi adotada em função

esportivos e a corrida anual,
que acontece em dezembro,
próximo da data do aniversário
de Guarulhos. Ele também
afirmou que a cidade conta
com 84 academias populares
e que, devido à grande quantidade, o repasse é insuficiente
para arcar com todas as
despesas de manutenção dos
equipamentos públicos.
Já a secretaria de Cultura
conta com R$ 23 milhões
para desenvolver seu trabalho neste ano. Segundo
Adalmir Abreu, cerca de R$
20 milhões serão para a folha
de pagamento. “Precisamos
avançar mais com as parcerias. O restante do valor, cerca
de R$3,5 milhões, deverá ser
empregado nas demais despesas da Pasta, investimentos
e manutenção”, concluiu.

da possibilidade de prejuízos
na prestação de contas desta
união de pastas junto ao
Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo (TCE-SP).
Apesar da chancela do
Legislativo para a realização
da mudança na estrutura
do Executivo, tanto Adalmir
Abreu quanto Iltonjorge Roque permaneceram no cargo
de subsecretários. Em contrapartida, a prefeitura se limitou
a informar que os titulares das
respectivas secretarias serão
conhecidos em breve.
O orçamento previsto para
este ano da secretaria de
Esportes é de pouco mais de
R$ 32 milhões. Segundo Iltonjorge Roque, gestor da pasta,
boa parte da verba tem como
destino a manutenção de suas
atividades, tais como eventos

Ivanildo Porto

Depois de mudar quatro secretarias,
Guti vai anunciar Cultura e Esportes

Em encontro com prefeito, Jesus defende o trabalho em conjunto entre Poderes
criação de propostas para
crescimento da cidade.
“Somos independentes, mas
devemos nos harmonizar na
busca pelo crescimento da
cidade e pela melhoria da qualidade de vida da população.
Sempre com muito trabalho,
lisura, clareza e ampliando a
participação de todos neste
processo”, declarou o presidente da Câmara Municipal.

Em contrapartida, Guti
ressaltou a experiência dos
novos integrantes da nova
gestão do legislativo pode
fazer a diferença durante o
período em que Jesus permanecer no poder daquela Casa
de Leis. Ele também espera
que possam conquistar resultados superiores ao que o
vereador Eduardo Soltur (PSB)
conseguiu em sua administra-

Ivanildo Porto

Harmonia parece ser a
palavra que deve ligar o
Legislativo ao Executivo pelos
próximos dois anos. Nesta
quinta-feira (10), o vereador
Professor Jesus, ainda oficialmente sem partido, apresentou ao prefeito Guti (PSB) a
nova diretoria da Câmara
Municipal para o seu mandato
na presidência da Casa de
Leis. Ambos defenderam a

ção no biênio 2017/2018.
“O ideal é sair do gabinete e
ter o contato real com o que
acontece na cidade, incluindo
os demais órgãos públicos,
Jesus é um parceiro leal e,
com o apoio desta equipe, a
maioria com larga experiência
na Câmara, certamente fará
um mandato ainda melhor do
que foi o anterior, dois anos
atrás”, disse Guti.

Cauteloso, Jesus afirmou
que seu maior objetivo, assim
como na outra oportunidade
que teve na presidência, é
concluir as obras da nova
sede da Câmara, localizada
no bairro de Vila Augusta.
Além deste propósito, o mesmo entende que é necessário
adotar políticas de contenção
de gastos e proporcionar
maior transparência nos pro-

cessos daquela Casa de Leis.
“Penso que ninguém é uma
ilha e nem faz nada sozinho.
Então, juntos, os demais
vereadores e com certeza o
prefeito, nós conseguiríamos
mudar a cidade de Guarulhos.
Quero tratar da melhor forma
possível a Câmara quanto os
munícipes tenham respeito
por nós e a lisura nos processos”. (A.B.)

Moradora reclama de peixes mortos, pichações
e falta de água em banheiros no Lago dos Patos
Ulisses Carvalho

A situação do Lago dos
Patos, localizado no bairro
da Vila Galvão, não anda
nada animadora, de acordo
com moradores. Eles reclamam de peixes mortos no
lago, além da falta de infraestrutura nos banheiros,
que estariam pichados, às
vezes até fechados, com
vidros quebrados, sem torneira e sem água, restando
à opção apenas de usar o
banheiro do Teatro Nelson
Rodrigues.
“Eu estou até evitando
levar meus filhos no Lagos

dos Patos por que está muito largado. Fico com muita
pena porque cresci neste
lugar”, lamentou a empregada doméstica Rafaella
de Carvalho Ananias, 21,
que mora próximo ao local
e deixou de levar os dois
filhos após a situação piorar
nos últimos dois anos.
De acordo com Rafaella,
mesmo com Teatro Nelson
Rodrigues, não são todos
os dias que os usuários
do Lago dos Patos podem
frequentar o banheiro
do teatro, já que só fica
aberto apenas nos dias de

espetáculos. “A prefeitura
só limpa as ruas mesmo,
porque o lago está faz tempo desse jeito, inclusive há
até tartarugas se alimentando dos peixes mortos”,
afirmou a moradora.
Em resposta ao HOJE,
a Secretaria de Meio Ambiente destacou que não
há registro de mortandade
anormal de peixes no Lago
dos Patos recentemente,
devido ao plano de manejo
realizado nos períodos de
estiagem. “Sobre as tartarugas, estas se alimentam
de peixes tanto mortos

como vivos, o que faz
parte da cadeia alimentar
normal”.
Sobre o serviço de
zeladoria, a administração
municipal destacou que
deve ocorrer até este final
de semana. “A limpeza
dos banheiros é realizada
todos os dias e a reforma
do equipamento está no
cronograma da Sema. Infelizmente, os banheiros do
Lago são alvos constantes
de vandalismo, inclusive
com furto de torneiras e
destruição das válvulas
sanitárias”.

sexta-feira, 11 de janeiro de 2019
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Chave do cofre
Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
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O presidente Jesus Freitas (PSL?) nomeou para
o departamento financeiro da Câmara o experiente Eldon Fiorim, que já ocupou cargo similar na
Prefeitura…

Soldado do partido
A direção do PP guaru ensaia (ou blefa?) lançar o
deputado estadual Coronel Telhada a prefeito em
2020. Ele já foi comandante da PM em Guarulhos…

5

Vai saber
O advogado
guarulhense
Rodrigo Tavares,
que foi candidato
a governador pelo
PRTB, cotado para
disputar a Prefeitura em 2020. Genro
do folclórico Levy
Fidelix, será que ele
vai prometer Aerotrem em Guarulhos?...

Elementar
O subsecretário Tom Roque (Esportes) passou a
tarde ontem tentando descobrir quem irá assumir
o comando de sua pasta, que voltou a ter status
de Secretaria. Se Tom anda perguntando, é porque
ele sabe que não será para ele…

Sem visibilidade
Passados dez dias, nenhum e-mail com as primeiras medidas do presidente Jesus foi encaminhado
à imprensa. Ele vai ter de melhorar a comunicação
da Câmara...

Estremecidos
A relação política entre o deputado federal eleito
Alencar Santana (PT) e o vereador Maurício Brinquinho (PT) já teve dias melhores. Bem melhores…

No páreo
Com o secretário
de Governo Peterson
Ruan (PPS?) atuando
como maestro na Casa
Branca, ele automaticamente entra na lista
de possíveis vice de
Guti (PSB) em 2020.
Disputa com os secretário Airton Trevisan
(Justiça) e Rodrigo Barros (Desenvolvimento)...
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motor (Renavam) e realizar o
pagamento do imposto por
meio das máquinas de POS
(Ponto de Venda, do inglês
“point of sale”).
“O proprietário deverá
entrar no site da Secretaria
da Fazenda e Planejamento
para consultar o ponto de
atendimento mais próximo.
Ao pagar o imposto presen-

Saúde Agora retoma abertura
das UBS da cidade aos sábados
Após período de pausa devido às festividades de fim de ano, o
programa Saúde Agora
retoma as atividades
com a abertura das Unidades Básicas de Saúde (UBS) Acácio, Vila
Carmela e Jardim Nova
Cumbica, neste sábado
(12), com atendimento
das 8h às 16h.
Cada UBS contará
com dois médicos de
família, ou seja, médicos generalistas habilitados para atender o
paciente em todos os
ciclos a vida, desde
criança a idoso, tanto
homem quanto mulher.
Contudo, a UBS Jardim
Nova Cumbica priorizará o atendimento às
gestantes e as consultas ginecológicas, devido à grande demanda
da região.
Além disso, serão
oferecidos exame de
prevenção do câncer

do colo de útero (papanicolau), testes rápidos
para detecção do HIV,
sífilis e hepatites B e C,
atualização de carteiras de vacinação, bem
como condicionalidades (compromissos) do
Programa Bolsa Família
e atividades educativas.
Na UBS Acácio, por
exemplo, haverá orientações sobre combate
à dengue, uso racional
de medicamentos, além
de dinâmica de fortalecimento de saberes,
gênero e cidadania.
Serviço:
UBS Jardim Acácio
Av. Silvestre Pires de
Freitas, 2007 - Jardim
Acácio
UBS Vila Carmela
Av. Serra da Mantiqueira, 585 - Vila
Carmela
UBS Jardim Nova
Cumbica
Rua Baixio, 142 - Jd
Nova Cumbica

quitado, e para o Estado, que
tem a garantia do recebimento do recurso”, acrescenta.
As empresas terão autonomia para definir o número de
parcelas e adequar a melhor
negociação com o contribuinte. A lista de endereços
estará disponível no portal da
Secretaria da Fazenda e Planejamento até o fim do dia.

cialmente, receberá dois
comprovantes: o da transação
do crédito e da quitação do
débito de IPVA”, ressalta o
secretário Henrique Meirelles.
“Os valores pagos ao
correspondente bancário são
repassados ao cofre do governo de forma imediata. Isso
representa segurança para o
cidadão, que tem seu débito

Rodízio de Veículos volta a vigorar
a partir da próxima segunda-feira
A Secretaria Municipal de Mobilidade e
Transportes informou
que a Operação Horário de Pico (rodízio
municipal de veículos)
será retomada para os
veículos de passeio
(automóveis), na próxima
segunda-feira (14). Nesse
dia o rodízio vale para
os veículos com placas
final 1 e 2. A volta da
restrição é necessária
em razão do aumento
do fluxo de veículos na
cidade e término das
férias escolares.
No período de suspensão temporária do rodízio, entre os dias 21 de
dezembro e 11 de janeiro,
seguiram valendo normalmente o rodízio de
placas para veículos pesados (caminhões) e as
demais restrições: Zona
de Máxima Restrição
à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona
de Máxima Restrição ao
Fretamento (ZMRF).
A restrição ocorre em
dias úteis, nos períodos da

manhã, das 7h às 10h, e
da tarde, das 17h às 20h.
Não há rodízio aos sábados, domingos e feriados.
Durante o rodízio os
veículos ficam impedidos
de circular no Centro
Expandido, incluindo
as vias que delimitam
o chamado Mini Anel
Viário, formado pelas marginais Tietê e
Pinheiros, avenidas dos
Bandeirantes e Afonso
D´Esccragnole Taunay,
Complexo Viário Maria
Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande
São Paulo e avenidas
Professor Luís Inácio
de Anhaia Melo e Salim
Farah Maluf.
Transitar em locais e
horários não permitidos
pela regulamentação,
prevista no Código de
Trânsito Brasileiro, implica infração de trânsito
de nível médio, resultando em multa no valor de
R$ 130,16 e acréscimo
de 4 (quatro) pontos no
prontuário do motorista.

Prefeitura discute proposta de musicalização
nas escolas com maestro João Carlos Martins
O prefeito Guti recebeu na
tarde desta quinta-feira (10) o
maestro João Carlos Martins,
em reunião no Paço Municipal, no Bom Clima, para
discutir a proposta de ensino
de música clássica nas
escolas da rede municipal de
educação e a criação de uma
orquestra profissional, a partir
da experiência do maestro
com a Fundação Bachiana
e seus diversos núcleos de
musicalização espalhados
pelo Estado de São Paulo.
De acordo com o maestro
Emiliano Patarra, fundador
da Orquestra Jovem de Guarulhos, ambas as propostas
estão sendo estudadas pela
Secretaria de Educação e
têm por objetivo fortalecer
a cultura erudita na cidade,
bem como oferecer ensino
de música para todas as
faixas etárias. “Hoje temos
um conservatório de grande
qualidade e excelentes
profissionais. Podemos
oferecer o ensino de música
para todos os ciclos, desde

as crianças até a profissionalização”, explicou Patarra,
lembrando que a Orquestra
Jovem completou 15 anos
recentemente.
Para o prefeito, que estava
acompanhado do secretário
de Governo, Peterson Ruan,
educação e cultura são essenciais para a formação dos
cidadãos e de profissionais
criativos e com capacidade
reflexiva. “O maestro João
Carlos Martins contribuiu e
Fábio Nunes Teixeira

A Secretaria da Fazenda e
Planejamento assinou nesta
quarta-feira (9) um convênio com duas operadoras
financeiras que permitirá ao
contribuinte realizar o parcelamento do Imposto Sobre
a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) 2019 por
meio do cartão de crédito,
contemplando também o
pagamento do Seguro de
Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores
de Via Terrestre (DPVAT) e o
Licenciamento. Essa medida
busca aliviar o peso das contas de início de ano no bolso
dos contribuintes.
Essa nova modalidade já
é aceita a partir desde esta
quinta (10) e é válida apenas
para débitos não inscritos
na dívida ativa, ou seja, para
o calendário deste ano. Os
interessados precisam comparecer a um dos endereços
de atendimento das credenciadas – até o momento,
as empresas Fintech Taki
e PinPag – com o Registro
Nacional de Veículo Auto-

Renato S. Cerqueira/AE

Governo de SP permite parcelamento
do IPVA por meio do cartão de crédito
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continua contribuindo muito
com a cultura no nosso país
e é uma honra tê-lo aqui
compartilhando suas bem-sucedidas experiências nessa área. Estamos estudando
todas as possibilidades de
viabilizar não apenas esse
projeto, mas todos aqueles
que fomentem a cultura e
educação em nossa cidade”,
comentou Guti.
João Carlos Martins destacou o potencial cultural e

econômico do município e
se colocou à disposição para
colaborar com o projeto.
“Guarulhos sedia o maior
aeroporto da América Latina,
onde estão localizadas grandes companhias aéreas e de
serviços. Isso sem contar as
milhares de empresas que
também podem ser parceiras
dessa iniciativa. A música
transforma e estamos aqui
para promover essa mágica”,
finalizou o maestro.
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ECONOMIA: A rede de descontos da ACE-Guarulhos é ampla, pois oferece uma gama de produtos que vão desde lazer e entretenimento até faculdades e especializações
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A carga tributária à qual o
empresário brasileiro está
sujeito é muito pesada. Isso
pode comprometer planos de
melhorar conhecimento através do estudo ou até mesmo
sacrificar momentos de lazer
ao lado da família. A fim de
minimizar essas dificuldades,
a ACE-Guarulhos oferece aos
associados e seus colaboradores uma ampla rede de
descontos.
“Optamos por adotar um
ciclo virtuoso. Ou seja, os
próprios associados oferecem
seus produtos uns aos outros,
porém, com preços diferenciados, abaixo do mercado.
Assim, todos ganham. Tanto
quem vende um produto,

como quem compra”, salienta
Maurici Dias Gomes, superintendente da ACE-Guarulhos.
“O associado que quiser
colocar seu produto na rede
de descontos tem apenas que
entrar em contato com nosso
departamento comercial”,
explica.
A rede de descontos da
ACE-Guarulhos é ampla, pois
oferece uma gama de produtos que vão desde lazer e
entretenimento até faculdades
e especializações. “Esse ano
começo minha pós-graduação
e terei desconto de 30% nas
mensalidades. Será um grande alívio”, afirma Renata Nielly,
sócia da Texas Grill Churrascaria. “Os descontos são

extensivos aos dependentes
dos associados e também dos
dependentes de seus colaboradores”, reforça Maurici.
Para William Paneque,
presidente da ACE-Guarulhos,
a rede de descontos vai além
do preço diferenciado. “É uma
forma de, também, valorizar o
colaborador e reter a mão de
obra qualificada, porque esse
trabalhador vai pensar duas
vezes antes de sair da empresa e correr o risco de não ter
determinado benefício fora,
como desconto em faculdade,
por exemplo. E mensalidade
de faculdade não é fácil de
pagar. Por isso, a rede de descontos é um ótimo benefício”,
conclui Paneque.

Fotos: Divulgação ACE

ACE-Guarulhos oferece ampla rede de descontos
aos associados e seus colaboradores na cidade

variedades
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[ horóscopo ]

[ filmes ]

Protegendo o Inimigo

áries
Fotos: Divulgação

O passado voltará sob
a forma de um encontro,
de uma carta ou de um
telefonema. Sinais de
cansaço se aproximarão
de você. Não tenha
medo de relaxar, você
pode fazer isto sem
prejudicar seus projetos
atuais.

touro

Festa no Céu
Globo, 15h06 The
Book of Life. EUA, 2019.
Animação. Direção: Jorge R. Gutierrez. Um grupo de crianças bagunceiras é encaminhado
a uma visita guiada ao
museu, como “punição”
pelo mau comportamento. Lá, uma guia diferente resolve percorrer um

A prova que condena
o réu (jur.)
Localização do arquipélago sul-americano
Los
Roques

© Revistas COQUETEL

Conquista do Brasil na
Correntistas visados
Copa de 1994 (fut.) (?)-á-ó-til: por bancos pelo poteno "não"
Município do Estado enfático cial de investimento
de São Paulo
Função de Faustão

A hipótese
esperada
pelo pessimista

Katmandu
(Geog.)
Questão
que opõe a
Igreja às
feministas

Animal
estampado
na nota de
dez reais
Complicação
que pode
ocorrer em
cicatrizes

Alternativa
natural
para tingir
cabelos

Questione;
discuta
Genitor
(fam.)

O mais raso
dos Grandes Lagos
(EUA)

"(?) Está
Wally?",
livro
infantil

Depois de

Feito da
calculadora
Mina,
em inglês

Os planos
típicos do
malfeitor
da ficção

Título nobre
de Drácula
(Lit.)
Tem fé

(?) Sader,
sociólogo
Gênero de
Emicida

Espelho da Vida

Negociação, em
inglês

Pão como
a cavaca
País dos
incas
Área de reunião dos
fiéis antes
da missa

Botar uma
(?) de cal:
encerrar
um assunto
Sentimento
que leva à
confissão
de crime

Fita do agrimensor
Vestibular
dos EUA

Ânion ou
cátion
(Quím.)
Escultor
francês
de "O
Pensador"

Cansado
Hora
canônica
Sem um
(?) furado:
sem
dinheiro

Sheila coloca
uma cópia de uma
folha do diário de
Julia nos pertences de Cris. Sérgio
revela a Alain suas
descobertas sobre
Gustavo Bruno.
Alain percebe o
ar de censura de
Cris na gravação
da cena de Danilo
e Julia.

Orelhas de
(?): alvo
de plástica

A opinião
não fundamentada
Técnico
do Real
Madrid
(fut. 2017)

(?) José,
locutor
Pertencente a ti

(?)
Stewart,
cantor de
"Sailing"
Vir à (?):
ser descoberto

3/reo — sat. 4/deal — erie — mine. 5/lasso. 6/seroma.
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Malhação Vidas Brasileiras
Pérola não reconhece Márcio e
acredita que ainda
namora Alex. Pérola
rivaliza com Maria
Alice. Solange
admira Fabiana.
Santiago tem a
oportunidade de
fazer parte de uma
seleção pra um
time semiprofissional de futebol de
salão.

Relativo à
audição
Foi seduzida por Apolo (Mit.)
Ops!

Record, 22h30
[…] Com Denzel Washington, Ryan Reynolds. Tobin Frost
é um ex-agente da
CIA procurado pela
Agência por traição. Ele é persegui-

do por mercenários
ao negociar um dispositivo eletrônico
na Cidade do Cabo
e sua única alternativa é pedir proteção ao agente Weston.

supostamente terem matado Emílio.
Mateus leva Teófilo
para a Criotec.

diz que Shabaka
gostou de Mirian.

[ novelas ]

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

caminho alternativo e
os apresenta ao “livro
da vida”, que contém todas as histórias. A mais
simbólica delas, baseada nas tradições mexicanas, envolve três mundos. Catrina/ La Muerte é
uma adorada deusa ancestral, que governa a
terra dos lembrados.

O Tempo
Não Para
Vanda avisa a
Samuca que Betina
vendeu as ações da
SamVita. Marocas
mostra a Samuca
o local onde será
aberta a loja da
Kikinico. Lúcio revela a Dom Sabino,
Samuca e Marocas que está se
vingando deles por

O Sétimo Guardião

As Aventuras
de Poliana

Valentina finge
aceitar as exigências de Eurico.
Gabriel lamenta
ficar longe de Luz.
Clotilde faz um
convite para Luz.
Mirtes se prontifica
a ajudar Socorro
com Lourdes Maria.
Lourdes Maria pede
ajuda a Geandro,
que não lhe dá
atenção. Sampaio
faz intriga sobre
Eurico e Valentina
para Júnior.

Gleyce conversa
com Ciro e pergunta se ele acha
se Jefferson está
envolvido com a
vida criminosa. Os
capangas de Rato
vão até a padaria
e o cobram sobre
o desbloqueio dos
celulares roubados. Luca Tuber
grava um vídeo
respondendo Mirela
e revela pontos
negativos sobre os
integrantes da chapa concorrente.

Jesus

Teresa

Diana pede para o
Hidrópico acreditar.
Anás se desespera e Judite tanta
acalma-lo. Jesus
e seus seguidores
desfrutam do banquete na casa de
José de Arimatéia.
Sula se preocupa com os filhos.
Madalena recusa a
companhia de Judas Iscariotes, que
se irrita. Joana leva
sacolas de roupas
para os seguidores
do Messias. Laila
fica sem graça com
o carinho de Simão
Fariseu. Petronius
beija Noemi. Maria

Aurora diz a Mariano que quando
os convidou não
sabia que seu pai
tinha convidado
Arthur e Teresa, por
isso esse encontro
ocorreu. Mariano
responde que não
tem problema.
Ainda afirma que
Mariano nunca mais
procurará Teresa
porque ela e Mariano são namorados.
O resumo dos
capítulos de todas
as novelas é de responsabilidade das
emissoras.

Você terá a sensação
de que as coisas estão
indo rápido demais,
mas as relações com
os outros lhe permitirão
manter o ritmo. Você
está totalmente feliz
com você mesmo e está
estabelecendo uma
vida equilibrada. Praticar
esporte seria uma boa
ideia.

gêmeos
Você está absorvido
em suas obrigações,
mas não se entregue
totalmente a elas. Você
vai ter que se esforçar
para ter algum tempo
para si mesmo. Sua
disposição reflexiva está
pedindo que você, com
toda razão, tire tempo
para relaxar.

câncer
Você vai obter um
retorno positivo dos esforços do mês passado.
Há festas em todos os
lugares. Existem motivos para comemorar! As
doenças psicossomáticas e distúrbios leves
que está sofrendo são
causados pelas suas
frustrações.

leão
Você está decidido
a se reconciliar com
todo mundo. Estar em
agradável companhia
irá permitir que você floresça. Tome precauções
antes de mergulhar de
cabeça em qualquer
atividade física ou você
vai se machucar antes
mesmo de começar.

libra
Não deixe a sua
mente ser tomada por
preocupações sem
importância. Você não
tem confiança em suas
próprias habilidades por
causa de seu cansaço
em geral. Existe uma
carência que precisa ser
preenchida.

escorpião
Não se preocupe
muito com as coisas
que você não pode
fazer nada a respeito você está pronto para
realmente viver, para
aproveitar ao máximo
a vida. Respire mais
profundamente, isso vai
lhe ajudar a encontrar a
calma que você precisa.

sagitário
Você será melhor do
que o normal em se
expressar de forma clara
e concisa, mas certifique-se de lidar com os outros com cuidado. Você
pode ficar estressado
com facilidade hoje,
tente manter a calma e
seguir em frente com o
que você tem que fazer.

capricórnio
Você vai fazer alguns
contatos interessantes e
novas portas se abrirão.
Boas e novas amizades
estão no horizonte.
Você está perdendo
tempo com assuntos
sem importância e está
cansado.

aquário
Concentre-se em
estabilidade e confiança
hoje, consolidando as
coisas com as pessoas
próximas a você e
coloque as cartas na
mesa. Você vai estar
em excelente forma em
geral, mas cuidado com
o que come para ter
mais energia.

virgem

peixes

Você terá grande
prazer em se sentir útil
e em fazer com que sua
influência pareça útil.
Você vai sentir que as
coisas estão funcionando. Seus recursos estão
se esgotando e isso
estressa você. Vá mais
devagar.

Seu bom senso o está
guiando na direção certa. Alguns chamam isso
de sorte, seja racional.
Descarte certos hábitos
que não estão ajudando
você. Seria uma boa
ideia rever seus hábitos
alimentares.

www.guarulhoshoje.com.br
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Classificados de linha
IMÓVEIS
ALUGA-SE

SOBRADO
2 dorms, sl, coz, wc, quintal e 1vg.
R$1.000,00. F:99577-1571/24405081
CASA STA EMILIA
2 Comodods R$ 450,00 prox ao
atacadão sta Emilia F:2468-9271/
99976-9738

TERRENO ITAPAVI
200m² (8x25), entrada a partir
R$1.000. Cond.Fechado, 4km Est.
Sta.Rita. Parc no boleto ou veiculo. F:93208-3054 Danilo

SERVIÇOS

Curso preparatório para

SUPLETIVO
ENEM, ENCCEJA E EJA

MASSAGEM
MASSAGEM RELAXANTE
Depilação e limpeza de pele.
Preços Promocionais!!! F:969514445

VENDE-SE

RELAX

TERRENOS GUARULHOS
Ótima localização há apenas 2
km da praça 8 de dezembro. peq.
entr. e mensais de R$720,00 Últimas unid. não percam. F:49694226/ 4969-0884 www.cooperterrahabitacional.com.br

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

SOBRADO JD.MUNHOZ
Aceito apto menor valor. R$650
mil. F:2421-6910/99396-8850

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

DIVERSOS

Para anunciar nos classificados ligue:
2823-0828 / 2823-0829/ 2823-0830
2823-0836 / 2823-0837

Você não tem 1º ou 2º grau?
g
mos a solução!
Nós temos

Matrícula
Grátis
Aulas 1 vez
por semana

CURSO

NACIO
NAL

Curso
Rápido

(11)

2408-4200

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

EDITAL
O Segundo Oﬁcial 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 421.348, de CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ 00.360.305/0001-04, credora ﬁduciária, nos termos do
registro número 08, da matrícula 118.299, relativa ao Imóvel situado na Avenida Esperança,
nº 600, Apartamento 12, Torre C, integrante do Condomínio Via Jardins do Bosque, Vila
Progresso, Guarulhos / SP, serve-se do presente para promover a Intimação por Edital
dos devedores ﬁduciantes ELIANA DE FATIMA COZER PEGORARO, CPF 522.448.909/10,
VALMOR ANGELO PEGORARO, CPF 368.956.440/91 e FRANCIELLE PEGORARO,
CPF 326.150.708-00, para ﬁns de cumprimento das obrigações contratuais, decorrente das
prestações e encargos em atraso, tendo em vista que os devedores ﬁduciantes ELIANA DE
FATIMA COZER PEGORARO, VALMOR ANGELO PEGORARO e FRANCIELLE PEGORARO
encontram-se em local incerto ou não sabido.
O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 07/12/2018, corresponde a R$
152.175,93 (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$ 4.118,35. 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 Intimação por Edital de Vossas Senhorias, para que se dirijam ao
Registro de Imóveis, situado na Rua Guaíra, 91, Jardim Barbosa, Guarulhos/SP, de
Segunda a Sexta-feira das 09h00min às 16h00min, 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, ﬁcam 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 Esperança, nº 600, Apartamento 12, Torre C, integrante do
Condomínio Via Jardins do Bosque, Vila Progresso, Guarulhos / SP, em favor da credora
ﬁduciária, nos termos do § 7º, do artigo 26, da Lei n.° 9.514/97.
Guarulhos, 11 de janeiro de 2019.
Terceira Publicação
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mais uma
porta se
abre para
você
Estude com a qualidade da 3ª melhor
universidade privada do estado
de São Paulo, segundo o MEC.

Bolsas de até 100%*
Resultado da prova na hora

Prova: 19/1 – 14h
Inscreva-se em:

vestibularsaojudas.com.br

*Bolsa sobre o valor bruto e não cumulativa com demais descontos e/ou financiamentos, exceto
Prouni. Caso o aluno venha a obter o Prouni, os descontos se acumularão. Consulte condições
válidas para seu curso e sua unidade no site ou em nossos canais de atendimento. A oferta de
cursos pode sofrer alteração sem aviso prévio. Cursos de graduação e pós-graduação devidamente
autorizados conforme Decreto 9.057/17, portarias MEC 23/17 e 742/18, Resolução do MEC 01/18 e
Parecer CNE/CES 146/18, a serem oferecidos na unidade acadêmica São Judas Guarulhos, de acordo
com a grade curricular do curso, disponível na respectiva página do curso no site da instituição.
Consulte a modalidade educacional e os currículos dos cursos nas páginas dos cursos no site.

