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Leonardo DiCaprio 
se posiciona sobre a 
tragédia de Brumadinho
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Delegacia da Mulher em 
Guarulhos sem defi nição 
sobre plantão 24 horas

REDES SOCIAIS: Leonardo DiCaprio se posicionou sobre o rompimento de uma 
barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, e agitou os fãs
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O empresário Marco Aurélio Garcia, irmão de Rodrigo Garcia (DEM), teve a prisão decretada e é considerado foragido pela 
Justiça de São Paulo. O Ministério Público Estadual pediu apoio à Interpol, nesta quinta-feira, para sua captura

Irmão de vice-governador de 
SP é procurado pela polícia
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Unisa inaugura o 1o campus em Guarulhos para atender 500 alunos
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Número de mortos na tragédia 
de Brumadinho atinge 110; 
os desaparecidos somam 238

Mesmo com regulamentação, 
Zona Azul continua sem data
para ser reativada na cidade
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Expediente

[ cena do dia ] Dylan Smith/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Antônio Boaventura

A Universidade Santo 
Amaro (Unisa) inaugurou, 
nesta quinta-feira (31) seu 
primeiro campus na cidade 
de Guarulhos. A unidade está 
instalada no antigo prédio do 
Centro Integração Empre-
sa–Escola (Ciee), na rua 
João Gonçalves, no Centro. 
Neste primeiro momento, a 
universidade terá capacidade 
para atender até 500 alunos 
em cerca de 30 cursos 
presenciais.

Com nota máxima do MEC, 
a instituição atuava no muni-
cípio na modalidade de Edu-
cação a Distância (EaD) com 
cinco polos educacionais. 
A partir deste ano, a Unisa 
passa a oferecer outros 30 
cursos, porém, presenciais. 
Entre eles estão os bacha-
relados em Administração, 
Arquitetura e Urbanismo, 
Educação Física, Pedagogia 
e Serviço Social, além dos 
tecnológicos em Comércio 
Exterior, Gestão da Qualida-
de e Estética e Coméstica.

De acordo com a reitora 
Luciane Pereira, a credibilida-
de conquistada ao longo dos 
últimos 50 anos serve como 
parâmetro para que a univer-
sidade possa colaborar de 

forma eficaz e eficiente para 
o crescimento da cidade e 
também da entidade escolar. 

“A universidade está em 
constante crescimento e 
conta com uma trajetória 
de credibilidade em São 
Paulo. Queremos levar toda 
nossa experiência para os 
guarulhenses, e que possam 
dar sentido e referência de 
aprendizagem a seus estu-
dantes”, disse.

O prefeito Guti (PSB) partici-
pou do evento. Ele disse que 
a chegada do campus da 
Unisa ao município irá cola-
borar para o crescimento de 
emprego e mais receita para 
a cidade. Também destacou 
a importância do investimen-
to realizado pelos gestores 
da universidade e aposta no 
trabalho social que pode ser 
proporcionado por ela. 

“Esse é um momento épico 
não só para a Unisa, mas 
para a cidade de Guarulhos. 
Esse é o quinto polo com 
1.600 alunos na cidade. 
Enquanto cidadão, quero 
agradecer todo o corpo 
docente e a gente fica muito 
feliz. Temos que comemorar 
esses investimentos e os em-
pregados gerados, além da 
geração de divisas”, concluiu.

Com capacidade para atender 
500 alunos, Unisa inaugura 
o 1º campus em Guarulhos

 Protesto indígena

Manifestantes indígenas e simpatizantes da causa, em Campanha Nacional conta a Medida 
Provisória 870/19 que concede poder ao Ministério da Agricultura a demarcar e delimitar Ter-
ras Indígenas, realizaram ato na avenida Paulista, na região central, na tarde desta quinta (31).
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Oberdan Costa
A lamentável e triste tra-
gédia de Brumadinho 
não requer apenas inde-
nizações às famílias das 
vítimas e sobreviventes, 
mas prisão dos respon-
sáveis por este crime que 
coloca, mais uma vez, o 
Brasil nas páginas dos 
jornais de todo o mundo..

Anita Dolores Ramos
Até quando vamos con-
viver com tragédias co-
metidas pela irrespon-
sabilidades de quem só 
quer ganhar dinheiro? A 
direção da Vale precisa 
ser processada, julgada 
e os condenados pela 
Justiça brasileira cum-
prirem suas penas. Não 
dá para convivermos 
mais com tanto descaso 
com a vida do ser huma-
no e, principalmente, do 
trabalhador brasileiro.

Daniel Penteado Castro
O Brasil nada aprendeu 
com a tragédia de Ma-
riana, há apenas três 
anos. Agora, temos ou-
tra tragédia, bem maior 
que aquele na questão 
de perdas humanas. No 
nosso país, os empre-
sários fazem o que que-
rem. Realmente, é muita 
revolta e tristeza que as-
solam o povo brasileiro..

Eulália Boaventura 
Lima
Parabéns ao governa-
dor de São Paulo, João 
Doria, por dividir a dor 
das famílias mineiras, 
vítimas da tragédia de 
Brumadinho, e ofere-
cer ajuda com agentes 
de segurança do nosso 
estado. Temos que unir 
forças e aumentar a so-
lidariedade diante de ta-
manho desastre.

Sandra Duarte Porto
Achei muito importan-
te o governador de São 
Paulo, João Doria, san-
cionar a lei que permite 
os animais domésticos 
de serem transportados 
no Metrô, nos trens da 
CPTM e nos ônibus da 
EMTU. Agora, podemos 
levar nossos pets para 
passear ou visitar nossos 
familiares, principalmen-
te nos finais de semana.

Suzana Carvalho 
de Souza
Um ônibus atropelou 28 
ciclistas e matou três na 
Rodovia dos Bandeiran-
tes, neste final de sema-
na. E, infelizmente, este 
tipo de acidente envol-
vendo ciclistas nunca irá 
diminuir, pois é público e 
notório a aversão de mo-
toristas com quem está 
pedalando suas bikes, 
sejam para trabalhar ou 
nos momentos de lazer..

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

Fotos: Ivanildo Porto



www.guarulhoshoje.com.br 3sexta-feira, 1º de fevereiro de 2019



www.guarulhoshoje.com.brcidade sexta-feira, 1º de fevereiro de 20194

A difícil e possível missão de 
recuperar estados e municípios

Mesmo com regulamentação, 
a cobrança da Zona Azul 
sem data para ser reativada

Pimentas-Bonsucesso continuará sob 
a gestão da SPDM por quase R$ 82 mi

Gestores públicos de todo o Brasil, recém 
empossados em seus cargos ou no poder há 
dois anos, enfrentam incessantes batalhas 
na recuperação dos estados e municípios 
nesse período pós-crise. Nada menos do 
que sete estados declararam calamidade 
fi nanceira por não conseguirem honrar seus 
compromissos com folhas de pagamento e 
com fornecedores. Na lista, aparecem Rio de 
Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Mi-
nas Gerais e, mais recentemente, Goiás, que 
acumula uma dívida de R$ 3,4 bilhões, sendo 
R$ 720 milhões somente na área saúde.  

A situação que os novos governadores 
encontraram não é muito diferente do que 
ocorreu em Guarulhos, na Grande São Paulo. 
Em janeiro de 2017, ao assumir a Prefeitura, 
o município acumulava mais que o dobro da 
dívida do Estado de Goiás: R$ 7,4 bilhões. A 
declaração de calamidade fi nanceira naquele 
momento seria uma possibilidade, mas que 
foi rechaçada de imediato. Afi nal, isso implica-
ria em grande comprometimento no fl uxo de 
caixa, além das difi culdades de acesso a no-
vos créditos.  A alternativa, nestes dois anos, 
foi a mais difícil, a partir de uma verdadeira 
reengenharia fi nanceira para tentar equalizar 
as contas. Muitas vezes, medidas impopula-
res foram necessárias, porém fundamentais 
para se poder enxergar um horizonte melhor 
hoje. 

Além da dívida bilionária, naquele momen-
to, a cidade estava literalmente com o nome 
sujo. Sem Certidão Negativa de Débitos 
(CND), o município estava impedido de bus-
car novas fontes de fi nanciamento juntos aos 
governos estadual e federal, além de organis-
mos internacionais. Até as compras de itens 
de primeira necessidade, como remédios 
para o abastecimento de hospitais e merenda 
escolar, estavam comprometidas, devido à 
inadimplência junto aos fornecedores.  

Hoje, a partir de medidas de austeridade e, 
muitas vezes, impopulares, a dívida de Gua-
rulhos foi reduzida praticamente à metade, 
tornando o município administrável, o que é 
fundamental já que a cidade clama por inves-
timentos em sua infraestrutura e melhoria na 
prestação dos serviços básicos à população. 
Não tem receita e nem mágica. Existe sim 
muito trabalho e determinação.  

Guarulhos abriga uma população de 1,3 
milhão de pessoas e enfrenta problemas 
crônicos comuns dos grandes centros 
urbanos, especialmente na área da saúde. 
Com orçamento anual de R$ 4 bilhões, as 
soluções passaram pelo enxugamento de 
gastos em todos os setores. Em dois anos, a 
Prefeitura eliminou 13 secretarias e reduziu 
em mais de 40% o quadro de comissiona-
dos. O número de imóveis locados diminuiu 
sensivelmente gerando mais economia aos 
cofres públicos. De olho no futuro, o Governo 
está em vias de implantar o Regime Próprio, 
com a transposição do regime celetista para 
o regime estatutário dos servidores públicos, 
medida que deve proporcionar economia de 
R$ 500 milhões nos próximos 10 anos.  

No mês de dezembro, Guarulhos passou a 
concessão dos serviços de saneamento bá-
sico, antes realizado pela autarquia municipal 
Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) 
para a estadual Sabesp. O negócio permitiu, 
além de liquidar a dívida de R$ 3,2 bilhões 
que o município mantinha com a empresa 
de saneamento, investimentos que devem 
chegar a R$ 7 bilhões em obras para garantir 
o fi m do rodízio no abastecimento de água 
na cidade e garantir o tratamento do esgoto, 
hoje despejado in natura no rio Tietê.  

Apesar da escassez de dinheiro, nestes 
dois anos, a administração municipal manteve 
os salários em dia, cumprindo com todos os 
encargos trabalhistas dos servidores públi-
cos, incluindo férias atrasadas e pagamento 
de décimo terceiro sem atraso. O IPTU da 
cidade está congelado pelo segundo ano 
consecutivo, como forma de estimular o pa-
gamento do imposto, além de onerar menos 
a população, tão sacrifi cada com diversos 
tributos.  

A prefeitura conseguiu ainda garantir o 
abastecimento de merenda e uniforme esco-
lar para todas as escolas da rede pública. Na 
área da saúde, houve a redução da defasa-
gem no estoque de medicamentos, antes 
próximo a 50% para menos de 20%. Hospi-
tais e equipamentos de saúde do município 
se mantiveram abertos, incluindo a inaugura-
ção de duas novas UPA (Unidades de Pronto 
Atendimento), contratação de novos profi s-
sionais. O investimento em saúde chegou 
a 31% do orçamento, ou seja, 16% a mais do 
que o exigido por lei.   

A solução para os problemas, enfrentados 
por centenas de colegas gestores, passa 
por uma verdadeira reinvenção na forma de 
tratar a coisa pública. Desta forma, apesar das 
difi culdades fi nanceiras, que parecem nunca 
ter fi m, é fundamental que a transferência de 
responsabilidades para os municípios seja 
acompanhada por mais investimentos por 
parte dos governos estadual e federal. Neste 
sentido, há que se contar com a sensibilida-
de do novo presidente Jair Bolsonaro, que 
também tem pela frente uma longa missão 
na recuperação do país, que passa neces-
sariamente pela verdadeira valorização dos 
municípios.  

 
*Gustavo Henric Costa, Guti, é prefeito da 

cidade de Guarulhos.

Antônio Boaventura

Apesar da promessa em 
outubro do ano passado 
de retomar o serviço de 
estacionamento rotativo 
até o último dia 16 deste 
mês, a prefeitura revelou 
que não tem previsão 
para reativar a Zona Azul. 
A Secretaria de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana 
(STMU) esclarece que a 
regulamentação desta 
atividade foi publicada 
no Diário Ofi cial da última 
sexta-feira (25).

Contudo, o governo mu-
nicipal ressalta que para 
retomar a Zona Azul é 
necessário a realização do 
processo de licitação para 
a escolha da empresa que 
irá administrar o serviço, 
que está inativo desde os 
últimos dias do mês de 
março de 2018. Assim, os 
63 parquímetros continu-
am lacrados.

Com a inatividade do 
serviço de estacionamen-
to rotativo, aumentou 
a presença e ação dos 
chamados “fl anelinhas”. 
Alguns motoristas que 
frequentam regiões com 
as vagas destacadas para 
ocupação por tempo de-
terminado reclamam das 
ações deles.

O novo sistema de Zona 
Azul (estacionamento 
rotativo pago) contará com 
um total de 2.994 vagas. 
Dessas, 199 serão destina-
das a idosos (5%), 128 para 
defi cientes (2%) e 128 para 
motocicletas (2%). As de-
mais 2.539 vagas são para 
o chamado sistema ope-
racional normal que será 
totalmente digitalizado.

De acordo com a STMU, 
o usuário poderá reservar 
sua vaga por 30 minutos 
(tempo mínimo), 1 hora 
(intermediário), ou 2 horas 
(tempo máximo), por meio 
de um aplicativo instalado 
no celular, ou comprando 
o cartão virtual dos moni-
tores do sistema, que esta-
rão trabalhando nas ruas 
para atender o público.

Para cada 100 vagas, 

haverá a cobertura de um 
monitor. Isso vai proporcio-
nar a geração de 32 novos 
empregos (30 monitores e 
dois supervisores). Outra 
vantagem: o motorista 
poderá comprar seu ticket 
do funcionário com cartão 
de débito ou crédito.

O sistema digitalizado irá 
impedir que o usuário fi que 
estacionado por 2 horas e, 
depois desse tempo, tire o 
veículo do local e estacio-
ne em uma região próxima. 
A leitura das placas irá 
impedir a compra de uma 
nova vaga na Zona Azul. 
A distribuição das 2.994 
vagas vai acontecer da 
seguinte forma: 1.743 na re-
gião central, 733 na região 
do Bosque Maia, 215 no 
Macedo, 170 na Vila Galvão 
e 133 no Bom Clima.

Sem a defi nição do 
processo de licitação para 
a escolha de um novo ad-
ministrador, a prefeitura irá 
prorrogar o contrato com 
a Associação Paulista para 
o Desenvolvimento da 
Medicina (SPDM), que ter-
mina nesta sexta-feira (1º), 
para gerenciamento do 
Hospital Municipal Pimen-
tas–Bonsucesso (HMPB), 
conforme apurou o HOJE. 
O valor do contrato para 
os próximos 12 meses de 
gestão é de quase R$ 82 
milhões. 

No dia 27 de julho do 
ano passado, conforme 
publicação no Diário Ofi -

cial do Município (DOM), 
foi aberto prazo para a 
apresentação de con-
trarrazões aos recursos 
apresentados dentro do 
processo de licitação, os 
quais, estavam em fase de 
julgamento. A prefeitura, 
prorrogou o convênio 
com a SPDM até dia 1º de 
setembro de 2018. Sem 
solução, houve nova pror-
rogação até o dia 1º de 
fevereiro deste ano.

E agora, o governo mu-
nicipal tratou de renovar o 
vínculo com a SPDM por 
mais 12 meses. O valor do 
contrato por este período 
é de quase R$ 82 milhões. 

Ou seja, será pago men-
salmente R$ 6,8 milhões 
para a entidade gerir o 
Pimentas– onsucesso.

Em meio a este imbró-
glio, a administração muni-
cipal pretende concluir as 
obras do 2º, 3º e 5º pavi-
mentos daquele hospital 
até 2020. Mas, para que 
este prazo seja de fato 
cumprido, o governo mu-
nicipal precisa do aval do 
governo federal, por meio 
do Ministério da Saúde, da 
liberação do montante de 
R$ 9 milhões. A adminis-
tração pública ressaltou 
que o valor está em fase 
fi nal de aprovação. (A.B.)
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CONFIRA

DESCONTOS
ESPECIAIS NA SUA 

MENSALIDADE*

NO ENADE **

CONSECUTIVOS6ANOSM
EL

HOR  FACULDADE  EAD

V E S T I B U L A R  •  I N S C R E VA - S E

claretiano.edu.br

Con�ra também, os cursos

de 2ª graduação 
e Pós-graduação.Claretiano

mais
por você.A faculdade
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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

Mera coincidência
Em Guarulhos o partido NOVO está sendo 

infiltrado por simpatizantes do prefeito Guti, 
que pensa em trocar o esquerdista PSB para 
a reeleição em 2020…

Chacoalhando a bananeira
Descontente com várias reclamações so-

bre as regionais da Prefeitura e Proguaru, o 
prefeito Guti (PSB) exigiu mais empenho dos 
comissionados lotados nessas unidades…

Pingos nos is
Indagado, o ex-prefeito Elói Pietá (PT) 

confirmou: nos anos 2000, convidou o então 
presidente da OAB Airton Trevisan para ser 
secretário jurídico na Prefeitura. Trevisan não 
aceitou. Hoje ele é secretário de Justiça do 
Guti…

A política como ela é
Onde estão as lideranças empresariais que 

bradavam contra a taxa de iluminação pública 
criada pelo PT? Ah, lembrei: estão emprega-
das na Prefeitura…

Visão diferenciada
O presidente Jesus (PSL) determinou que a 

Ouvidoria da Câmara seja mais acessível à 
população. Ele enxerga que a da Prefeitura 
virou - tem razão - Corregedoria. Jesus quer 
solução aos cidadãos, como no Procon…

Executivo
O restaurante The Fire, na rua Tapajós, vai 

se consagrando como ponto de encontro do 
meio político na hora do almoço…

Pergunta no ar
Quem pauta a política e a mídia em Guaru-

lhos?...

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Delegacia da Mulher de Guarulhos permanece 
sem definição sobre funcionamento por 24 horas

Ministério Público de SP aciona Interpol
para prender o irmão do vice-governador

Antônio Boaventura
Apesar das ações do go-

vernador João Doria (PSDB) 
em diversas cidades do 
estado para funcionamento 
integral das delegacias da 
Mulher, a abertura por 24 ho-
ras da unidade de Guarulhos 
permanece indefi nida. No 
último dia 18, o chefe do Exe-
cutivo estadual reafi rmou o 
compromisso da abertura de 
40 unidades neste modelo 
sem a inclusão do município. 

Já a Secretaria de Esta-
do da Segurança Pública 
ressalta que a ampliação do 
atendimento nas delegacias 
dedicadas ao atendimento 
exclusivo para mulheres por 
24 horas será realizada de 
maneira técnica e sem qual-
quer prejuízo ao acolhimento 
às vítimas ou aos profi s-
sionais em atuação nessas 
unidades. Os estudos de 
viabilidade para essa expan-
são estão em curso. A pasta 

também revelou que outras 
duas unidades, das 133, terão 
funcionamento ininterrupto 
até o fi nal do mês.

Paralelamente ao atendi-
mento nas DDMs, todas as 
delegacias paulistas, inclusive 
as Centrais de Polícia Judici-
ária (CPJ) que funcionam 24 
horas, são capacitadas para 
registrar casos de violência 
contra a mulher. Os cursos de 
formação de policiais, sejam 
civis ou militares, contam com 
disciplinas especifi cas sobre 

o tema e as unidades policiais 
contam com o Protocolo 
Único de Atendimento, que 
estabelece um padrão para 
o acolhimento das vítimas 
dessas ocorrências.

A ampliação do atendimen-
to ininterrupto para as unida-
des da região de Santos e da 
zona norte da Capital paulista 
também está prevista para 
o próximo mês. A escolha 
das unidades é feita a partir 
de estudos e planejamento 
estratégico. A 1ª Delegacia 

da Mulher da Capital passou 
a funcionar 24 horas em 
2016. As demais funcionam 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 19h.

Além disso, todas as dele-
gacias do Estado seguem o 
Protocolo Único de Atendi-
mento, que estabelece um 
padrão para melhor acolher 
casos de violência contra a 
mulher. Todos os policiais são 
capacitados - os cursos de 
formação contemplam disci-
plinas direcionadas ao tema.
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O empresário Marco Aurélio 
Garcia, irmão do vice-gover-
nador de São Paulo, Rodrigo 
Garcia (DEM), teve a prisão 
decretada na última terça-
-feira, 29, e é considerado 
foragido pela Justiça de São 
Paulo. O Ministério Público 
Estadual acionou a Interpol 
na tarde desta quinta-feira, 31, 
para solicitar apoio para sua 
captura.

Garcia foi condenado em 
segunda instância a 16 anos 

de prisão, em regime fechado, 
por seu envolvimento com 
a Máfi a do Imposto Sobre 
Serviços (ISS), uma quadrilha 
de ex-fi scais da Secretaria 
Municipal da Fazenda da capi-
tal que cobrava propina para 
auxiliar as grandes incorpora-
doras imobiliárias da cidade 
a sonegar impostos, que agiu 
durante a gestão Gilberto 
Kassab (PSD). 

O ex-subsecretário da Re-
ceita Municipal, Ronilson Be-

zerra Rodrigues, e o ex-fi scal 
Fabio Remesso, também 
foram condenados e estão 
foragidos. As prisões foram 
determinadas pelo juiz Carlos 
Alberto Corrêa de Almeida 
Oliveira, da 25ª Vara Criminal 
da capital.

O acórdão do caso foi publi-
cado nesta terça, data em que 
a Justiça emitiu novos man-
dados de prisão. Entretanto, 
a Polícia Civil de São Paulo, 
agora sob comando do gover-

nador João Doria (PSDB), não 
conseguiu localizar o irmão do 
vice-governador. 

O MPE tem informações 
de que Garcia teria fugido 
do País e, por isso acionou 
a Interpol. O Palácio dos 
Bandeirantes foi questionado 
sobre o tema, mas não quis 

comentar. O vice-governador 
também foi procurado e disse, 
por meio de sua assessoria, 
que também não comentaria.

As condenações ocorrem 
no fi m de novembro passado 
e, na época, a Justiça chegou 
a determinar a prisão do trio. 
Entretanto, ainda havia uma 

etapa do processo judicial, a 
apreciação dos embargos de 
declaração, os questionamen-
tos da defesa a respeito da 
sentença, que precisava ser 
vencida antes que o processo 
se considerasse julgado. As-
sim, os citados conseguiram 
habeas corpus.
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Defesa ingressa com recursos no STJ e um, especial, no STF

Moradora flagra suposto 
OVNI na região central 

O advogado Luiz Flavio 
Borges D’Urso, ex-pre-
sidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil seção 
São Paulo (OAB-SP), que 
defende Garcia, afi rmou 
que ingressou com dois 
recursos aos mandados. 
Um no Superior Tribunal 
de Justiça e um, espe-
cial, no Supremo Tribunal 
Federal. Para o defensor, os 
mandados não seguiram o 
rito comum, uma vez que 
foram expedidos antes de o 
acórdão do julgamento ser 
publicado.

Já o advogado Márcio 

Sayeg, que defende Ronil-
son, informou que também 
entrou com pedido de 
habeas corpus no STJ. “Ele 
(Ronilson) será apresenta-
do amanhã, depois que o 
recurso foi julgado”, disse o 
defensor. A reportagem não 
conseguiu localizar advoga-
dos de Fábio Remesso.

O caso se tratou de opera-
ções de lavagem do dinhei-
ro ilícito obtido pela ação da 
máfi a. Garcia era o locatário 
de uma sala comercial no 
calçadão do centro velho 
da cidade que, segundo o 
Ministério Público Estadual 

(MPE), era usado como es-
critório por Ronilson e pelos 
integrantes da máfi a, uma 
sala apelidada de “ninho” 
entre os agentes.

Garcia também vendeu 
três fl ats para os fi scais da 
prefeitura, mas não fez a 
transferência das proprieda-
des. Para a acusação, essas 
ações foram pagamentos 
para a ocultação dos 
bens. Além disso, Garcia 
contratou a empresa de 
consultoria de Ronilson para 
a prestação de serviços 
que, segundo o MPE, não 
ocorreram.

Ulisses Carvalho 

A microempresária 
Adriana Ferreira, 45, 
fl agrou um Objeto Voador 
Não Identifi cado (OVNI), às 
21h50 desta quarta-feira 
(30). O vídeo foi gravado 
na rua Darcy Vargas, 
próximo à avenida Espe-
rança, na região central. 
De acordo com Adriana, o 
objeto, além de mudar a 
coloração, teria se dividido 
em três. 

“Começou com uma luz 
de cor laranja e no inicio 
até pensei que fosse um 
balão, porém, fi quei ob-
servando e ela se dividiu 
em três, com cores branca 
e vermelha”, contou. Ela 
disse que a primeira luz 
teria subido mais, no qual 
acabou perdendo de 
vista, e a segunda, teria 
continuado no sentido ao 
Aeroporto Internacional de 
São Paulo-Guarulhos. 

A terceira luz teria 
sumido, e de acordo com 
a microempresária, a 
aparição das luzes teve 
duração aproximada de 
dez minutos. 

Em nota, a concessionária 
do Aeroporto Internacional 
de São Paulo-Guarulhos, o 
Gru Airport, apenas afi rmou 
que um balão foi avistado 
às 22h50, sem prejuízo às 
operações do aeroporto. 
Já a Força Aérea Brasileira 
(FAB),destacou que não 
houve registro deste even-
to ou eventos anteriores 
pelos Órgãos de Controle 
do Espaço Aéreo. 

“Esclarecemos que o 
Comando da Aeronáutica 
não dispõe de estrutura e 
de profi ssionais especia-
lizados para realizar in-
vestigações científi cas ou 
emitir parecer a respeito 
desse tipo de fenômeno 
aéreo”.
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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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[ bloco de notas ]

Operação Volta às Aulas tem início voltado 
para coibir as infrações e orientar motoristas

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 res-
ponsáveis. A estrutura desse 
serviço é composta por seis 
equipes formadas por 12 
agentes especializados no 
chamado trânsito no entorno 
das escolas. 

A operação está sendo 
realizada em três períodos e 
obedece aos seguintes horá-
rios: 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 scalização tem 
sido realizada nas escolas 
particulares: colégios Mater 
Amabilis, Eniac, Maia, Nahim 
Ahmad e Parthernon , unida-
des do Bom Clima e da Vila 
Augusta.

[ bloco de notas ]

A Prefeitura de Guarulhos 
iniciou a supressão de 16 
árvores no entorno da Sub-
secretaria de Acessibilidade 
e Inclusão (SAI) para atender 
pessoas com limitações de 
locomoção. Desenvolvido 
pela SAI, com parceria das 
Secretarias de Direitos 
Humanos, Meio Ambiente, 
Transportes e Mobilidade 
Urbana, Obras e Proguaru, 
o projeto prevê a retirada 
de espécies exóticas e com 
raízes radiculares, o plantio 
de aproximadamente 30 
espécies e construção de 

calçada acessível no quartei-
rão da SAI.

 O subsecretário de Aces-
sibilidade e Inclusão, Toni-
nho Messias, informa que 
trata-se de projeto piloto 
para melhorar a acessibilida-
de nas calçadas, pois existe 
um grande fl uxo de pessoas 
com defi ciência no entorno 
da SAI e do CAPS – Recriar 
Infantil, além do intenso 
movimento de crianças e 
transporte escolar na Escola 
Estadual Antônio De Ré e 
a parada fi nal de ônibus do 
Bom Clima.

Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão 
inicia projeto piloto para calçadas acessíveis

A Secretaria do Trabalho 
prorrogou até a próxima 
terça-feira (5), as inscrições 
para o curso de Impressor 
de Banda Larga e Estreita, 
do Programa Jovem Traba-
lhador. O interessado deve 
se inscrever na Secretaria 
do Trabalho, portando RG, 
CPF, comprovantes de 
endereço e de escolaridade. 
É necessário ter mais de 16 
anos, morar em Guarulhos 
e concluído ou cursando o 

Ensino Médio.
A formação abrange temas 

como impressão fl exográfi -
ca banda estreita, sistemas 
de montagem de clichês, 
processo de impressão 
fl exográfi ca banda estreita, 
monocromia, policromia, 
manutenção aplicada, 
serigrafi a rotativa em linha, 
suportes para impressão em 
fl exografi a banda estreita, 
clichê de fotopolímero, entre 
outros temas.

Programa prorroga inscrições para 
curso de impressor de banda larga e 
estreita até a próxima terça-feira

CCI Santa Mena abre o calendário dos 
Bailes da Melhor Idade nesta sexta-feira

A Prefeitura realiza nesta 
sexta-feira (1º), das 13h30 
às 16h30, o primeiroBaile 
da Melhor Idade de 2019, 
no Centro de Convivência 
do Idoso (CCI) Santa Mena. 
Promovido pela Secretaria 
de Desenvolvimento e As-
sistência Social, a animação 
fi cará a cargo de um DJ 
da Secretaria de Cultura 
que apresentará músicas 
de diversos ritmos como 
sertanejo, forró, samba, 
entre outros. No local, os 
bailes acontecem sempre às 
sextas-feiras. 

Na unidade Gopoúva do 

CCI, os bailes começarão no 
dia 13, ocorrendo sempre às 
quartas-feiras, das 14 às 17 
horas. A agitação será co-
mandada por Adriano do Te-
clado, com seu vasto repertó-
rio musical. Guarulhos possui 
duas unidades do Centro de 
Convivência do Idoso (CCI), 
as quais oferecem atividades 
que contribuem no processo 
de envelhecimento saudável, 
desenvolvimento da auto-
nomia e de sociabilidade, 
fortalecimento dos vínculos 
familiares e de convívio co-
munitário, e na prevenção de 
situações de risco social.

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Divulgação

Divulgação

Mais 240 vagas para 
castração gratuita de cães 
e gatos serão disponibili-
zadas pela Prefeitura de 
Guarulhos, por meio do 
Departamento de Proteção 
Animal (DPAN), a partir das 
9 horas desta sexta-feira 
(1º) até o término das vagas. 
As inscrições acontecem 
somente on-line no portal 
dpan.guarulhos.sp.gov.br.

Cadastrados devem fi car 
atentos ao inserir os dados 

de usuário e do animal, 
pois o preenchimento 
inadequado anulará o 
processo, impossibilitando 
a realização da castração. 
O envio das senhas será 
feito por e-mail. Recomen-
dações pré e pós-cirúrgicas 
devem ser impressas e 
levadas no dia da cirurgia. 
Mais informações pelos 
telefones 2457-2112, 
2441-4656, 2436-3656 ou 
2436-3658.

Prefeitura abre cadastramento 
on-line para castração de 
cães e gatos nesta sexta Tiago Ortaet

É arte/educador, artista e ativista 
social, atualmente está professor 
universitário e diretor de cultura 
da cidade de Guarulhos
www.tiagoortaet.com

Cemear hoje com a
certeza da colheita

Vivemos uma fase histórica e pontual da humani-
dade, num mundo globalizado, com tantos exces-
sos e ao mesmo tempo com tantas faltas; desequi-
líbrios que sentimos com o passar de nossos dias; 
que nos apontam o tempo todo... 

Temos tanta informação, tanto acesso à conte-
údos diversos, mas muitas vezes nos falta co-
nhecimento aprofundado, temos tanto acesso 
à várias formas de comunicação e muitas vezes 
nos falta tomar um café da tarde com alguém que 
não vemos há muito tempo... Diante de todo esse 
sistema (i)lógico das coisas, quanto mais damos 
passos a diante na nossa humanização, nadan-
do contra a maré, com mais sensibilidade, mais 
afetos, mais simplicidade, mais damos importância 
para momentos singelos para que se tornem edifi-
cantes nas nossas vidas; mais nos distanciamos da 
coisificação das relações. Relações tão banaliza-
das nos dias atuais. 

Ensinar essa essência aos nossos filhos não é 
tarefa fácil, requer um exercício diário de não per-
mitirmos a naturalização da superficialidade das 
relações, que não nos privemos dos momentos 
únicos de zelo pela infância das crianças. 

Zelar pela infância não é simplesmente permitir 
que as crianças brinquem, mas que brinquemos 
juntos! 

Um recente estudo da Columbia University e 
University of Bristol, ambas instituições acadê-
micas inglesas; revelou dados surpreendentes e 
preocupantes em relação a formação emocional 
de crianças e adolescentes; de que a cada 10; 
4 não possuem fortes vínculos emocionais com 
seus pais, o que os psicólogos chamam de “apego 
seguro” e segundo a pesquisa “essas crianças são 
muito mais propensas a enfrentar problemas emo-
cionais e comportamentais” ao longo da vida. 

Talvez a maior escassez seja o próprio tempo. 
É muito comum ouvirmos a frase “Nossa, é tanta 
correria do dia a dia...” ou “...eu tentei mas não deu 
tempo...” com esse nível de stress, de cobranças 
de todos os lados, de luta pela sobrevivência, num 
sistema auto-corrosivo que exige o tempo todo 
que sejamos perfeitos em tudo, que travemos uma 
competição muitas vezes bestial com tanta gente, 
diante disso tudo nos deparamos com nós mes-
mos; em tempos, à deriva! 

Que tomemos o controle da vela que guia nossa 
embarcação para saborearmos o mar de amor que 
está ao nosso redor, nas miudezas do dia a dia, 
nelas, certamente estão os mais preciosos motivos 
para viver e não apenas existir. 

[ artigo ]
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O número de mortos 
após o rompimento de uma 
barragem em Brumadinho 
na última sexta-feira chegou 
a 110, segundo informou o 
Corpo de Bombeiros e a 
Defesa Civil de Minas Gerais 
nesta quinta, 31. Dentre os 
corpos resgatados, 71 foram 
identifi cados. A tragédia 
deixou ainda 238 desapare-
cidos e 108 desabrigados e 
desalojados. 

A barragem que se rompeu 
tinha cerca de 13 milhões de 
m³ de rejeitos, que foram 
despejados sobre a região 
do Córrego do Feijão, atin-
gindo a área administrativa 
da empresa, a comunidade 
da Vila Ferteco e a pousada 
Nova Estância. A onda de 
rejeitos chegou até o Rio 
Paraopeba, a cerca de 8 km 
da barragem, e começou a 
se mover em direção ao Rio 
São Francisco.

Desde o rompimento da 

barragem, na sexta-feira, 25, 
os bombeiros fazem buscas 
por vítimas em meio à lama 
que se espalhou pela região. 
Cães farejadores ajudam na 
localização de corpos. Nesta 
quinta-feira, 31, as buscas 
chegaram a ser suspensas 
para garantir a segurança 

dos militares envolvidos nas 
operações. O motivo foi a 
previsão de tempestades na 
região de Brumadinho. 

Cinco pessoas - dois 
engenheiros da empresa 
alemã TÜV SUD, que atestou 
a estabilidade da barragem, 
e três funcionários da Vale 

que estariam envolvidos di-
retamente no licenciamento 
da barragem - foram presos 
na terça-feira, 27. A Justiça 
decretou a prisão temporá-
ria por 30 dias por suspeita 
de homicídio qualifi cado, 
crime ambiental e falsidade 
ideológica.

Número de mortos na tragédia 
em Brumadinho chega a 110

Polícia Científica de SP 
auxiliará nos trabalhos de 
identificação de vítimas

A Polícia Técnico-Cien-
tifi ca de São Paulo irá 
enviar sete policiais para 
auxiliar o governo de 
Minas Gerais nos traba-
lhos de identifi cação das 
vítimas em Brumadinho, 
região metropolitana de 
Belo Horizonte. A equipe 
sairá de São Paulo na 
manhã desta sexta-feira 
(1°).

No total, serão dois 
médicos legistas, dois 
atendentes de necrotério 
e dois auxiliares de ne-
cropsia, chefi ados pelo 
médico legista Antônio 
Carlos Milagres. Aten-
dendo a uma solicitação 
da Polícia Federal, a 
SPTC já enviou para Bru-
madinho 400 kits para a 
identifi cação de DNA.

O superintendente da 
Polícia Técnico Científi ca, 
Maurício Rodrigues Cos-
ta, destaca que o envio 
da equipe é de impor-
tância humanitária: “Essa 

integração nacional 
representa a troca de ex-
periência e conhecimen-
to entre os órgãos de 
segurança para auxiliar 
neste momento.”

Na última terça-feira 
(29), a Polícia Militar 
enviou 54 profi ssionais 
para auxiliar nas buscas 
por vítimas na região. O 
grupo partiu da Escola 
Superior de Sargentos, 
na capital paulista.

Do total de 54 ho-
mens, 44 são do Corpo 
de Bombeiros e 10 são 
tripulantes do Comando 
de Aviação da PM, que 
operarão dois helicópte-
ros Águia.

Além dos profi ssionais, 
a tropa paulista segue 
com dois cães farejado-
res, 12 viaturas, drones, 
um caminhão com ma-
terial operacional e todo 
equipamento necessário 
para os trabalhos na 
região.
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A Fundação Getúlio 
Vargas divulgou nesta 
semana que os empresá-
rios estão mais confi antes. 
Em uma escala de zero a 
200 pontos, o Índice de 
Confi ança Empresarial su-
biu 1,9 ponto de dezembro 
para janeiro e chegou a 98 
pontos. Essa foi a quarta 
alta seguida e representa o 
maior patamar desde 2014, 
quando chegou a 98,5.

O aumento da confi an-
ça do empresariado foi 
puxado pelo Índice de 
Expectativas, que mede 
o grau de confi abilidade 
dos empreendedores no 
futuro próximo, ou seja, 
em alguns meses. Este 
índice segue em alta pelo 
sétimo mês seguido, em 

1,7 ponto, chegando a 
104,5 pontos. O maior nível 
desde dezembro de 2012. 
No mesmo mês daquele 
ano, a pontuação chegou a 
104,9. Entretanto, o Índice 
de Situação Atual, que 
mede o presente, caiu 
0,1 ponto, indo para 90,9, 
após dois meses de alta 
consecutivos.

Em janeiro, houve alta de 
65% da confi ança dos 49 
segmentos que integram o 
índice. No mês passado, a 
disseminação de alta havia 
alcançado 61% dos seg-
mentos. Segundo a FGV, 
foram percebidas altas na 
confi ança dos empresários 
da indústria (2,6 pontos) e 
de serviços (3,6 pontos). 
O setor da construção civil 

manteve o mesmo nível de 
confi ança de dezembro. Já 
a confi ança do comércio 
caiu 0,2 ponto.

Para William Paneque, 
presidente da ACE-Guaru-
lhos, mesmo com a peque-
na retração da confi ança 
no comércio, o momento 
é de otimismo. “Segmen-
tos importantes da nossa 
economia, como indústria 
e serviços, e que também 
estão sob o guarda-chuva 
da ACE, apostam no cres-
cimento. Em caso de con-
fi rmação dessa confi ança, 
o crescimento refl ete no 
comércio, que é a ponta, 
pois está em contato com 
o consumidor fi nal, criando, 
assim, um ciclo virtuoso”, 
afi rma.

Confiança dos empresários atinge maior patamar 
desde 2014, aponta a Fundação Getúlio Vargas
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O ator Leonardo DiCa-
prio se posicionou sobre 
o rompimento de uma 
barragem da Vale em Bru-
madinho, Minas Gerais, 
em seu Instagram na últi-
ma quarta-feira, 30. DiCa-
prio repostou fotos e um 
texto publicados inicial-

mente pelo Greenpeace. 
Nas imagens, é possível 
ver um carro perdido em 
meio à lama e outros mo-
mentos do prejuízo cau-
sado. 

Já o texto postado pelo 
ator aborda o rompimento 
da barragem que “liberou 

quase 13 milhões m³ de 
lama tóxica e sofrimen-
to” e ocorreu apenas três 
anos após o desastre de 
Mariana. “Governos e cor-
porações precisam parar 
de colocar lucros acima 
da vida de pessoas e da 
natureza”, conclui.

Leonardo DiCaprio faz postagem  
sobre rompimento de barragem 

 

Marília Mendonça mudou 
muitos hábitos depois que 
decidiu fazer uma reeduca-
ção alimentar, iniciada em 
2017. O resultado foram 20 
quilos a menos e um novo 
visual. Em entrevista à re-
vista “Quem”, ela disse que 
largou dois vícios nesse 
processo: o fumo e a cerve-
ja, sendo o primeiro o mais 
recente.

“Completei um mês sem 
fumar. Ninguém sabe ain-
da, mas acho importante eu 
falar para incentivar outras 
pessoas a cuidarem mais da 
sua saúde”, disse a cantora. 
Marília afi rma que deixar de 
fumar “tem sido um sacrifí-
cio”, mas que já percebeu 
melhoras em sua perfor-
mance nos shows, uma vez 

que tem mais fôlego.
A cerveja também tem 

sido uma separação difícil 
para ela. “A cerveja é mais 
pesada. Eu tenho consu-
mido bebidas mais leves, 
como vinho, gin. (...) Mas, 

infelizmente, com a cerveja, 
era um amor que eu tinha, 
um relacionamento abusi-
vo. Ela acabava comigo Mas 
que dá vontade de beber 
uma gelada, dá. Ainda mais 
nesse calor”, brincou. 

‘Completei um mês sem fumar’, 
diz a cantora Marília Mendonça
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[ horóscopo ]

A Feiticeira

A Escolha Perfeita

Globo, 13h59 
Bewitched. EUA. Co-
média. Direção Nora 
Ephron Com Nico-
le Kidman, Will Fer-
rell. Ator decadente 
tenta dar a volta por 
cima participando de 
uma versão cinema-
tográfica da famosa 
série dos anos 60 “A 

Feiticeira”. Quando 
ele conhece Isabel 
Bigelow, fica impres-
sionado com sua be-
leza e acredita que 
ela é perfeita para o 
papel de Samantha. 
O que ele não sabe 
é que a moça real-
mente é uma feiti-
ceira.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 64

Recipiente
para

depósito
de entulho

Animal
como o

Sonic, dos
games

Versados; 
experien-
tes (bras.)

País de
Angela
Merkel

Áreas de
antigos an-
fiteatros
romanos

Tempero
de uso 

controlado
em dietas

A antiga
Costa do
Ouro, na

África
Victor &

(?), dupla
sertaneja
mineira

Pedro, em
relação a

Jesus
(Bíblia)

Aguar-
dente de
cereais e
zimbro

(?) Wyllys,
político 
do Psol
(2017)

Persona-
gem de
"Matrix"

(Cin.)
Claridade
que incita 
o escorpião
a brilhar 

Museu da
Imagem e
do Som
(sigla)

Pensa-
mento que

produz
ansiedade

E outras
coisas

(abrev.)

Por (?)
mais b: 

sem deixar
dúvida

Senhora
(abrev.)
Azeitona

(Bot.)

Vida, em
inglês

Tipo de che-
que (red.)

Morcego, em inglês
Cosmético que enco-
 bre olheiras e peque-

nas imperfeições 

Fecho
(Lit.)
Ser 

adiado
Sucesso

de Djavan
Tempo

(símbolo)

Nome, em
francês
Pequeno
(abrev.)

Nociva; 
prejudicial
Corrompí-
vel (fig.)

"Internet",
em IE

Água, em
francês

Terreiro de
Candomblé

Cláudia 
(?), atriz 

Detentor do poder 
no Absolutismo

Vogal na-
sal de "rã"
Orelha, 

em inglês

Jovem
(pop.)
Metal

radioativo
Divisão em
escadas
Notorie-

dade

Oeste
(abrev.)

Ato comumente
associado ao movi-
mento Black Block

Distúrbio comum aos portadores
de TOC

Rio suíço
que banha

Berna

ObservarSoftwares para celula-
res, como
Instagram

e Waze

Obra de Aleijadinho 
na entrada de diver-
sas igrejas coloniais

Vitamina
chamada
tocoferol

O século
iniciado
em 401

MCOOB

APLICATIVOS
OURIÇOAE
RAARENAS
TARIMBADOS

SALEBUAÃ
DEGRAULEO

FAMARAIA
DANINHASRA

VENALNOMP
PHEPILOGO

JEANOIMIS
DEFILVAT

PREOCUPAÇÃO
BATAARAL

CORRETIVO

3/bat — ear — eau — ilê — nom. 4/life. 5/venal. 14/portada de pedra.

[ novelas ] 

virgem

Reavalie a situação 
de forma diferente e 
não mantenha silêncio 
sobre o que você quer. 
Você precisa se afirmar. 
Psicologicamente, você 
está em sua melhor 
forma! Retomar alguma 
atividade de lazer não-
-física seria uma boa 
escolha.

Sua autoconfiança 
está melhorando, é 
hora de conversar com 
franqueza com alguém 
que você conhece. Seu 
corpo precisa de recar-
ga, seria bom fazer um 
passeio e respirar um 
pouco de ar fresco.

Você tem olhado de 
forma realista para as 
suas opções para o fu-
turo e isso é obvio para 
aqueles que o rodeiam. 
Você está pronto para 
se lançar no cenário 
social. Você precisa de 
um pouco de ar fresco, 
afinal.

Você terá a oportu-
nidade de estabelecer 
contatos úteis e seria 
ideal dedicar tempo 
a isso em detalhes. A 
sobrecarga mental está 
começando a mostrar 
suas garras e seria 
sensato levar isso em 
conta agora.

Você sabe que há 
força nos números e 
você tem um sentimento 
para as associações 
rentáveis. Faça um 
acordo. Você deve fazer 
um esporte de resistên-
cia para encontrar um 
melhor equilíbrio. Gaste 
sua energia de forma 
gradual.

Você terá uma ideia 
clara das intenções de 
algumas pessoas. Há 
conclusões úteis que 
podem ser tiradas aqui. 
Você precisa abandonar 
hábitos antigos e revê-
-los de antemão antes 
de se dirigir na direção 
certa.

O telefone nunca para 
de tocar e os contatos 
estão indo bem. Não 
hesite em negociar e 
considerar os detalhes. 
Você vai ter que abrir 
mão de suas ideias fixas 
se quiser recuperar o 
seu dinamismo e refres-
car as ideias. O ar fresco 
é essencial.

 

Você tem mais chan-
ces de ir mais longe 
em suas expectativas 
de modo a obter mais 
informações. Você está 
à vontade e confortável 
com você mesmo e 
ainda mais em sintonia 
com seu corpo. Mante-
nha o entusiasmo.

Você sabe como 
animar o ambiente sem 
se sentir intimidado 
por pessoas que estão 
em seu caminho. Seria 
altamente recomenda-
do melhorar o seu físico. 
Seu altruísmo levou 
você longe demais. 
Descanse um pouco 
e pense mais em si 
mesmo.

Você vai notar muito 
a falta de sensibilidade 
e verá claramente 
através dos jogos de 
certos indivíduos. Você 
se beneficia de uma 
mudança de energia 
e isso refletirá no seu 
interior. Tenha isso em 
perspectiva!

Um problema será 
resolvido sem esforço. 
Essa facilidade lhe dará 
asas. Algumas emoções 
subirão novamente à 
superfície e você conse-
quentemente terá dificul-
dade para controlar seus 
nervos quando fala.

A influência de 
alguém próximo a você 
será benéfica e elimi-
nará as suas dúvidas, 
por isso não se afaste. 
Você estará cheio de 
vitalidade e nada vai 
ficar no seu caminho, 
fisicamente falando! 
Seria melhor beber mais 
líquidos regularmente.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Tarcísio invade a 
ONG para planejar 
seu novo empreen-
dimento. Bárbara 
provoca Solange. 
Flora é ríspida com 
Gabriela e acaba 
ateando fogo a 
suas aquarelas. 
Pérola disfarça seu 
encantamento com 
a festa preparada 
por Márcio em sua 
homenagem.  

Espelho da Vida
Alain consegue 

resgatar Isabel, e 
todos o ajudam. 
Cris/Julia se preo-
cupa com Piedade. 
Padre Luiz pede 
notícias a Bendita 
sobre Piedade. 
Dalton examina 
Isabel. Gentil acusa 
Américo de não ser 
um bom pai para 
seus filhos. Alain 
vai com Isabel e 
Priscila para a casa 
das duas. Daniela 
provoca Bola por 
causa de Sheila.     

Verão 90
Mercedes repre-

ende Quinzinho 
por não ter ido à 
reunião na PopTv. 
Quinzinho diz à 
mãe que quer se 
casar com Larissa. 
Herculano convida 

Janaína para sair. 
Lidiane avisa a Jo-
fre que surgiu uma 
oportunidade para 
Manu participar de 
uma novela. Lidiane 
e Janaína flagram 
Manu e João aos 
beijos. Vanessa 
furta o perfume de 
Larissa.  

O Sétimo Guardião
Laura repreende 

Olavo pela forma 
como trata Lour-
des. Geandro se 
surpreende ao ver 
Júnior e Luz juntos. 
Leonardo discute 
com Rita e decide 
suspender as 
gravações do filme. 
Fabim pressiona 
Marilda pelo encon-
tro dos dois. Ga-
briel e Eurico são 
convocados para 
uma reunião sobre 
a desapropriação 
do casarão.

Jesus
Noemi vai ao 

encontro de Temina 
e é golpeada por 
Barrabás, que 
chega ao local com 
mais rebeldes e in-
cendeia a sala dos 
registros. Petronius 
encontra o anel 
que deu à Noemi. A 
serva é dada como 
morta. O centurião 
ordena a prisão de 
Barrabás. Laila fala 

sobre o perdão que 
recebeu de Jesus.   

As Aventuras 
de Poliana

Joana e Sérgio 
conversam com 
Mário sobre ele 
ter participado da 
história do presente 
do Sr. Pendleton. 
Pendleton parti-
cipa da reunião 
secreta que Roger 
organizou com os 
acionistas pelas 
suas costas. Glória 
aconselha Marcelo 
a terminar o relacio-
namento com Dé-
bora, dizendo que 
ele “só será feliz ao 
lado de Luísa”.      

Teresa
Esperança diz 

a Renan que não 
quer perder sua 
amizade, mas ele 
diz que prefere se 
distanciar por que 
não saberia manter 
apenas uma relação 
amistosa com ela. 
Nico volta a procu-
rar Teresa para lhe 
pedir dinheiro.

 

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

Record, 22h45 
Com Anna Ken-
drick, Skylar As-
tin. Obrigada a ir 
para a faculdade 
contra a vontade, 
a rebelde Beca 
não se interessa 
em participar de 

atividades extra-
curriculares, até 
surgir a oportuni-
dade de ingressar 
no grupo musi-
cal Barden Bella e 
competir no Cam-
peonato Regional 
de Música.
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TEL.  2 8 2 3 - 0 8 0 0
OPERADOR(A) DE VENDAS

GUARULHOS

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

Conhecimento do pacote Offi ce;
Ha b i l i d a d e  c o m  v e n d a s  a t i v a s  e  r e c e p t i v a s .
Sa l á r i o  +  Re m u n e r a ç ã o  v a r i á v e l  +  b e n e f í c i o s .  
Te r  c a p a c i d a d e  p a r a  t r a b a l h a r  e m  e q u i p e ,  s e r  
c o n c e n t r a d o  e  f o c a d o  e m  r e s u l t a d o s .

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PERMISSIONARIOS AUTÔ NOMOS EM TRANSPORTE 

COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE GUARULHOS 
CNPJ :  0 2 . 8 4 2 . 6 5 9 / 0 0 0 1 - 1 0  NIRE:  3 5 4 0 0 0 5 4 2 1 2

 
O Presidente da Cooperativa Sr. An t o n i o  Ni l s o n  Sa n t o s  Bo r g e s  no uso de suas atribuições legais, vem por 
meio deste convocar os consel os administrativo, fiscal, tica e os sen ores associados,  102 cento e dois  
Cooperados em condições de votar da Cooperativa de trabalho dos Permissionários Autô nomos em Transporte 
Coletivo de Passageiros do município de Guarulhos , para comparecerem à  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, 
ue ar  reali ar em sua sede social na ua edro ui  n , ila o o o nesta cidade de uarul os s  1 00 
oras do dia 1  de ar o de 201 , em primeira convoca o, com 2  dois ter os  dos seus cooperados  em 

segunda convoca o s 1 00 oras, com metade mais um dos seus cooperados, ou em terceira convoca o s 
17 00 oras com o m nimo de 10 cooperados para deliberarem sobre os seguintes assuntos

ORDEM DO DIA
. resta o de contas do rg o de administra o do e erc cio social 201 , acompan ada de parecer do 
onsel o iscal, compreendendo

a  elat rio da gest o
b  alan o
c  emonstrativo das sobras apurados ou das perdas decorrentes da insufici ncia das contribui es para 
cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal.
.  estina o das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insufici ncia das contribui es para 

cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os fundos obrigató rios.  
.  lei o dos membros do onsel o de iscal
.   lei o dos membros do onsel o tica

.  elibera o sobre o plano de trabal o ormulado pelo onsel o de dministra o para o pr imo e erc cio
VI.   E demais assuntos pertinentes.

 
uarul os, 01 de evereiro de 201
Antonio Nilson Santos Borges

Presidente

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA DO SINDICARGAS DE GUARULHOS

 
O Presidente do SINDICARGAS - SINDICATO DOS 
EMPREGADOS EM EMPRESAS DE TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS, SUPERPESADOS, LÍQUIDOS, ENTREGADORES 
DE MERCADORIAS, CARGAS SECAS E MOLHADAS, 
TRABALHADORES EM EMPRESAS DE LOGÍSTICA NO 
SETOR DE TRANSPORTES DE CARGAS E TRABALHADORES 
TERCEIRIZADOS NAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE 
CARGAS DE GUARULHOS, com sede na Av. José Lourenço Neves 
nº 346. Jardim Bom Clima, Guarulhos, São Paulo, inscrito no CNPJ/
MF Nº 04.276.287/0001-38, Sr. Irapuan Siqueira Sousa, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 16.006.309-7 SSP/SP e do CPF/MF Nº 
141.958.604-15, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
convoca os trabalhadores e trabalhadoras representados por esta 
entidade de classe, para participarem da Assembléia Geral Ordinária, 
que será realizada no dia 07 de fevereiro de 2019, as 15:00h. em 
primeira convocação e as 16:00h. em segunda e última convocação 
com qualquer número de trabalhadores e trabalhadoras presentes, 
no endereço sito na Av. José Lourenço Neves nº 346. Jardim Bom 
Clima, Guarulhos, São Paulo, ou por razões de qualquer motivo 
fortuito, a mesma poderá ser realizada na Av. José Lourenço Neves 
nº 506, Jardim Bom Clima, Guarulhos, São Paulo, Cep 07122-070, 
sal o social do indicargas de uarul os , com a finalidade de 

ser deliberado, discutido, aprovado ou não a seguinte ORDEM DO 
DIA: A) Apresentação da Previsão Orçamentária para o exercício 
de 2015; B) Apresentação da Prestação de Contas do exercício 
de 2014, com o parecer do Conselho Fiscal; C) Outros assuntos 

ue se am pertinentes e de interesse da categoria profissional, 
Guarulhos, 31 de janeiro de 2019. IRAPUAN SIQUEIRA SOUSA – 
DIRETOR PRESIDENTE

Textura e Grafi ato
• Casas • Apartamentos • Empresas 

Valor diferenciado em até 
10x no Cartão de crédito!!
Envie as Fotos e receba 
o orçamento na hora.

Site: itacores.webnode.com
Fone: 98018-2577 

MACEDO – GUARULHOS.

A empresa NOVA HAN-
DLING SERVICOS AUX I-
LIARES DE TRANSPOR-
TE AEREO LTDA., situada 
à  Av. Jamil João Zarif, S/N 
- Taboão  – Guarulhos/SP, 
CEP 07143-000, CNPJ Nº 
07.895.686/0001-75 vem 
comunicar o extravio dos 
livros fiscais mod. 7 da 
Prefeitura Municipal de 
Guarulhos.

EDITAL EXTRAVIO

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA DO SINDICARGAS DE GUARULHOS

 
O Presidente do SINDICARGAS-SINDICATO DOS EMPREGADOS 
EM EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, SUPER-
PESADOS, LÍQUIDOS, ENTREGADORES DE MERCADORIAS, 
CARGAS SECAS E MOLHADAS, TRABALHADORES EM EMPRE-
SAS DE LOGISTICA NO SETOR DE TRANSPORTES DE CAR-
GAS E TRABALHADORES TERCEIRIZADOS NAS EMPRESAS 
DE TRANSPORTES DE CARGAS DE GUARULHOS, com sede 
na Av. José Lourenço Neves nº 346 - Jardim Bom Clima, Guaru-
lhos, São Paulo, inscrito no CNPJ/MF Nº 04.276.287/0001-38, Sr. 
Irapuan Siqueira Sousa, portador da Cédula de Identidade RG nº 
16.006.309-7 SSP/SP e do CPF/MF Nº 141.958.604-15, convoca 
as trabalhadoras e trabalhadores representados por esta entidade 
de classe, para participarem da Assembléia Geral Ordinária, que 
será realizada no dia 08 de Fevereiro de 2019, as 15h00min, em 
primeira convocação e as 16h00min, em segunda e ultima convo-
cação com qualquer número de trabalhadoras e trabalhadores pre-
sentes, no endereço sito a Av. José Lourenço Neves nº346 ou por 
razões de qualquer motivo fortuito, a mesma poderá ser realizada 
na Av. José Lourenço Neves nº 506 (Salão Social do Sindicargas 
de Guarulhos), Jardim Bom Clima, Guarulhos, São Paulo, CEP. 
07122-070, com a finalidade de ser deliberado, discutido, aprovado 
ou não a seguinte ORDEM DO DIA: A) Apresentação da Previsão 
Orçamentária para exercício de 2019; B) Apresentação da Presta-
ção de Contas do exercício de 2018, com o parecer do Conselho 
Fiscal; C) Outros assuntos que sejam pertinentes e de interesse da 
categoria profissional.

Guarulhos, 29 de janeiro de 2019.
 

IRAPUAN SIQUEIRA SOUSA – DIRETOR PRESIDENTE.

Contratação
P/ departamento 
jurídico pessoal, 

c/ exp. 
Enviar currículo: 

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

   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 

 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 

 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 

 SITIO 20MIL METROS 
 Limpo, cercado, represa p/ pes-
ca e poço artesanal, prox a SP 
F:94716-1075 (José) 

 NEGÓCIOS  OPORTUNIDADE  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 

 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 

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

 PASSO O PONTO 
 Sorveteria-açai, Vl Augusta 
R$9mil F:98390-2222 whats 
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