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Lady Gaga foi anunciada 
como atração do 
Grammy, após a saída 
de Ariana Grande
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Câmara é invadida por 
vândalos pela segunda 
vez em menos de 3 meses

GRAMMY: A cantora Lady Gaga foi anunciada, nesta semana, como atração do Grammy, após 
Ariana Grande fi car de fora. Gaga está sendo indicada para cinco prêmios na competição
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Comissão da Saúde 
da Câmara visitará 
unidades municipais

CPTM não tem prazo 
para nova licitação de 
espaços comerciais

CATe de São Paulo 
abre 650 vagas de 
trabalho no carnaval
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A gestão do prefeito Guti (PSB) vai investir seus esforços neste ano para convencer a Câmara Municipal de Guarulhos de que a 
atualização do Plano Diretor é uma ação de grande importância para o desenvolvimento da cidade nos próximos anos

Atualização do Plano Diretor entra 
na lista de prioridades do governo
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GCM reforça a segurança do Bosque 
Maia durante este fi nal de semana
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Paneque vai comandar região do Alto Tietê da Facesp
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A cantora Lady Gaga foi anunciada, nesta semana, como atração do Grammy, após 
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Expediente

[ cena do dia ] Renato S. Cerqueira/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

O presidente Jair Bolso-
naro apresentou na noi-
te da quarta-feira, 6, um 
episódio isolado de febre 
sem outros sintomas as-
sociados, informou nesta 
quinta-feira, 7, o Hospital 
Israelita Albert Einstein. 
Em boletim, a equipe mé-
dica ressaltou que ele foi 
submetido a tomografia 
de tórax e abdômen “que 
evidenciou boa evolução 
do quadro intestinal e 
imagem compatível com 
pneumonia”. As visitas se-
guem restritas.

“Foi realizado um ajus-

te na antibióticoterapia e 
mantidos os demais trata-
mentos.(Bolsonaro) Con-
tinua sem dor, com sonda 
nasogástrica, dreno no 
abdômen e recebendo lí-
quidos por via oral em as-
sociação à nutrição paren-
teral”, ressaltou o boletim.

De acordo com a equipe 
médica, Bolsonaro reali-
zou exercícios respirató-
rios e caminhou no corre-
dor. O boletim médico é 
assinado pelos médicos 
Antônio Luiz Macedo, Le-
andro Echenique e Miguel 
Cendoroglo.

Jair Bolsonaro tem 
febre e exames apontam 
pneumonia, diz hospital

 Doação de salário
O governador João Doria participou de entrevista para anunciar a doação do seu primei-
ro salário para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), realizada na 
unidade Vila Mariana, na capital paulista, nesta quinta (7). O valor doado foi R$ 17.113,00
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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° 2122
06/02/2019
03 - 11 - 15 - 21 - 27 - 49

 
Lotofácil
Concurso n° 1773
06/02/2019 
01 - 02 - 05 - 08 - 09
10 - 13 - 15 - 16 - 17
18 - 19 - 21 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1941 
05/02/2019
10 - 11 - 14 - 21 - 29
34 - 41 - 46 - 48 - 58
61 - 68 - 69 - 70 - 72
81 - 91 - 94 - 96 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1898
05/02/2019
Primeiro sorteio 
04 - 19 - 21 - 24 - 36 - 37
Segundo sorteio
17 - 20 - 30 - 34 - 39 - 43

Federal
Extração n° 05360
06/02/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   16358           350.000,00
2º  34837              18.000,00 
3º  81436               17.000,00
4º  76131                15.400,00
5º  15279              14.820,00

Receita abre a consulta 
a lotes da malha fina do 
IR nesta sexta-feira

A Receita Federal abre 
nesta sexta-feira (8) consulta 
ao lote residual de restitui-
ção do Imposto de Renda 
Pessoa Física de fevereiro. 
Ao todo, serão desembol-
sados R$ 401 milhões para 
142,6 mil contribuintes que 
estavam na malha fina das 
declarações de 2008 a 
2018, mas regularizaram as 
pendências com o Fisco.

A lista com os nomes 
estará disponível a partir 
das 9h no site da Receita 
na internet. A consulta tam-
bém pode ser feita pelo 
Receitafone, no número 
146. A Receita oferece ain-
da aplicativo para tablets e 
smartphones, que permite o 
acompanhamento das resti-
tuições.

As restituições terão cor-
reção de 5,68%, para o lote 
de 2018, a 107,8% para o lote 
de 2008. Em todos os casos, 
os índices têm como base a 
taxa Selic ( juros básicos da 
economia) acumulada entre 
a entrega da declaração até 
este mês.

O dinheiro será deposita-
do nas contas informadas na 
declaração no próximo dia 
15. O contribuinte que não 
receber a restituição deve-
rá ir a qualquer agência do 
Banco do Brasil ou ligar para 
os telefones 4004-0001 (ca-
pitais), 0800-729-0001 (de-
mais localidades) e 0800-
729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos) para ter acesso ao 
pagamento.

Reprodução/Instagram
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A Comissão Permanente de 
Higiene e Saúde Pública da 
Câmara de Guarulhos se reu-
niu na tarde desta quinta-feira 
(7) e discutiu algumas ações 
para os próximos dois anos. 
Ao assumir a presidência da 
Comissão, Eduardo Carneiro 
(PSB) sugeriu a Moreira (PTB) 
e Toninho da Farmácia (PSD) 
que os vereadores façam 
duas vezes por mês visitas de 
surpresa aos equipamentos 
da Prefeitura, como UBSs e 
hospitais. “Vamos fazer valer 
nossa função de fi scalização, 
para verifi car in loco as neces-
sidades da Saúde do Municí-
pio, não apenas dar parecer 
a projetos, como sempre 
fi zemos”, justifi cou Carneiro.  

 Os parlamentares também 
devem separar uma das reu-
niões semanais para discutir 
assuntos pertinentes ao tema 
na Secretaria Municipal de 
Saúde. Será a oportunidade 
de reivindicar ao Executivo 
providências para resol-
ver problemas como, por 
exemplo, falhas contínuas 

no sistema de marcação de 
consultas. “É uma questão 
muito séria, vamos cobrar do 
poder público uma solução 
emergencial, a pessoa não 
pode fi car sem atendimento 
médico só porque o sistema 
não funciona”, frisou Eduardo 
Carneiro, corroborando recla-
mações feitas por represen-
tantes do Conselho Municipal 
de Saúde-CMS presentes à 
reunião.

Por sinal, o CMS tam-
bém passará a ter atenção 
especial da Comissão. 
Eduardo Carneiro, baseado 
no Regimento Interno da 
Câmara, gostaria de ver um 

representante do Legislativo 
naquele órgão. Segundo ele, 
será uma forma de conhecer 
de antemão situações na 
Saúde que mereceriam maior 
participação dos vereadores.

Os vereadores da Co-
missão Permanente de 
Administração e Funciona-
lismo Público Acácio Portella 
(PP) e Luis da Sede (PRTB) 
deram parecer contrário ao 
PL 3262/2018, de Betinho 
Acredite (PTB), que obriga 
a fi xação diária de cartazes 
ou placas informativas sobre 
os profi ssionais dos serviços 
médicos nos estabelecimen-
tos da rede municipal.

Defesa Civil de Guarulhos aciona 
estado de atenção durante as 
fortes chuvas do meio de semana

CPTM não tem prazo para nova licitação 
de espaços comerciais na linha 13-Jade

GCM reforça segurança no Bosque 
Maia durante o final de semana

Comissão de Saúde da Câmara Municipal 
planeja visitas a unidades da prefeitura

Após a cidade registrar 
chuvas acima de 80 milíme-
tros no período das últimas 
72 horas, a Coordenadoria 
Municipal de Proteção e De-
fesa Civil (Compdec) ativou 
o estado de atenção em 
Guarulhos na tarde desta 
quarta-feira (6). O primeiro 
passo foi a convocação 
emergencial dos repre-
sentantes de setores que 
integram o Plano de Contin-
gência e SIMPDEC (Sistema 
Municipal de Proteção e 
Defesa Civil). Representan-
tes do SAMU; GCM; Sistema 
Integrado de Emergência de 
Guarulhos (SIEG); Saae; Pro-
guaru; secretarias de Meio 
Ambiente, Gestão, Serviços 
Públicos, Esporte e Lazer. 

Durante o momento mais 
grave do estado de atenção, 
os agentes da Compdec 
atenderem onze ocorrên-
cias causadas pelas chuvas 
persistentes. Diante dos 
problemas, foi realizado um 
levantamento de proce-

dimentos e agilizadas as 
táticas de cada órgão para 
a formação da força-tarefa 
de prevenção de desastres 
naturais, além de se defi nir 
o acompanhamento e inter-
venção em conjunto com 
a Secretaria de Serviços 
Públicos para a ocorrência 
de rompimento de galeria 
no Jardim Dinamarca.  

Segundo a agente de 
Proteção e Defesa Civil, 
Thalissa Pontes, o trabalho 
em conjunto mostrou a de-
dicação em salvaguardar as 
vidas em risco diante o clima 
instável. “Nosso encontro 
foi muito efetivo. Logo após 
acionarmos as secreta-
rias, os representantes já 
estavam a caminho das 
ocorrências preocupados 
com a situação e com plano 
de ações em mãos. Estamos 
empenhados diuturnamente 
para evitar que guarulhen-
ses sejam vitimados por 
essas situações de risco”, 
concluiu.

Antônio Boaventura

Aberto em outubro do ano 
passado, a licitação para ocu-
pação e ou implantação de 
pontos comerciais no trecho 
da linha 13-Jade da Compa-
nhia Paulista de Trens Metro-
politanos (CPTM), o processo 
não contou com nenhum 
interessado em explorar 
comercialmente os espaços. 
No entanto, a CPTM não se 
manifestou sobre a existência 
de um novo processo. 

A proposta previa a 
possibilidade de instalação 
de lojas, quiosques e áreas 
de merchandising em uma 
das três estações da linha 
13-Jade [Engenheiro Goulart 
(zona leste da cidade de 
São Paulo), Cecap e Aero-
porto Guarulhos], que juntas 
possuem extensão de pouco 
mais de 12 quilômetros. O 
prazo para recebimento das 
propostas se encerraram em 
meados de novembro do 
ano passado.

“A Companhia Paulista 

de Trens Metropolitanos 
– CPTM comunica que a 
Sessão Pública de Concor-
rência em referência resultou 
‘deserta’, tendo em vista que 
não houve apresentação de 
propostas”, diz o comunicado 
da empresa sobre o resulta-
do na época. 

A CPTM informou que estu-
da a publicação de um novo 
edital, porém, a nova diretoria, 
que tomou posse em janeiro, 
já iniciou estudos para defi nir 

qual o melhor modelo de ne-
gócio para o sistema, incluin-
do a Linha 13-Jade. O objetivo 
é formular, nos próximos seis 
meses, uma proposta atraen-
te e lucrativa.

Já o governador João Doria 
(PSDB) quer maior acessibili-
dade dos passageiros da Li-
nha 13-Jade, com os Terminais 
de embarque e desembarque 
do Aeroporto Internacional 
de São Paulo – Guarulhos, 
em Cumbica. Doria espera 

solucionar este impasse para 
reduzir os impactos causados 
pelo trajeto que é preciso fa-
zer atualmente entre estação 
e terminais.

 “Já orientei o meu secretá-
rio de Transportes Metropo-
litanos que analise isso junto 
com o GRU [Airport], conces-
sionário do Aeroporto. Não 
quero saber de problemas do 
passado e desentendimentos 
existentes. Eu quero uma 
solução”, disse o governador.

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) vai reforçar de sexta-
-feira a domingo (8 a 10) seu 
efetivo no Parque Municipal 
Bosque Maia. A medida é 
necessária em razão do 
grande movimento registrado 
nos últimos fi nais de sema-
na e também por conta da 
realização da terceira edição 
do Programa Juventude no 
Parque, que reunirá centenas 
de jovens no sábado (9).

A GCM informa que o 
controle dos portões de 
entrada das avenidas Paulo 
Faccini e Papa João XXIII será 
intensifi cado, a fi m de evitar 
ingresso no Parque com 
drogas e bebidas alcoólicas, 
além do aumento do número 
de guardas municipais do 
patrulhamento (rondas) nas 
áreas interna e externa do 
Bosque Maia, de forma a 
coibir infrações de todos os 
gêneros ou incidentes entre 
os frequentadores.

Para o secretário de Assun-
tos para a Segurança Pública, 

Gilvan Passos, a operação 
busca garantir mais tranquili-
dade aos usuários do Bosque. 
“Acredito que com o aumento 
do efetivo, poderemos inibir a 
ação de pessoas mal intencio-
nadas para a prática de ilícitos 

no local, bem como minimizar 
as chances de incidentes”.

Serviço: O Bosque Maia 
fi ca na avenida Paulo Fac-
cini, s/nº - Centro. O horário 
de funcionamento é das 6 
às 22 horas.
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À galope
Quem pensa que o político caubói Wagner Freitas apo-

sentou as esporas, pode tirar o cavalinho da chuva. Ele 
pensa em disputar a Prefeitura em 2020 pelo PP…

Interessa?
Quem receber telefonema do sindicalista Nélsão dos 

Químicos e não for taxativo, corre risco de virar prefeitu-
rável pelo Solidariedade. Ele está caçando candidato a 
prefeito para o partido disputar 2020…

Vai levar presente?
O prefeito Guti (PSB) disse a Sebastião Alemão que fará 

questão de ir ao aniversário do ex-vereador - dia 10 - só 
para fi car batendo palmas e gritando parabéns, para-
béns…

Gatinha mansa
A jornalista Emily Christini, que vinha atuando 

como leoa do Guti na Casa Branca, parece que 
foi enquadrada (ou enjaulada?). Segundo fontes, 
depois de muitas reclamações, o prefeito cortou 
as garras dela…

Qual sua opinião?
Nas redes sociais, circulam críticas à Prefeitura 

porque a educação gastou R$ 86 mil com pa-
lestras durante o salão do Livro. Os renomados 
filósofo Leandro Karnal recebeu R$ 40 mil e o 
jornalista Caco Barcelos R$ 21 mil...

Surpreendeu
O vereador Paulo 

Roberto Cecchi-
nato (PP) é contra 
transformar a rua 
Tapajós em boule-
vard e transferir a 
feira livre. Detalhe: 
seus filhos tem 
empreendimentos 
comerciais na via 
gastronômica…

Cachimbo da paz
O vereador Romildo Santos (DEM) , que estava 

rompido com o governo Guti (PSB), já se reaproxi-
mou…

Qualificado
O vereador Laércio 

Sandes (DEM) vem 
demonstrando que é 
um dos poucos que 
sabem o que estão 
fazendo e acontecen-
do na Câmara Muni-
cipal...

Atualização do Plano Diretor entra na lista 
de prioridades do governo no Legislativo
Antônio Boaventura

A gestão do prefeito 
Guti (PSB) vai investir 
seus esforços neste ano 
para convencer os vere-
adores da cidade de que 
a implantação do Regime 
Próprioe a atualização do 
Plano Diretor são ações 
de grande importância 
para o desenvolvimento 
da cidade nos próximos 
anos.

Sem alterações desde 
2014, o Plano Diretor 
integra o processo de 
planejamento municipal, 
elencando diretrizes e 
normas com o objetivo 
de orientar a atuação de 
agentes públicos e priva-
dos na cidade. Antes de 
elaborar a versão final do 
documento, a prefeitura 
promoveu diversas reu-
niões públicas ao longo 
do último ano, reunindo 
moradores, representan-
tes de associações, de 
movimentos populares, 

de entidades e do pró-
prio Legislativo.

“O Plano Diretor está 
atrasado há um certo 
tempo e também tem 
uma prioridade muito 
grande. Do ponto de 
vista de projetos dos 
governo para envio à 
Câmara Municipal eu 
destaco este e o Regime 
Próprio”, destacou o líder 
do governo, vereador 
Eduardo Carneiro (PSB).

Antes de entrar em 
vigor, o documento, que 
vai definir as diretrizes 
para o desenvolvimen-
to da cidade até 2027, 
precisa ser aprovado 
pelos parlamentares. De 
acordo com a servidora 
da SDU, Helena Werne-
ck, o último Plano Diretor 
venceu em 2014 e nos 
últimos quatro anos 
Guarulhos ficou sem as 
diretrizes fundamentais 
para o seu desenvolvi-
mento ordenado. Entre 

outras implicações, a au-
sência dessas diretrizes 
impossibilita a entrada 
de recursos federais.

“O Plano Diretor já está 
atrasado é muito impor-
tante, até por que uma 
cidade como Guarulhos, 
pelo crescimento que 
tem, é importante nortear 
de que forma pode ter 
um crescimento mais 
organizado”, concluiu. 

Anteriormente, os par-

lamentares questionaram 
a redução de mais de 
50 artigos em relação 
ao projeto anterior, mas 
Werneck explicou que 
o Plano tem força de 
código e engessaria o 
Legislativo caso fossem 
necessárias intervenções 
por meio das leis, por 
isso alguns artigos foram 
suprimidos, principal-
mente os que tratavam 
de prazos e custos.
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Reticências...

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

Instalações da Câmara 
Municipal têm a 2ª invasão 
em menos de três meses

As instalações da 
Câmara Municipal, na 
região central, virou alvo 
de vândalos nos últimos 
três meses. Na madruga-
da desta quinta-feira (7), 
o prédio do Legislativo 
foi invadido por indivíduo. 
Houve danos materiais, 
mas nada foi roubado, 
segundo informações da 
Casa. 

De acordo com infor-
mações obtidas pelo 
HOJE, a invasão ocor-
reu pelo telhado, depois 
as portas de duas salas 
administrativas e dois 
armários foram danifi-
cados. O invasor fugiu 
e até a conclusão desta 
edição não havia sido 
identificado. O bole-
tim de ocorrência foi 
registrado no 1º Distrito 
Policial, após a chega-
da dos servidores que 
constataram os danos. 
A Câmara passará por 

uma perícia.
Esta não foi a primeira 

vez que a Câmara Mu-
nicipal recebeu alvo de 
vândalos. Durante o últi-
mo Feriado de Finados, o 
local também foi invadido. 
Naquela ocasião, o alvo 
foi a sala da Comissão 
Permanente de Compras, 
Licitações e Contratos. 

Esse fato ocorreu duran-
te a gestão do vereador 
Eduardo Soltur (PSB), que 
considerou o ato crimi-
noso com propósito de 
obter informações sobre 
os processos de licitação 
vigente naquele período. 

O Legislativo abriu 
sindicância para apurar o 
ocorrido. Até o momento 
não há qualquer resulta-
do sobre o que aconte-
ceu naquele período, que 
compreende o dia 1º e 
o fi nal do expediente no 
dia 5 de novembro de 
2018. A.B.
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Prefeitura de São Paulo foi 
avisada de risco em viaduto 
que cedeu na Marginal
Rovena Rosa/ABr

A gestão Bruno Covas 
(PSDB) foi avisada, três 
meses antes do desmo-
ronamento, que o viaduto 
da Marginal do Pinheiros 
tinha danos em seus 
pilares e nas estruturas de 
concreto. A prefeitura não 
adotou, porém, medidas 
para consertá-lo antes do 
acidente. A estrutura veio 
abaixo em 15 de novem-
bro, bloqueando a pista 
expressa da Marginal e 
criando complicações no 
trânsito que vão durar ao 
menos até maio, prazo 
previsto para o fi m das 
obras no local.

O aviso foi dado pelo 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), órgão 
da Secretaria Estadual 
dos Transportes, após 
inspeção visual na estru-
tura. Ofício assinado pelo 
superintendente do DER, 
Raphael do Amaral Cam-
pos Júnior, e endereçado 
ao secretário municipal 
de Infraestrutura Urbana e 
Obras, Vitor Aly, solicitou 
“providências no sentido 
de intervir” no viaduto, 
de forma a que “tenha as 
adequadas condições de 
segurança”. 

O ofício, de 1º de agosto, 
tinha uma lista com os 
problemas: “excentricida-
des (desvios) nos apoios 
com juntas de dilatação”, 
“fi ssuras nas cabeças de 

alguns pilares” e “concreto 
desagregado e com arma-
duras expostas”. 

Para especialistas ou-
vidos pelo jornal, era um 
alerta a ser observado. 
“Independentemente de 
um ou de todos esses pro-
blemas, juntos ou isolados, 
poderem representar risco 
à estabilidade da estrutu-
ra, a presença é indicativo 
de que há necessidade 
de intervenção”, diz o 
presidente do Instituto 
Brasileiro de Avaliações e 
Perícias de Engenharia de 
São Paulo, Antonio Carlos 
Dolacio.

O ofício já havia sido 
juntado pelo Ministério Pú-

blico Estadual ao inquérito 
que apura o desabamen-
to. O promotor Marcelo 
Milani diz que convocou o 
prefeito Covas para uma 
audiência, mas não obteve 
resposta. Convocou tam-
bém o secretário Aly, que 
prestou depoimento na 
quinta-feira passada. 

Por meio de nota, a 
prefeitura informou que 
“oAly compareceu ao MP, 
representando a Prefei-
tura, que permanece à 
disposição para quaisquer 
esclarecimentos que os 
procuradores (promotores) 
julguem necessários”, sem 
citar diretamente a ausên-
cia do prefeito.

(***) Parcelamento válido até 15/02/2019 para alunos ingressantes.

(**) Valores válidos para alunos ingressantes, optantes do desconto concedido para pagamento todo dia 8 (ao mês 
vigente da parcela) ou concedida por análise socioeconômica. 

(*) Valores válidos para alunos ingressantes, optantes do desconto concedido para pagamento todo dia 30 (antecedente 
ao mês vigente da parcela) ou concedida por análise socioeconômica. 

R$ 404,00**
R$ 400,00 **
R$ 679,00*
R$ 590,00**
R$ 394,00*

R$ 394,00*
R$ 417,00*
R$ 417,00*
R$ 417,00*
R$ 623,00*

PROCESSO SELETIVO 2019

Parcele a taxa de matrícula em até 3 vezes no cartão de crédito ***

11 99983-5431

www.fg.edu.br

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37 - NIRE: 35.300.004.345
Extrato da ROCA de 30/11/2018

Às 09 horas do dia 30/11/2018, reuniram-se na sede social da Companhia. 
Presentes: Membros do Conselho de Administração, Diretoria e Assessor. 
Pauta: 1) Exoneração de Diretor: foi informado a todos os presentes que no 
dia 01/11/2018 o Sr. Mario Reginaldo de Faria pediu exoneração do cargo de 
Diretor de Inovação e Tecnologia (documento anexo). 2) Eleição do Novo Diretor 
Técnico de Edificações e Saneamento: Conforme indicação do Sr. Prefeito, 
Gustavo Henrique Costa, submeteu-se a apreciação dos Conselheiros, o nome do 
Sr. Miguel Antônio Portela Moreno, RG nº 8.884.774-3, CPF/MF nº 034.962.948-
09, residente e domiciliado em São Caetano do Sul/SP, para assumir o cargo 
de Diretor Técnico de Edificações e Saneamento, cuja posse se dará no dia 
03/12/2018 e o termo final será dia 26/08/2019. 3) Extinção do Cargo e das 
Vagas de Nivelador: propõe-se a extinção tanto do cargo quanto das vagas de 
Nivelador. Justificativa: não há ocupantes do cargo e de acordo com a consulta à 
Seção de Topografia é dispensável funcionários desempenhando as atividades do 
cargo, tendo em vista que os equipamentos existentes, atualmente, suprem todas 
as necessidades. 4) Mudança na forma de provimento: propõe-se a alteração 
na forma de provimento dos cargos de Atendente, Borracheiro e Vigia, de “seleção 
interna” para “Concurso Público”. Justificativa: adequação a legislação vigente. 
5) Ampliação do quadro de vagas de Operador de Máquinas Leves: propõe-se 
a ampliação do número de vagas de 55 para 65 vagas. Justificativa: aumento da 
demanda de trabalho. 6) Aprovação das alterações do Manual de Organização 
- Módulo Competências Orgânicas: propõe-se a aprovação do Manual de 
Organização - Módulo Competências Orgânicas (documento anexo). Justificativa: 
as alterações referem-se ao Estatuto Social aprovado em 29/06/2018 e também 
devido as alterações ocorridas nos últimos meses dos cargos de confiança. 
7) Aprovação do Código de Conduta e Integridade: propõe-se a aprovação 
do Código de Conduta e Integridade. Justificativa: o Código de Conduta e 
Integridade faz-se necessário para atender as exigências da Lei Federal nº 13.303 
de 30/06/2018. Deliberações: Aprovadas pela unanimidade de votos. Guarulhos, 
30/11/2018. Francisco Jose Carone Garcia - Diretor Presidente. Certifico que a 
presente é extrato da ata original arquivada na JUCESP sob o nº 55.909/19-0 em 
24/01/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária-Geral.
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A Secretaria de Saúde, 
por meio do Depar-
tamento de Recursos 
Humanos da Saúde, 
promoveu 12 encontros 
com seus funcionários 
para levar esclarecimen-
tos sobre o Projeto de 
Lei nº 3.693/2018, que 
trata do Regime Próprio 
da Administração Pública 
de Guarulhos, institui o 
regime de previdência 
complementar do Muni-
cípio e altera os disposi-
tivos da Lei nº 6.056, de 
24/02/2005. O objetivo 
é de debater amplamen-
te a pauta com os tra-
balhadores, bem como 
acolher as principais 

dúvidas e encaminhá-las 
à Secretaria de Gestão.

A iniciativa, que 
decorreu de compro-
misso assumido pela 
Secretaria de Saúde em 
reunião realizada em 
novembro passado com 
a Secretaria de Gestão, 
já envolveu mais de 300 
trabalhadores da Saúde. 
Tal medida complementa 
os dois grandes encon-
tros abertos a todos os 
funcionários públicos, 
que foram promovidos 
pela Prefeitura no final 
do ano passado, sendo 
um no Adamastor Centro 
e outro na FIG-Unimesp, 
com o mesmo intuito.

[ bloco de notas ]

Inscrições abertas para Curso de Boas 
Práticas na Manipulação de Alimentos

A Secretaria de Saúde, 
por meio da Vigilância 
Sanitária Municipal, vai 
promover no próximo dia 
13, às 9 horas, o primeiro 
curso do ano sobre Boas 
Práticas na Manipulação 
de Alimentos. Totalmente 
gratuita, a capacitação, que 
será realizada no auditório 
da Secretaria de Saúde, é 
aberta à população em ge-
ral. Para participar, a pessoa 
interessada deve efetuar 
sua inscrição, até terça-feira 

(12) no e-mail (educacao.
dvs@gmail.com).

Ao longo de 2019, a Vigi-
lância Sanitária Municipal 
vai realizar mais 14 capa-
citações sobre o assunto, 
sempre no auditório da 
Secretaria, localizado na 
rua Íris nº 300 (Gopoúva). 
O curso de Boas Práticas é 
destinado, principalmente, 
aos proprietários e funcio-
nários de estabelecimentos 
que trabalham com manipu-
lação de alimentos.

[ bloco de notas ]

Mais uma boa notícia para 
aqueles que aguardam 
pelo novo concurso para 
inspetor fi scal de rendas 
da Prefeitura de Guarulhos, 
na região da Grande São 
Paulo. No dia 18 de janeiro, 
foi publicado um despa-
cho no Diário Ofi cial com 
a convocação dos mem-
bros que farão parte da 
comissão responsável por 
acompanhar as etapas do 
concurso. O concurso co-
meçou a ganhar corpo dia 
25 de setembro de 2018, 
quando foi sancionada a lei 
7654/2018, que reestrutura 
a carreira de inspetor fi scal 
de rendas e cria 50 postos 
para o cargo, previstos para 
a nova seleção.

Em entrevista exclu-

siva para a Central de 
Concursos, o prefeito de 
Guarulhos, Gustavo Henric 
Costa (PSB) confi rmou os 
preparativos do concurso 
público com 50 vagas 
para o cargo de inspetor, 
revelando, inclusive, que a 
Fundação Vunesp será a 
banca organizadora da se-
leção. “O Departamento de 
Recursos Humanos já está 
realizando estudos para a 
realização de concurso pú-
blico para o preenchimento 
destas vagas e, ao término 
destes estudos, será con-
feccionado o edital, sendo 
amplamente divulgado no 
Diário Ofi cial do Município 
e nas mídias pela empresa 
realizadora de concursos 
Vunesp”, disse Guti.

Formada comissão de concurso para 
inspetor fiscal de rendas da Prefeitura

O Bosque Maia vai sediar 
a terceira edição do Projeto 
Juventude no Parque neste 
sábado (9), das 10h às 16h, 
com o objetivo de propor-
cionar atividades de esporte 
e lazer, ofi cinas culturais e 
ações de inclusão e preven-
tivas de saúde, tudo isso em 
parceria com instituições pú-
blicas e privadas. A iniciativa 
é da Secretaria de Direitos 
Humanos, por meio da Sub-
secretaria da Juventude.

Nesta oportunidade, o 
projeto vai oferecer vagas 
de emprego e estágio para 

jovens de 16 a 29 anos, 
além de testes médicos 
como aferição de pressão, 
ofi cina circense de malaba-
res, campanha de doação 
de sangue, atividades de 
entretenimento e lazer para 
jovens e crianças e divul-
gação das atividades da 
Subsecretaria da Juventude. 
A proposta da iniciativa é al-
cançar os jovens de todas as 
macrorregiões do município, 
considerando e valorizando 
as diversidades social, racial, 
cultural, ideológica, sexual e 
religiosa. 

Juventude no Parque acontece 
neste sábado, no Bosque Maia

Mais de 380 alunos iniciam cursos 
gratuitos da Assistência Social

Ao longo desta semana 
até a próxima terça-feira 
(12), um total de 380 alunos 
inicia cinco cursos gratuitos - 
Depilação, Cuidador de Idoso, 
Manicure, Corte e Costura 
e Maquiagem -, promovidos 
pela Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Assistência Social. 
Com duração de três meses, 
eles são ministrados por 
formadores da administração 
municipal e disponibilizados 
às pessoas de baixa renda. 

As inscrições, que foram 
abertas no início de janeiro, já 
foram encerradas.

O objetivo é promover a 
inclusão social e a reinserção 
de pessoas no mercado 
de trabalho, possibilitando 
autonomia econômica e 
geração de renda familiar. As 
aulas ocorrem no Restaurante 
Escola Paladar e Sabor (praça 
Getúlio Vargas, no Centro), 
Casa de Laudelina (Jardim 
Zaira) e no Instituto Acolher 
(Bom Clima).

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Divulgação
Divulgação

Secretaria da Saúde promove 
palestras sobre Regime Próprio

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

Lugar de fala
Tão importante quanto saber o que dizer em 

diferentes momentos de nossa vida é destacar 
de onde germinam nossas palavras, o nasce-
douro de nosso pensamento, nossa prática que 
nos levou à reflexão. 

Expor a nascente da nossa oratória nos dá 
terreno para minimizar criticas infundadas, 
pré-julgamentos preconceituosos, análises 
superficiais ou intrigas medíocres nos nossos 
interlocutores. 

Há o ditado de que palavras ditas são leva-
das ao vento; nem sempre é assim, algumas 
penetram mais do que medicação endove-
nosa; algumas nos descontroem para nos 
reconstruirmos, outras nos trazem suspiros, 
convicções, inseguranças, análises criteriosas, 
reflexões tardias ou não; as palavras proferidas 
nos alcançam em todas as nossas virtudes e 
incompletudes. 

Isso tudo serve para o destinatário, mas tam-
bém para o remetente na mesma proporção.

Se falar é muito importante, e realmente é; 
a sabedoria popular nos aconselha que “falar 
é prata, ouvir é ouro” como um presságio de 
nossa postura nas mais diferentes esferas do 
nosso cotidiano. Eu, na minha lida de sala de 
aula, nos últimos 16 anos, costumo dizer aos 
jovens, nem sempre tão interessados em ouvir 
seus professores, que não por acaso, somos 
dotados de dois ouvidos e apenas uma boca. 

Nem tudo precisa ser dito, muitas vezes 
deixamos essa tarefa para as consequências 
naturais da vida, para os fatos irretocáveis que 
vem dizer muito mais sobre nós do que nós 
mesmos, sobre nossos conceitos e sobretudo 
nossas versões sobre a realidade. 

O contexto da oratória traz consigo todo o ali-
cerce daquilo que embasa o posicionamento.

Muitos profissionais são elogiáveis pela sua 
segurança daquilo que dizem e como dizem, 
da proeminência de seu timbre, da impostação 
de sua voz, do ritmo de sua oratória, mas tudo 
isso se fortalece com a introdução bem resumi-
da e enunciada do lugar de fala. 

[ artigo ]
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Unidades do CATe recebem inscrições 
para 650 vagas de trabalho no carnaval

As pessoas que quiserem 
gerar uma renda extra neste 
carnaval terão a oportunidade 
de trabalhar nos blocos de rua 
e no Sambódromo de Anhem-
bi. A Prefeitura de São Paulo 
seleciona nas 24 unidades do 
Centro de Apoio ao Trabalho 
e Empreendedorismo (CATe), 
administradas pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, mais de 1.000 
pessoas para atividades como 
auxiliar de limpeza, motorista, 

empurrador de carro alegóri-
co, controlador de acesso e 
segurança.

Nos dias 8, 11 e 12 de 
fevereiro, as unidades do 
CATe recebem inscrições para 
650 vagas para trabalhar no 
Sambódromo do Anhembi. 
As atividades serão desenvol-
vidas durante os desfi les das 
escolas de samba dos grupos 
especial e de acesso e tam-
bém no desfi le das campeãs.

Das 650 oportunidades 

que serão abertas nesta 
sexta-feira (8), 400 vagas são 
para auxiliar de tráfego (em-
purrador de carro alegórico), 
100 para controlador de aces-
so e 150 para vigilante. Não 
é necessário ter experiência 
anterior. 

Os participantes precisam 
ter no mínimo 18 anos e 
possuir o ensino fundamental 
incompleto, além de dispo-
nibilidade para trabalhar até 
quatro dias nas atividades do 
Sambódromo do Anhembi. 
Para as oportunidades de 
vigilante será exigido o curso 
na área atualizado.

Os selecionados para os 
cargos de auxiliar de tráfego, 
controlador de acesso e vigi-
lante terão direito a refeição 
ou lanche no local, depen-
dendo do horário de atuação. 
Para auxiliar de tráfego o 
pagamento por dia é de R$ 
85,00. Para controlador de 
acesso e vigilante a diária é 

de R$ 95,00. O transporte já 
está incluso no valor.

Para se candidatar a uma 
das vagas de emprego basta 

comparecer a uma das uni-
dades do CATe com RG, CPF, 
carteira de trabalho e número 
do PIS. Caso não tenha os 

últimos dois documentos, a 
emissão é feita na hora de 
forma gratuita com a apresen-
tação de uma foto 3x4.

Centro/Sul
CATe Central - Av. Rio Branco, 252
CATe Interlagos - Av. Interlagos, 6122
CATe Jabaquara - Av. Eng. Armando de 

Arruda Pereira, 2314
CATe Cidade Ademar - Av. Yervant Kis-

sajikian, 416
CATe Parelheiros - Av. Sadume Inoue, 

5252
CATe Santo Amaro - Praça Floriano Peix-

oto, 54
CATe Campo Limpo - Rua Nossa Senhora 

do Bom Conselho, 59
CATe Vila Prudente - Av. do Oratório, 172

Zona Noroeste
CATe Lapa - Rua Guaicurus, 1000
CATe Butantã - Rua Doutor Ulpiano da 

Costa Manso, 201
CATe Pirituba - Av. Dr. Felipe Pinel, 12
CATe Perus - Rua Ylídio Figueiredo, 349

CATe Jaraguá - Estrada de Taipas, 990
CATe Santana - Av. Tucuruvi, 808
CATe Brasilândia - Av. João Marcelino 

Branco, 95
CATe Jaçanã - Rua Luis Stamatis, 300

Zona Leste
CATe São Mateus - Av. Ragueb Chohfi , 

1400
CATe Cidade Tiradentes - Rua Milagre 

dos Peixes, 357
CATe Itaquera - Rua Augusto Carlos Bau-

man, 851
CATe São Miguel Paulista - Rua Dona Ana 

Flora Pinheiro de Souza, 76
CATe Itaim Paulista - Av. Marechal Tito, 

3012
CATe Penha - Rua Candapuí, 492
CATe Guaianases - Rua Hipólito de Ca-

margo, 479
CATe Sapopemba - Av. Sapopemba, 9064

Endereço dos CATes
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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
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O Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP) autori-
zou uma fi sioterapeuta, 
mãe de uma menina de 
seis anos diagnosticada 
com autismo, a cultivar 
maconha em sua casa, em 
Campinas, no interior pau-
lista, para produzir óleo 
de Cannabis, utilizado no 
tratamento da criança. O 
salvo-conduto foi dado 
por um ano, atendendo 
a habeas corpus da De-
fensoria Pública de São 
Paulo. A decisão é inédita 
no Tribunal paulista e 
pode criar jurisprudência, 
diz a Defensoria

Em voto vencedor, o 
desembargador Carlos 
Bueno citou precedentes 
judiciais de outros Estados 
e alegou não ver motivos 
para negar o pedido.

A criança foi diagnosti-
cada aos dois anos com 
transtorno do espectro 
autista. Em 2017, ela pas-
sou a usar óleo de extrato 
de maconha importado, 
com a autorização da 
Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), mas os trâmites e os 
altos custos difi cultaram a 
importação.

Relatórios médicos do 
Centro de Atenção Psi-
cossocial Infanto-Juvenil 
(CAPS-IJ), que acompa-
nham o desenvolvimento 
da menina, e da escola 
onde estuda, atestaram 
a melhora no quadro da 
criança após o início do 
tratamento e recomenda-
ram a sua continuidade.

Segundo a mãe, antes 
de começar a usar o óleo 

de extrato de maconha, a 
fi lha apresentava difi cul-
dades para desenvolver a 
fala e interagir socialmen-
te, irritabilidade, crises 
de ausência, tremores e 
espasmos musculares.

“Ela começou a dormir 
bem e fi car mais tran-
quila. As crises violentas 
diminuíram muito. Antes 
eu colocava capacete 
nela em casa. Cheguei 
a perder o último dente 
molar após uma cabeçada 
dela”, conta.

Também houve melhoria 
em concentração, fala e 
interações sociais “Antes 
não sentia fome, frio, dor; 
depois começou a iden-
tifi car”. A fi sioterapeuta 
já havia tido um habeas 
corpus preventivo negado 
em 2018.

Tribunal de Justiça de SP 
autoriza mãe a cultivar 
maconha para tratar filha

Divulgação
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Lady Gaga estará nos palcos do Grammy 
após Ariana Grande cancelar participação

Lady Gaga estará nos 
palcos do Grammy após 
Ariana Grande cancelar 
participação

Ariana Grande fi cou de fora 
dos palcos do Grammy, que 
acontece neste domingo, 10, 
e Lady Gaga foi anunciada 
como atração nesta quarta-
-feira, 6. A cantora está sendo 
indicada para cinco prêmios 
na competição. Quatro deles 
são para a música Shallow, 
do fi lme Nasce Uma Estrela. 
A canção concorre nas cate-
gorias disco do ano, música 
do ano, melhor performance 
em dupla (com Bradley Coo-
per) e melhor música escrita 
para mídia visual.

O quinto foi para a versão 
em piano de Joanne, na cate-
goria de melhor performance 
solo. Lady Gaga também con-
corre ao prêmio de melhor 
atriz e de melhor música 
original - ao lado de Bradley 
Cooper, com Shallow - no Os-
car 2019, que será realizado 
no dia 24 de fevereiro.
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Internada há 9 meses na capital, Vanusa 
segue em tratamento contra depressão

A cantora Vanusa segue 
internada há nove meses 
para tratar de dependência 
química e depressão, em 
São Paulo. A informação 
foi dada pelo fi lho dela, 
Rafael Vannucci, ao jornal 
Extra. Esta é a mais longa 
internação dela.

Vanusa fez sucesso com 
muitas músicas nos anos 
1970, entre elas “Manhãs 
de Setembro” e “Sonhos 
de um Palhaço”. Ao longo 
da carreira, gravou 23 dis-
cos e vendeu mais de três 
milhões de cópias. 

Em maio do ano passado, 
a cantora foi internada pela 
terceira vez em uma clínica 
de reabilitação para tratar 
da depressão e da depen-

dência química. De acordo 
com o fi lho, ela emagreceu 
30 quilos e não estava 
conseguindo ter uma vida 
saudável. 

“A depressão dela vem 
de 15 anos pra cá, e vem 
piorando. Minha mãe é 
uma pessoa forte, muito 
guerreira, muito batalha-
dora, mas hoje ela precisa 
dessa ajuda. Enquanto ela 
decidir lutar pela vida dela, 
eu vou estar aqui lutando 
também. Eu e minha família 
achamos melhor interná-la 
novamente, sem prazo de 
saída. Vai ser um tratamen-
to longo, ela vai passar por 
uma bateria de exames, ser 
avaliada. Peço a Deus que 
a ilumine e dê forças.”

Reprodução

Fantasias

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

Convites CoposBalões metalizados
Gás HélioGuardanapos

Pratos
MáscarasVelas

Suporte para 
balões Painéis 

decorativos
Painéis 

Personagens 
em EVA

Personagens Personagens 
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William Paneque, presi-
dente da ACE-Guarulhos, é 
o novo vice-presidente da 
Região Administrativa 3 – 
RA3 Metropolitana do Alto 
Tietê – da Facesp (Federa-
ção das Associações Co-
merciais do Estado de SP). 
Em eleição realizada nesta 
quinta-feira, dia 7/02, em 
Mogi das Cruzes, Paneque 
venceu por 9 votos a 1 o 
presidente da ACE de Poá, 
Francisco Eudo Quintino. 
Desta forma, a entidade 
guarulhense retoma o 
protagonismo na liderança 
empresarial da região.

A RA-3 é composta por 
12 cidades e só podem 
votar os presidentes das 
associações comerciais, ou 
representante indicado por 

procuração. Participaram do 
pleito as ACs de Guarulhos, 
Poá, Ferraz de Vasconce-
los, Biritiba Mirim, Suzano, 
Mairiporã, Santa Isabel, 
Salesópolis, Guararema e 
Mogi das Cruzes. Não vota-
ram as entidades de Arujá e 
Itaquaquecetuba.

Após o pleito, Alencar 
Burti, presidente da Facesp 
(que congrega as 420 
associações comerciais do 
Estado) e da Associação 
Comercial de São Paulo, 
ligou para Paneque e o 
parabenizou pela vitória. 
“O resultado representa a 
consolidação de uma nova 
liderança na região, que 
construiu uma unidade para 
efetuar ações e levantar 
bandeiras para melhorar 

o ambiente econômico”, 
afi rmou Burti.

O presidente da ACE de 
Ferraz de Vasconcelos, 
Daniel Balke, vê renovação 
com a eleição de Paneque. 
“Esse resultado mostra 
como é importante para 
oxigenar a própria Facesp. 
Ideias novas são essenciais 
para garantir a perenidade 
da entidade máxima do 
Estado”, disse.

Já Tânia Fukusen Varjão, 
de Mogi das Cruzes e 
que está deixando a 
vice-presidência da RA-3, 
acredita que o resultado 
da eleição aponta para 
unidade do grupo. “Assim, 
todos podemos nos ajudar”, 
sinaliza. Quintino, candidato 
de Poá, seguiu na linha. “Os 

empresários praticaram a 
democracia”.

Eleito, William Paneque 
se mostrou pronto para 
o desafi o. “Aqui a Facesp 
vai encontrar um soldado 
pronto para lutar as boas 
batalhas em defesa da 
classe empresarial. Vamos 
nos dedicar ao máximo 
para representar da melhor 
forma milhares de empre-
endedores do Alto Tietê, 
replicando o modelo de 
gestão vencedor imple-
mentado em Guarulhos, 
empoderando o associado 
e valorizando a classe 
produtiva. O resultado 
mostrou que as entidades 
têm a mesma pauta para o 
desenvolvimento econômi-
co da região”.

Presidente da ACE-Guarulhos, William Paneque é 
eleito para comandar região do Alto Tietê da Facesp

ELEIÇÃO: O presidente da ACE-Guarulhos, William Paneque foi eleito por 9 votos a 1 e vai representar milhares de empresários de 12 cidades da região
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[ horóscopo ]

A Feiticeira

A Escolha Perfeita

Globo, 13h59 
Bewitched. EUA. 
Comédia. Direção 
Nora Ephron Com 
Nicole Kidman, 
Will Ferrell. Ator 
decadente ten-
ta dar a volta por 
cima participando 
de uma versão ci-
nematográfica da 

famosa série dos 
anos 60 “A Fei-
ticeira”. Quando 
ele conhece Isa-
bel Bigelow, fica 
impressionado 
com sua beleza 
e acredita que ela 
é perfeita para o 
papel de Saman-
tha.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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BANCO 54

Entidade
como o
Green-
peace

Lagarto
herbívoro
de papo
inflável

Marjorie
Estiano,

atriz
curitibana

Rede lan-
çada pelo
Homem-A-
ranha (HQ)

Figura de
linguagem
do Barroco

(Lit.)
Estado de
Vila Velha

e Serra
(sigla)

O "com-
bustível"
do artista

Sistema
Único de
Saúde
(sigla)

Traço do
instinto
materno

"É mais fá-
cil prome-

ter que
(?)" (dito)

Metal
usado em
panelas

(símbolo)

Divisão de
escolas de
samba em
desfiles

(?) LDL: 
é prejudi-

cial ao
coração

Fora de (?):
vencido
Local de

passeatas

Possível causa da
síndrome do pânico

Beneficiários da
Previdência Social

Narram
vidas (Lit.)

(?) proibido: foi
comido por Adão,

contrariando as ordens
de Deus (Bíblia) 

Filho de
Magneto

(HQ)
Desmente

Em (?): 
em massa
Extempo-

râneas

"(?) Viva",
sucesso
de Chico
Buarque

Homem, em inglês
(?) poluentes: sua e-

missão é reduzida pe-
lo catalisador do carro

Comicidade
As substân-
cias que en-
venenam

Chamego

 Limpa o
 quadro-

negro

Certos
indivíduos
(?) Mello,

atriz

Maneira de
escrever
Tipo de 

quadrilátero
Estímulo
auditivo
Vinho de
Provence

Súbito e i-
nesperado
Alexandre
(?), cantor

Sinaliza a
desclassificação do
piloto na

F1

O número ordinal
relacionado a 20

Primeira
vogal
Raiva
(Med.)

Não
consentir
Pão de
milho

Devotos
Informação
da bula de
remédios

Lar de
Eva (Bíb.)

Stokes
(símbolo)

VIE
BIOGRAFIAS

MAGNUSRPT
NEGAHUMOR
DSANTITESE

TEIAXODOES
IMPEDIRUNS

BROACOMBATE
AGRAFIADE

APLAUSOSOM
RODABRUSCO

PESOPIOSI
TARDIASZO

MANOREDEN
GASESALA

COLESTEROL

3/man — miá. 7/aplauso — losango — tardias. 8/antítese.

[ novelas ] 

virgem

Seus pensamentos 
estão automaticamente 
se voltando para os 
aspectos mais graves 
da vida. Dê a si mesmo 
uma folga! Você estará 
em sua melhor forma. 
Tudo que você precisa 
é se preparar para 
as consequências de 
seus excessos e ter 
uma abordagem mais 
equilibrada.

Você estará em um 
estado de espírito 
alegre, mas pronto 
para mover monta-
nhas! Compense o 
tempo perdido. Seu 
sentimento de apatia 
está se esgotando, 
especialmente na 
parte física. Faça uma 
pausa.

O excesso de confian-
ça está impedindo o seu 
avanço, seja discreto 
sobre seus planos antes 
de falar sobre eles. 
Você está ganhando 
confiança, mas se 
sente sob ataque e está 
gastando tempo em 
trabalhos difíceis. 

As estrelas estão lhe 
dando liberdade total 
para tirar o máximo 
proveito dos prazeres 
ao seu alcance. Você 
precisa recarregar 
suas baterias sozinho e 
fazer um balanço. Isso 
aumenta seus níveis de 
energia.

Chegou a hora de 
tomar uma decisão 
importante. Seu senso 
de liberdade interior o 
guiará no caminho cer-
to. Você faria bem em 
lutar contra o tédio. 
Atualize suas ideias, 
faça uma pausa.

Você vai conseguir 
estabelecer um bom 
equilíbrio entre o 
trabalho e a sua vida 
privada hoje. Algumas 
pessoas exigem muito 
de você. Certifique-se 
de que você é capaz 
de aguentar isso não 
esqueça de você mes-
mo no processo.

Uma lua cúmplice lhe 
promete momentos 
inesquecíveis com as 
pessoas próximas a 
você. A felicidade está 
ao seu alcance. Você 
vai se sentir assediado 
no final do dia e seria 
uma boa ideia ter um 
descanso de verdade e 
tomar ar fresco.

A vida se tornará 
mais calma depois 
de solucionar um 
problema. Mais 
calma, talvez, do que 
você jamais imaginou 
que fosse possível. 
Você não está longe 
de ficar sobrecarre-
gado. 

Você vai receber 
uma notícia que vai 
lhe agradar. Você 
estará em um estado 
de espírito combativo 
e determinado a se 
aproximar de seus 
objetivos, então siga 
adiante. 

O seu otimismo 
crescente está ajudan-
do você a ver o lado 
bom das coisas. Você 
deve se certificar de 
que não é muito duro 
consigo mesmo. Você 
geralmente cava muito 
profundamente em 
suas reservas.

Seu otimismo vai 
ganhar a admiração das 
pessoas ao seu redor 
e você vai ser rápido 
com a sua réplica. Seja 
tolerante antes de mais 
nada, pois nem todo 
mundo será capaz de 
acompanhar o ritmo. 

Suas alterações em 
seus padrões de traba-
lho estão trazendo boa 
sorte. Não se segure! 
Você vai usar menos 
energia se preservar 
momentos de solidão 
e intimidade. Há muita 
coisa acontecendo ao 
seu redor!

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Gabriela implora 
para que Rafael 
doe sangue para 
Flora. Leonor pede 
que Marcelo não 
ceda às provoca-
ções de Solange. 
Bárbara sofre com 
o estado de Flora 
e pede perdão a 
Gabriela. Solange 
aborda Leonor 
sobre possíveis 
mudanças em sua 
carga horária no 
Sapiência.

Espelho da Vida
André garante a 

Cris que irá resga-
tá-la da clínica. Ana 
e Flávio pensam 
em retornar ao Rio 
de Janeiro com 
Cris. Bola e Daniela 
comemoram a sim-
patia e a simplicida-
de de Gigi. André 
confronta Isabel, 
que tenta entrar no 
hospital onde Cris 
está internada. 

Verão 90
João tenta se 

explicar para Manu, 
mas a menina vai 
embora do local. 
Janaína promete 
dinheiro a Galdino, 
caso ele descubra 
o paradeiro de Je-
rônimo. Moana se 
desculpa com João. 

Álamo defende 
Diego e Catraca, e 
manda Quinzinho 
soltá-los. 

O Sétimo Guardião
Valentina se 

defende de Murilo, 
e Jorge ajuda a 
patroa. As crian-
ças explicam para 
Machado sobre o 
sumiço de Feijão. 
Marcos Paulo per-
cebe o estado de 
Valentina e tenta 
descobrir o que 
aconteceu. Murilo 
avisa a Gabriel 
que tem um plano 
contra Valentina. 
Júnior, Luz, Clotilde, 
Peçanha e Macha-
do procuram por 
Feijão.

Jesus
Pilatos fica furioso 

com a informa-
ção de Caifás. O 
governador romano 
manda a filha de 
volta para Roma. 
Jesus agradece 
a acolhida de 
José de Arimatéia 
e avisa que irá 
para o Monte das 
Oliveiras. Chuza 
nota o sumiço de 
seu anel. Almáquio 
conversa com a 
mulher encurvada. 
Longinus se declara 
para Kesiah.

As Aventuras 
de Poliana

Débora vai à 
padaria e Afonso 
senta-se com ela, 
aproveitando para 
tirar satisfação so-
bre a conversa que 
ambos tiveram em 
casa. Lorena, Gael, 
Mario e Benício 
armam um plano 
para que o piqueni-
que que Claudia e 
Durval combinaram 
de fazer seja atra-
palhado. 

Teresa
Teresa diz a Ar-

thur que vai deixar 
as lembranças pra 
trás e tentar ser 
feliz. Jonhy diz a 
Gema que Nico 
lhe emprestou o 
dinheiro que pre-
cisava para pagar 
o hospital, mas 
pediu discrição. 
Luisa informa Arthur 
que vai viver com 
Fernando. Aurora 
tenta convencer 
Mariano a entender 
Aída, pois a relação 
de Rubens com 
Esperança mudou 
por completo a vida 
dela.

 
O resumo dos 

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

Record, 22h45 
Com Anna Kendri-
ck, Skylar Astin. 
Obrigada a ir para 
a faculdade con-
tra a vontade, a 
rebelde Beca não 
se interessa em 
participar de ativi-

dades extracurri-
culares, até surgir 
a oportunidade de 
ingressar no gru-
po musical Barden 
Bella e competir 
no Campeonato 
Regional de Mú-
sica.
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Para comemorar os 123 
anos do Parque Alberto 
Löfgren – Horto Florestal, 
neste domingo (10), será 
realizada uma caminhada 
pelos jardins do Horto. 
Para celebrar, os moni-
tores contarão a história 
do parque e de algumas 
das edifi cações históricas, 
como o antigo Palácio de 
Verão do Governo e o 
Museu Florestal, além de 
atrativos como a Trilha do 
Arboreto 500 anos, Nú-
cleo Estação Vida, entre 
outros.

A atividade é gratuita e 
não é necessário agenda-
mento prévio. Apesar de 
estar localizado em área 
urbana, o Horto mantém 
extensas áreas de Mata 
Atlântica, constituindo 
uma importante referência 
para a população da zona 
norte da capital. Criado 
em 1896, foi a primeira 
área de conservação efe-
tivamente implantada no 
Estado de São Paulo.

Com a desapropriação 
do Engenho Pedra Branca, 
a princípio foi fundado 
como um Horto Botânico, 
institucionalmente ligado à 
seção de Botânica da Co-
missão Geográfi ca e Geo-

lógica da Província de São 
Paulo (CGG), subordinada 
a pasta de Agricultura.

Em 1909, o Horto Botâ-
nico passou a ser deno-
minado Horto Botânico e 
Florestal e, em 1911, com 
a criação do Serviço Flo-
restal do Estado, passou 
a denominar-se somente 
Horto Florestal, que tinha 
como objetivo principal a 
produção de fl orestas de 
rápido crescimento para 
recuperação da cobertura 
fl orestal do Estado, devido 
à escassez de fl orestas 
nativas já devastadas em 
razão da expansão da fron-
teira agrícola no Estado.

Somente em 1963 o 
Horto Florestal recebe o 
status de Parque Estadual, 
ou seja, uma unidade de 
conservação, alterando 
os objetivos de mane-
jo da área, passando a 
enfatizar a preservação 
de ecossistemas naturais 
e a restauração daqueles 
degradados.

Em 1968 o local passou a 
denominar-se Parque Esta-
dual Turístico da Canta-
reira, nome que nunca foi 
ofi cialmente incorporado. 
Sendo assim, continuou a 
ser popularmente conheci-

do como Horto Florestal e 
pela administração pública 
como parque da capital.

Em 1983, toda a área 
do parque é tombada 
pelo Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e 
Turístico (CONDEPHAAT).

E em 1993, pela Lei Esta-
dual no 8.212, a unidade 
passou a denominar-se 
Parque Estadual Alberto 
Löfgren, em homenagem 
ao naturalista e cientista 
sueco, que foi chefe da 
Seção de Botânica da 
Comissão Geográfi ca e 
Geológica, fundador do 
Instituto Florestal e criador 
deste parque.

Horto Florestal de São Paulo 
celebra os 123 anos com 
caminhada pelos jardins
Divulgação

Serviço:
Caminhada pelos 
jardins do Horto
Ponto de encontro: 
Rua do Horto, 931, 
Horto Florestal – 
entrada principal
Horário de início: 9h
Telefone para mais 
informações: (11) 2232-
3117
Funcionamento de 
segunda a segunda, 6h 
às 18h - No horário de 
verão até às 19h * Promoção válida para até 2 ingressos. Não disponível para meia entrada, ingressos promocionais e não acumulativo. 

Válido somente com apresentação deste recorte.

entrada

Leitor do HOJE 
paga meia
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Dois dias depois de habeas 
corpus concedidos pelo 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), os executivos da Vale e 
os engenheiros de uma em-
presa terceirizada investiga-
dos dentro do processo que 
apura as causas da ruptura 
da barragem em Brumadinho, 
no último dia 25, deixaram na 
tarde desta quinta-feira, 7, a 

Penitenciária Nelson Hungria, 
em Contagem, na região me-
tropolitana de Belo Horizonte. 
A decisão inicial da Justiça em 
Brumadinho era de que a pri-
são fosse por, no mínimo, 30 
dias. Todos saíram tampando 
os rostos.

Os executivos da Vale que 
estavam presos são Cesar 
Augusto Paulino Grandchamp, 

geólogo, Ricardo de Oliveira, 
gerente de Meio Ambiente 
do Corredor Sudeste, e 
Rodrigo Artur Gomes de 
Melo, gerente executivo do 
Complexo Paraopeba da Vale. 
Os engenheiros terceirizados, 
que atestaram estabilidade da 
barragem, são André Yassuda 
e Makoto Mamba.

Conforme o relator 

da decisão do STJ pela 
soltura do grupo, ministro 
Nefi Cordeiro, a saída dos 
engenheiros, que trabalham 
para a empresa Tüv Süd, e 
dos funcionários da Vale se 
justifica porque todos pres-
taram declarações, além de 
já terem sido feitas buscas e 
apreensões, e não ter sido 
detectado risco que pudes-

sem oferecer à sociedade.
Na última sexta-feira, 1º, o 

Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG) havia nega-
do habeas corpus para os 
funcionários da mineradora e 
engenheiros terceirizados. As 
prisões ocorreram a pedido 
do Ministério Público em ope-
ração para apurar suspeita de 
homicídio, falsidade ideoló-

gica e crimes ambientais no 
rompimento da barragem.

O número de mortos pelo 
rompimento da barragem 1 da 
mina Córrego do Feijão em 
Brumadinho, na região me-
tropolitana de Belo Horizonte, 
subiu para 157. Há ainda 182 
desaparecidos, segundo infor-
mou nesta quinta-feira, 7, a 
Defesa Civil de Minas Gerais.

Executivos da Vale e engenheiros 
deixam a penitenciária em Minas

ED I TA L
Nos termos da legislação em vigor, ficam convocados, por este Edi-
tal, todos os eleitores filiados ao Partido da Social Democracia Bra-
sileira – PSDB, neste município, para a Convenção Zonal 1 7 6  que 
será realizada no dia 24 de Fevereiro de 2019, com início às 09:00 
horas e encerramento às 16:00 horas, à Rua Presidente Prudente, 
nº 17. Centro – Guarulhos / SP. 07110-140.

O R D EM  D O  D I A
a) Eleição por voto direto e secreto, do Diretório Zonal, que será 
constituído de 33 (trinta e três) membros, e de 11 (onze) suplentes;

b) Eleição por voto direto e secreto, de 5 (cinco) Delegados e igual 
número de suplentes à Convenção Estadual;

c) Eleição do Conselho de Ética e Disciplina, constituído com 5 (cin-
co) membros efetivos e igual número de suplentes.

Na mesma data, serão eleitos, por voto direto e secreto, a Comissão 
Executiva Zonal e seus suplentes, e os membros efetivos e suplen-
tes do Conselho Fiscal, em reunião do Diretório Zonal eleito, convo-
cada por este Edital para as 16:30, sendo o início do credenciamen-
to dos suplentes às 16:45, no mesmo local.

Informamos que no dia 12/02/2019, das 10 às 16 horas, a Comissão 
Executiva Municipal manterá plantão, na Rua Presidente Prudente, 
nº 17 - Centro para protocolar o requerimento para registro de cha-
pas completas, obedecendo ao art. 25 § 7º do Estatuto do PSDB.

ED I TA L
Nos termos da legislação em vigor, ficam convocados, por este Edi-
tal, todos os eleitores filiados ao Partido da Social Democracia Bra-
sileira – PSDB, neste município, para a Convenção Zonal 1 85  que 
será realizada no dia 24 de Fevereiro de 2019, com início às 09:00 
horas e encerramento às 16:00 horas, à Rua Tasso Fragoso, nº 20. 
Pq. Das Nações – Guarulhos / SP. 07243-570.

O R D EM  D O  D I A
a) Eleição por voto direto e secreto, do Diretório Zonal, que será 
constituído de 33 (trinta e três) membros, e de 11 (onze) suplentes;

b) Eleição por voto direto e secreto, de 4 (quatro) Delegados e igual 
número de suplentes à Convenção Estadual;

c) Eleição do Conselho de Ética e Disciplina, constituído com 5 (cin-
co) membros efetivos e igual número de suplentes.
Na mesma data, serão eleitos, por voto direto e secreto, a Comissão 
Executiva Zonal e seus suplentes, e os membros efetivos e suplen-
tes do Conselho Fiscal, em reunião do Diretório Zonal eleito, convo-
cada por este Edital para as 16:30, sendo o início do credenciamen-
to dos suplentes às 16:45, no mesmo local.
Informamos que no dia 12/02/2019, das 10 às 16 horas, a Comissão 
Executiva Municipal manterá plantão, na Rua Presidente Prudente, 
nº 17 - Centro para protocolar o requerimento para registro de cha-
pas completas, obedecendo ao art. 25 § 7º do Estatuto do PSDB.

ED I TA L
Nos termos da legislação em vigor, ficam convocados, por este Edi-
tal, todos os eleitores filiados ao Partido da Social Democracia Bra-
sileira – PSDB, neste município, para a Convenção Zonal 39 4  que 
será realizada no dia 24 de Fevereiro de 2019, com início às 09:00 
horas e encerramento às 16:00 horas, à Rua dos Dantas, nº 604. 
Parque Santos Dumont – Guarulhos / SP. 07152-250

O R D EM  D O  D I A
a) Eleição por voto direto e secreto, do Diretório Zonal, que será 
constituído de 33 (trinta e três) membros, e de 11 (onze) suplentes;

b) Eleição por voto direto e secreto, de 4 (quatro) Delegados e igual 

número de suplentes à Convenção Estadual;

c) Eleição do Conselho de Ética e Disciplina, constituído com 5 (cin-
co) membros efetivos e igual número de suplentes.

Na mesma data, serão eleitos, por voto direto e secreto, a Comissão 
Executiva Zonal e seus suplentes, e os membros efetivos e suplen-
tes do Conselho Fiscal, em reunião do Diretório Zonal eleito, convo-
cada por este Edital para as 16:30, sendo o início do credenciamen-
to dos suplentes às 16:45, no mesmo local.

Informamos que no dia 12/02/2019, das 10 às 16 horas, a Comissão 
Executiva Municipal manterá plantão, na Rua Presidente Prudente, 
nº 17 - Centro para protocolar o requerimento para registro de cha-
pas completas, obedecendo ao art. 25 § 7º do Estatuto do PSDB.

ED I TA L
Nos termos da legislação em vigor, ficam convocados, por este Edi-
tal, todos os eleitores filiados ao Partido da Social Democracia Bra-
sileira – PSDB, neste município, para a Convenção Zonal 39 5  que 
será realizada no dia 24 de Fevereiro de 2019, com início às 09:00 
horas e encerramento às 16:00 horas, Av. Cap. Aviador Valter Ri-
beiro, nº 400. Cidade Jardim Cumbica – Guarulhos / SP. 07181-070

O R D EM  D O  D I A
a) Eleição por voto direto e secreto, do Diretório Zonal, que será 
constituído de 33 (trinta e três) membros, e de 11 (onze) suplentes;

b) Eleição por voto direto e secreto, de 3 (três) Delegados e igual 
número de suplentes à Convenção Estadual;

c) Eleição do Conselho de Ética e Disciplina, constituído com 5 (cin-
co) membros efetivos e igual número de suplentes.

Na mesma data, serão eleitos, por voto direto e secreto, a Comissão 
Executiva Zonal e seus suplentes, e os membros efetivos e suplen-
tes do Conselho Fiscal, em reunião do Diretório Zonal eleito, convo-
cada por este Edital para as 16:30, sendo o início do credenciamen-
to dos suplentes às 16:45, no mesmo local.

Informamos que no dia 12/02/2019, das 10 às 16 horas, a Comissão 
Executiva Municipal manterá plantão, na Rua Presidente Prudente, 
nº 17 - Centro para protocolar o requerimento para registro de cha-
pas completas, obedecendo ao art. 25 § 7º do Estatuto do PSDB.

ED I TA L
Nos termos da legislação em vigor, ficam convocados, por este Edi-
tal, todos os eleitores filiados ao Partido da Social Democracia Bra-
sileira – PSDB, neste município, para a Convenção Zonal 39 3 que 
será realizada no dia 24 de Fevereiro de 2019, com início às 09:00 
horas e encerramento às 16:00 horas, Rua Abacateiro, nº 99. Pq. 
Continental II – Guarulhos / SP. 07084-330.

O R D EM  D O  D I A
a) Eleição por voto direto e secreto, do Diretório Zonal, que será 
constituído de 33 (trinta e três) membros, e de 11 (onze) suplentes;

b) Eleição por voto direto e secreto, de 6 (seis) Delegados e igual 
número de suplentes à Convenção Estadual;

c) Eleição do Conselho de Ética e Disciplina, constituído com 5 (cin-
co) membros efetivos e igual número de suplentes.

Na mesma data, serão eleitos, por voto direto e secreto, a Comissão 
Executiva Zonal e seus suplentes, e os membros efetivos e suplen-
tes do Conselho Fiscal, em reunião do Diretório Zonal eleito, convo-
cada por este Edital para as 16:30, sendo o início do credenciamen-
to dos suplentes às 16:45, no mesmo local.

Informamos que no dia 12/02/2019, das 10 às 16 horas, a Comissão 
Executiva Municipal manterá plantão, na Rua Presidente Prudente, 
nº 17 - Centro para protocolar o requerimento para registro de cha-
pas completas, obedecendo ao art. 25 § 7º do Estatuto do PSDB.

ED I TA L
Nos termos da legislação em vigor, ficam convocados, por este 
Edital, todos os eleitores filiados ao Partido da Social Democracia 
Brasileira – PSDB, neste município, para a Convenção Zonal 27 9  
que será realizada no dia 24 de Fevereiro de 2019, com início às 
09:00 horas e encerramento às 16:00 horas, à Rua Teixeira Soares, 
nº 183. Jd das Acácias – Guarulhos / SP. 07140-200

O R D EM  D O  D I A
a) Eleição por voto direto e secreto, do Diretório Zonal, que será 
constituído de 33 (trinta e três) membros, e de 11 (onze) suplentes;

b) Eleição por voto direto e secreto, de 4 (quatro) Delegados e igual 
número de suplentes à Convenção Estadual;

c) Eleição do Conselho de Ética e Disciplina, constituído com 5 (cin-
co) membros efetivos e igual número de suplentes.

Na mesma data, serão eleitos, por voto direto e secreto, a Comissão 
Executiva Zonal e seus suplentes, e os membros efetivos e suplen-
tes do Conselho Fiscal, em reunião do Diretório Zonal eleito, convo-
cada por este Edital para as 16:30, sendo o início do credenciamen-
to dos suplentes às 16:45, no mesmo local.

Informamos que no dia 12/02/2019, das 10 às 16 horas, a Comissão 
Executiva Municipal manterá plantão, na Rua Presidente Prudente, 
nº 17 - Centro para protocolar o requerimento para registro de cha-
pas completas, obedecendo ao art. 25 § 7º do Estatuto do PSDB.

ED I TA L
Nos termos da legislação em vigor, ficam convocados, por este 
Edital, todos os eleitores filiados ao Partido da Social Democracia 
Brasileira – PSDB, neste município, para a Convenção Zonal 27 8 
que será realizada no dia 24 de Fevereiro de 2019, com início às 
09:00 horas e encerramento às 16:00 horas, à Rua Central, nº 535. 
Pq Santo Antônio – Guarulhos / SP. 07062-060

O R D EM  D O  D I A
a) Eleição por voto direto e secreto, do Diretório Zonal, que será 
constituído de 27 (vinte e sete) membros, e de 9 (nove) suplentes;

b) Eleição por voto direto e secreto, de 5 (cinco) Delegados e igual 
número de suplentes à Convenção Estadual;

c) Eleição do Conselho de Ética e Disciplina, constituído com 5 (cin-
co) membros efetivos e igual número de suplentes.

Na mesma data, serão eleitos, por voto direto e secreto, a Comissão 
Executiva Zonal e seus suplentes, e os membros efetivos e suplen-
tes do Conselho Fiscal, em reunião do Diretório Zonal eleito, convo-
cada por este Edital para as 16:30, sendo o início do credenciamen-
to dos suplentes às 16:45, no mesmo local.

Informamos que no dia 12/02/2019, das 10 às 16 horas, a Comissão 
Executiva Municipal manterá plantão, na Rua Presidente Prudente, 
nº 17 - Centro para protocolar o requerimento para registro de cha-
pas completas, obedecendo ao art. 25 § 7º do Estatuto do PSDB.

Guarulhos, 08/02/2019.
M a r c o  d e  O l i v e i r a  I a n n o n i

Presidente da Comissão Executiva Municipal
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de linhaClassifi cados

EDITAIS 
LEGAIS E 
PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

TEL. 2823-0800

LIGUE E ANUNCIE 

   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 

 PICAP STRADA 2002 
 Cabi/esten 1.5, gasolina, bom 
estado doc. zero p/ vender hoje 
R$14mil F:2425-1788/98361-
5020 whats 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 GALPÃO COMERCIAL 
 Terreno de 10.550m², construído 
3.071m² localizado na av Baquiri-
vu, 26 - Guarulhos. Fácil negocia-
ção c/ proprietário. F:(17)99663-
7000/3235-8004 

 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 

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

 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 

 SERVIÇOS 
 RELAX 

 CRIS MASSAGEM 
 Com local discreto, mais info 
whats: 99947-6210 

 AMIGAS COM LOCAL 
 Discreto para homens casados. 
Mais info: Whats: 96874-9067 

     

   Para 
anunciar

nos 
classifi cados 

ligue: 
2823-0828
2823-0829
2823-0830
2823-0836
2823-0837

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

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

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

Trabalhamos com 
defesas de multas, 

recuperação de CNH 
suspensa e cassada. 

Mandado de segurança 
e Permissão.

11 2338-3537
11 98158-1151

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

Com 
experiência 

urgente.
Enviar 

currículo: 
ana@

conpac.
com.br

Auxiliar de limpeza
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A melhor opção para o seu 
almoço de domingo!
RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP
RESERVAS�THEFIRE.COM.BR
TEL: 
11� 2447�1582
DE  2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

T�BONE STINCO �OSSOBUCO� BURRATA ESPAÇO KID’S COMPLETO
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