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Programa Cidade Mirim
tem meta de atender
40 mil crianças em 2019

Sidnei Barros

Fábio Nunes Teixeira
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Prefeitura de Guarulhos
recebe o 1o estudo
de viabilidade do VLT

GH Pág. 4

GH Pág. 7

TRAGÉDIA NO FUTEBOL

Arthur, 14 anos

Athila Paixão, 15 anos

Bernardo, 14 anos

Christian, 15 anos

Gedson, 14 anos

Jorge Eduardo, 15 anos

Pablo Henrique, 14 anos

Rykelmo, 17 anos

Samuel, 15 anos

Vitor, 14 anos

Incêndio no CT do Flamengo do
Rio mata dez jogadores da base
O Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio, foi palco na madrugada desta sexta (8)
de uma das maiores tragédias do futebol brasileiro; as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pela polícia
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Flamengo de Guarulhos se solidariza com co-irmão carioca

2

painel

Prefeitura publica lista
de classificação para
Assistentes de Gestão
e Agentes Escolares
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[ cena do dia ]

[ tempo ]
Ivanildo Porto

Hoje

9. Fev

31º

Máxima

17º

Mínima
PARCIALMENTE
NUBLADO

10%

Fábio Nunes Teixeira

Valorizar os servidores para que tenham
condições de desenvolver bem o seu trabalho
e, consequentemente,
atender bem a população é um dos principais
objetivos da Prefeitura
de Guarulhos. Por isso, o
prefeito Guti abriu a lista
de classificação geral
para os Assistentes de
Gestão Escolar e Agentes Escolares.
A decisão, que será publicada no Diário Oficial
desta sexta-feira (8), é
uma conquista da categoria negociada entre a
Secretaria de Educação
e o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de
Guarulhos (Stap).
As reivindicações
desses profissionais, que
atuam nessas funções
desde 2008 e 2009, já
passaram por inúmeros
espaços de debate até
que, 10 anos depois, o
secretário de Educação,
Paulo Matheus, deu a
devida atenção, e prontamente, o Prefeito Guti
atendeu a solicitação de
classificação geral.
Dentre as principais
atribuições dos Agentes
Escolares e Assistentes
de Gestão Escolar estão
funções fundamentais, relacionadas ao apoio educacional e administrativo
das unidades escolares.
A decisão de publicação da classificação
geral dos Assistentes
de Gestão Escolar e

Amanhã

10. Fev

31º

Máxima

20º

Mínima
PARCIALMENTE
NUBLADO

Agentes Escolares
beneficiará mais de 500
profissionais que atuam
nas escolas da Prefeitura de Guarulhos, e que
poderão escolher a escola sede onde desejam
atuar, reorganizando de
forma democrática os
postos de trabalho, de
acordo com a classificação de cada um.
A classificação dos
profissionais será organizada por ordem de
admissão e a escolha
da sede acontecerá no
final do ano, ocasião em
que será publicada nova
classificação privilegiando aqueles que estão
atuando nas escolas.
Títulos e cursos realizados em instituições reconhecidas pela Prefeitura
podem auxiliar na classificação dos servidores.
Sempre atento às
necessidades dos profissionais que atuam na
Educação, o prefeito Guti
compartilha da satisfação dessa conquista.
“Nosso desejo é que os
Assistentes de Gestão
Escolar e os Agentes
Escolares possam se
sentir valorizados no
cumprimento de suas
importantes funções,
essenciais para o bom
atendimento que a
Prefeitura de Guarulhos
oferece nas unidades
escolares do município,
um verdadeiro modelo
de espaço democrático,
cujo foco são os alunos
e suas famílias”.

LOTERIAS:

No meio da rua
Um caminhão quebrado na avenida Monteiro Lobato, altura do número 4550, em Cumbica, próximo da Base Aérea, está há quatro dias abandonado com carga e provocando
trânsito intenso na via, principalmente nos horários de pico. Ninguém toma providência.

[ carta do leitor ]
Oberdan Costa

Daniel Penteado Castro

Sandra Duarte Porto

A lamentável e triste tragédia de Brumadinho
não requer apenas indenizações às famílias das
vítimas e sobreviventes,
mas prisão dos responsáveis por este crime que
coloca, mais uma vez, o
Brasil nas páginas dos
jornais de todo o mundo..

O Brasil nada aprendeu
com a tragédia de Mariana, há apenas três
anos. Agora, temos outra tragédia, bem maior
que aquele na questão
de perdas humanas. No
nosso país, os empresários fazem o que querem. Realmente, é muita
revolta e tristeza que assolam o povo brasileiro..

Achei muito importante o governador de São
Paulo, João Doria, sancionar 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, principalmente nos finais de semana.

Anita Dolores Ramos
Até quando vamos conviver com tragédias cometidas pela irresponsabilidades de quem só
quer ganhar dinheiro? A
direção da Vale precisa
ser processada, julgada
e os condenados pela
Justiça brasileira cumprirem suas penas. Não
dá para convivermos
mais com tanto descaso
com a vida do ser humano e, principalmente, do
trabalhador brasileiro.

Eulália Boaventura
Lima
Parabéns ao governador de São Paulo, João
Doria, por dividir a dor
das famílias mineiras,
vítimas da tragédia de
Brumadinho, e oferecer ajuda com agentes
de segurança do nosso
estado. Temos que unir
forças e aumentar a solidariedade diante de tamanho desastre.

Suzana Carvalho
de Souza
Um ônibus atropelou 28
ciclistas e matou três na
Rodovia dos Bandeirantes, neste final de semana. E, infelizmente, este
tipo de acidente envolvendo ciclistas nunca irá
diminuir, pois é público e
notório a aversão de motoristas com quem está
pedalando suas bikes,
sejam para trabalhar ou
nos momentos de lazer..

Envie seus comentários para o e-mail: redacao@guarulhoshoje.com.br
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Deu sorte hoje?
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
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Com a meta de dobrar o
atendimento neste ano, o
Centro Municipal de Educação (CME) Júlio Fracalanza,
na Vila Augusta, por meio
do programa Cidade Mirim
Educação no Trânsito, quer
receber 40 mil crianças
neste ano, trabalhando
como tema principal, a
educação no trânsito.
Somente no ano passado, houve mais de 18 mil
atendimentos, segundo o
coordenador do CME Júlio
Francalanza, Vicente Porto
de Vasconcellos, de 54
anos.
Já no primeiro mês deste
ano, houve 2.500 atendimentos. Atualmente, a
Cidade Mirim está em manutenção para receber as
crianças no mês de março.
As crianças atendidas
pelo programa são estudantes entre o terceiro
e quinto ano do Ensino
Fundamental da rede
municipal de educação.
“O Centro Municipal de
Educação Júlio Fracalanza, ligado à Secretaria de
Educação, atuará nas áreas
de Educação, Cultura,

Meio Ambiente, Educação
de Crianças no Transito,
Esportes, Lazer e Praticas
Integrativas e Complementares da Saúde, auxiliando no desenvolvimento
comunitário do bairro onde
está inserido e garantindo
o desenvolvimento dos
cidadãos em todas as suas
dimensões – intelectual,
física, emocional, social e
cultural”, explicou Vasconcellos.
Para aumentar a capacidade de atendimento
das crianças, o programa
atenderá alunos das escolas municipais nos horários
das 8h às 10h, das 11h às
14h e das 14h às 16h30,
recebendo duas turmas em
cada horário. Em média,
segundo Vasconcellos,
cada turma tem entre 30 a
35 alunos.
Além desse novo horário,
a Cidade Miriam também
deverá aumentar o número
de profissionais, já que
mais seis pessoas devem
ser contratadas, além
de firmar parceria com a
Guarupass para realização
da sala de jogos. “Teremos
uma sala que será constru-

Ivanildo Porto

Ulisses Carvalho
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Meta do programa Cidade Mirim é
atender 40 mil crianças neste ano

ída como um ônibus, para
a criança aprender a não
depredar o veículo e a utilizar o cinto de segurança,
além de assistir a vídeos
educativos”, destacou.

O parque também passará a contar com uma base
da Proguaru para ações de
zeladoria. “O prefeito está
acompanhando a evolução
no parque, ele sempre nos

Caso a criança more longe ou não
tenha bicicleta para a realização das
aulas, o próprio projeto oferece 50
bicicletas, disponibilizadas somente no
período das aulas. As bicicletas são aro
16, 20 e há quatro de aro 26. As aulas
de pedal também retornam no próximo
mês, com aulas para adultos e crianças
a partir dois seis anos.
“As aulas são somente aos sábados
pela manhã. São três aulas, primeiro
ensinando os itens de segurança,

depois como se equilibrar e por último,
como pedalar”, destacou o coordenador. Neste mês de fevereiro, está sendo efetuada a manutenção do espaço
e das bicicletas, como troca de freio,
pneu e também a poda nas árvores.
O CME também conta agora com
aulas durante a semana de Pilates e Tai
Chi Chuan, dedicadas ao relaxamento
do corpo e também a saúde mental. As
aulas são realizadas na Tenda Branca
do parque. O local também conta com
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e da Dutra ou utilizarem
desvios e outros caminhos.
“Com isso, o tempo gasto na
ligação entre as duas cidades
aumentou consideravelmente”, explicou Guti.
Diante do problema,
Guti buscou junto a Covas
informações sobre a situação das obras e um possível
prazo para liberar a ponte. O
prefeito paulistano explicou
que está realizando todos os
esforços necessários para
agilizar o processo para a
restauração do complexo.
Covas disse acreditar que,
por ter sido interditada antes
que ocorressem danos
maiores, como uma queda

Serviço:
Centro Municipal de Edu-

cação Júlio Fracalanza
Endereço: rua Joaquim
Miranda, s/n, Vila Augusta.
Telefone para agendamento no Cidade Mirim:
2414-2050

Programa Saúde Agora abre três UBS neste sábado em Guarulhos

Guti e Bruno Covas debatem a liberação
de ponte da via Dutra na Marginal Tietê
Os prefeitos Guti (Guarulhos) e Bruno Covas (São
Paulo) se reuniram na manhã
desta sexta-feira (8), na sede
da prefeitura paulistana, para
tratar da liberação da ponte
de acesso da pista expressa
da Marginal Tietê à rodovia
Presidente Dutra, interditada
desde o dia 23 de janeiro, depois que foram identificados
problemas em sua estrutura.
Apesar de ficar em São
Paulo, a ponte é um dos
principais acessos da Capital
para Guarulhos. Desde a
interdição, as pessoas que se
dirigem à cidade são obrigadas a utilizar a ponte que une
as pistas laterais da Marginal

liga perguntando como estão os trabalhos”, destacou
Vasconcellos.

de alguma estrutura, como
ocorreu na Marginal Pinheiros, também em São Paulo,
em novembro, o acesso
pode vir a ser liberado em
um prazo menor que o estabelecido para a ocorrência
na zona oeste. A previsão

para a reabertura da ponte
da Marginal Pinheiros é o
mês de abril. “Assim que eu
tiver uma data me comprometo a informar a população
de Guarulhos para tranquilizar a todos”, encerrou Bruno
Covas.

a feira orgânica, realizada todas as
quartas-feiras e deve passar a contar
com a feira de artesãos, que deve ser
realizada aos domingos.
Na parte de educação ambiental, haverá a construção de hortas e o plantio
de plantas medicinais, além do projeto
‘Bosque Terapia’, que deve ser iniciado
no mês que vem, oferecendo aos
moradores próximos ao local, cuidar
de um canteiro do parque, realizando
plantações de mudas, por exemplo.

Prefeitura intensifica fiscalização
contra transporte clandestino
A Secretaria de Transportes e Mobilidade
Urbana (STMU) tem intensificado a fiscalização
com relação ao chamado
transporte clandestino,
com o intuito de reter e
multar os veículos que
trafegam nessa condição.
Em 2018 foram realizados
um total de 16 retenções
para esses casos e só
até o dia 7 de fevereiro
deste ano o número já
atingiu cinco veículos.
Caso a média seja mantida, a fiscalização poderá
encerrar 2019 com mais
de 50 retenções.
O trabalho dos agentes de trânsito tem sido
eficiente no sentido de
coibir uma irregularida-

de que atenta contra a
segurança de todos os
usuários de transporte
público. Isso pelo fato de
os micros clandestinos
não possuírem, entre
outros requisitos, seguro
de vida para os passageiros. Além do mais,
esse tipo de “serviço”
gera um desequilíbrio,
com a concorrência
desleal com o serviço
regulamentado.
Os agentes da STMU
têm realizado operações
que contam com o apoio
da Polícia Militar e da
Guarda Civil Metropolitana (GCM) em todos os
modais de passageiros:
micros coletivos, vans
escolares e táxis.
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Antônio Boaventura

O governo do estado,
por meio da Secretaria do
Desenvolvimento Social
do Estado de São Paulo,
anunciou novos prazos
para idosos e pessoas
com deficiência (PCD)
para se cadastrarem no
CadÚnico (Cadastro Único), do governo federal, e
manter seus benefícios de
Prestação Continuada. No
município de Guarulhos,
7.759 pessoas precisam
atualizar seus dados ou
registrá-los ao cadastro.

As datas são de acordo
com as respectivas datas
de aniversário. O cadastramento pode ser feito
através dos Centros de
Referência da Assistência
Social (CRAS) e o beneficiário deve levar seu CPF
e de seus familiares, comprovante de renda e de
residência. Caso não haja
CRAS no município, deve
procurar pela Secretaria
da Assistência Social.
De acordo com portaria nº 2.651, de 18 de
dezembro de 2018, do

Lote

Aniversariantes dos
meses:

1

Janeiro, fevereiro, março

31 de março

2

Abril, maio e junho

30 de junho

3

Julho, agosto, setembro

30 de setembro

4

Outubro, novembro,
dezembro

Prazo para cadastramento até:

31 de dezembro

Ministério da Cidadania,
os beneficiários ainda
não cadastrados serão
distribuídos em 4 (quatro)
lotes de convocação para
cadastro durante o ano de
2019, seguindo os meses
de seus aniversários.
Guarulhos possui 18.973
pessoas beneficiadas pelos programas sociais.
Aqueles que fazem
aniversário em janeiro, fevereiro e março (primeiro
lote) devem realizar sua
inscrição no CadÚnico até
o dia 31 de março, sem
que haja prejuízo no pagamento do benefício. Entretanto, os beneficiários que
receberem a notificação
e não se inscreverem no
prazo estabelecido terão
o benefício suspenso a
partir do mês subsequente.
Todos os beneficiários não inscritos estão
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Quase 8 mil pessoas devem se cadastrar
no CadÚnico para não perder benefícios

sendo notificados por
carta e por meio da rede
bancária sobre as datas
limite. Caso não receba a
carta, mesmo assim deve

comparecer ao Cras para
regularizar a situação
junto ao CadÚnico. Até o
momento, mais de 551milbeneficiários de todo o

Estado já registraram as
informações na ferramenta do governo federal, o
que representa 73,7% do
total de beneficiários.

6
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O médico do elenco
profissional do Flamengo,
João Marcelo Amorim,
disse nesta sexta-feira
que as dez vítimas fatais
do incêndio no alojamento das categorias de base
do clube, ocorrido na madrugada desta sexta-feira
8), são todos jogadores
das categorias de base.
Até o fim da tarde desta
sexta-feira, o Instituto
Médico Legal (IML) havia
identificado oito dos dez
corpos, embora já se
tenha informação da lista
completa das vítimas.
Restavam, portanto,
confirmar a identidade de
outros dois.
Amorim conversou com
o jornalistas ao chegar à
sede do IML junto com
o psicólogo do clube,
Alberto Filgueiras. Os dois
foram ao local para dar

suporte aos familiares.
“O Flamengo está dando
todo suporte na parte
psicológica e médica aos
familiares. A informação
que eu tenho é que não
se tem funcionários entre
as vítimas. Não sei detalhes do andamento sobre
a identificação”, explicou.
Junto com o médico e o
psicólogo, chegou ao IML
um funcionário do órgão
carregando uma pasta.
Dentro dela, havia carteira
de identidades, documentos e informações
médicas para auxiliar na
identificação das vítimas.
Os corpos começaram a
deixar o Ninho do Urubu,
local do incêndio, sendo
levados ao IML por volta
do meio-dia. Três veículos foram utilizados no
transporte.
O Flamengo e os órgãos

oficiais do Rio não divulgaram a lista das vítimas.
Porém, familiares e times
onde os garotos jogaram em anos anteriores
fizeram manifestações
de luto em redes sociais.
Um deles veio do Trieste,
clube amador de Curitiba,
que no passado teve no
elenco três vítimas do
incêndio: Gedson dos
Santos, Victor Isaías e
Bernardo Pissetta, todos
de 14 anos.
O incêndio ocorreu no
Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do
Flamengo na zona oeste
do Rio. As causas ainda
estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A
tragédia comoveu o país
e causou manifestações
de várias times de futebol,
atletas e personalidades
do mundo.

Lista dos jovens mortos

Fábio Mota/AE

Incêndio em CT mata dez atletas da
base do Flamengo no Rio de Janeiro

Fotos: Reprodução e Arquivo Pessoa

Flamengo se solidariza com o
co-irmão carioca por tragédia
Antônio Boaventura

1. Arthur Vinícius de Freitas, 14 anos

5. Pablo Henrique da Silva, 14 anos

9. Gedson Santos, 14 anos

2. Bernardo Pissetta, 14 anos

6. Vitor Isaias, 14 anos

10. Rykelmo de Souza Viana, 17 anos

3. Christian Esmerio, 15 anos

7. Samuel Thomas Rosa, 15 anos

4. Jorge Eduardo Santos, 15 anos

8. Athila Paixão, 15 anos

O Flamengo de Guarulhos, fundado em 1954 pela
carioca Guiomar Pereira
Xavier, se solidarizou com
as vítimas e seus familiares.
O Rubro-Negro guarulhense
disputa nesta temporada a
4ª divisão do Campeonato
Paulista.
“A Associação Atlética
Flamengo de Guarulhos, os
atletas e toda sua diretoria
compartilham o sentimento
de perda de familiares de
toda nação rubro negra,
principalmente em memória
da nossa fundadora, a carioca Guiomar Pereira Xavier. O
Corvo coloca-se à disposição para colaborar de todas
as formas possíveis para
superação deste triste episódio”, declarou o presidente do Flamengo Guarulhos,
Edson David Filho.
O Corpo de Bombeiros carioca foi acionado por volta
das 5h. No alojamento do
clube fluminense estavam
atletas com idade entre 14 e
17 anos. Três jovens saíram

feridos, um deles em estado
grave.
“O futebol brasileiro
amanheceu enlutado. Com
pesar a Associação Atlética
Flamengo de Guarulhos recebeu a notícia da tragédia
no alojamento do Clube de
Regatas do Flamengo. Outrora palco para realização
de grandes sonhos, hoje ceifou jovens vidas de maneira
trágica”, informou a equipe
guarulhense.
A Associação Atlética
Flamengo de Guuarulhos foi
fundada no dia 1º de julho
de 1954 por uma carioca
chamada Guiomar Pereira
Xavier, tendo seu nome e
cores inspirados no clube
homônimo do Rio de Janeiro. A equipe foi durante mais
de 20 anos, como amadora,
uma das forças do Campeonato Guarulhense de
Futebol. Entre 1969 e 1977, a
equipe foi heptacampeã do
torneio. Os bons resultados
levaram a diretoria do clube
a filiar-se à Federação Paulista de Futebol.
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Na tarde desta sexta-feira (8), o prefeito Guti recebeu no Paço Municipal
os integrantes da Agência
Francesa de Desenvolvimento (AFD) e do Governo
do Estado para a apresentação do primeiro estudo
de viabilidade do Veiculo
Leve sobre Trilhos (VLT)
em Guarulhos. Esse novo
modal de transporte pode
contribuir sobremaneira
na melhoria da mobilidade urbana e será melhor
avaliado, garantiu Guti no
encontro.
Após mais de 8 dias
de trabalho, mobilizando
técnicos da AFD e da Prefeitura, o estudo considerou as rotas de maior fluxo
da cidade; o trânsito de
veículos particulares nas
principais ruas e avenidas;
a contribuição à estrutura
urbana em coerência com
o Plano Diretor; o desenvolvimento de locais estratégicos e econômicos,

além de aspectos ambientais e financeiros.
“Eu agradeço o empenho de todos. Realmente,
para um primeiro estudo,
é algo aprofundado. Não
tenho dúvida que, caso se
concretize, o VLT será um
ganho extraordinário para
Guarulhos. Vamos continuar trabalhando em conjunto com esse objetivo”,
afirmou o prefeito Guti.
O diretor-adjunto da
AFD, Lamine Sow, parabenizou o prefeito pela
iniciativa de desenvolver
um projeto estrutural
importante na área de
transporte público. “Ótimo
que podemos desenvolver
juntos estudos deste tipo.
A AFD está à disposição
e iremos manter nossa
parceria”.
O parque também passará a contar com uma base
da Proguaru para ações
de zeladoria. “O prefeito
está acompanhando a

COLUNA DO

Sidnei Barros

Prefeitura recebe o primeiro estudo
de viabilidade do VLT em Guarulhos

evolução no parque, ele
sempre nos liga perguntando como estão
os trabalhos”, destacou
Vasconcellos.
Durante a reunião, o
secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de
Inovação (SDCETI), Rodrigo
Barros, anunciou que a
AFD tem a intenção de estar junto da Prefeitura em
outros projetos. “A Agência
Francesa de Desenvolvi-

mento também irá realizar
um estudo de Smart Cities
em Guarulhos, o que deve
começar após o Carnaval.
Também há o interesse de
participar do nosso Parque
Tecnológico, e devemos
começar a conversar sobre
o trâmite necessário”.
Também participaram da
reunião o secretário de
Desenvolvimento Urbano
(SDU), Jorge Taiar, técnicos da SDU e integrantes
do Governo do Estado.

9/2/2019

METALÚRGICO

Fique sócio.
Vale a pena!

PLR NA CUMMINS FILTROS PODE CHEGAR A R$ 5.938,00
mais altos pagos
Negociação feita
em nossa base”,
pelo Sindicato gaafirma Cabeça.
rantiu avanço na
Aprovado cusParticipação nos
teio sindical dos
Lucros e/ou Resulnão-sócios.
tados (PLR) para
Reajuste - Ouos trabalhadores
tra negociação
da Cummins Filvitoriosa beneﬁtros (Bonsucesso).
APROVAÇÃO - Assembleia aprova proposta apresentada pelos nossos diretores
ciou os funcioO valor pode
chegar a R$ 5.938,00, com pagamento em julho e nários da Tecno Casting (Cumbica). A empresa é
janeiro. Assembleia foi conduzida pelos diretores ligada ao Grupo 10 patronal.
Asseguramos reajuste de 5%, abono salarial de
Josinaldo José de Barros (Cabeça), Antônio Fran10% (pagamento em fevereiro e março) e manucisco da Silva (Fala Mansa) e Augusto Knupp.
“Mesmo em meio à crise que o País enfrenta, con- tenção de todos os direitos com a renovação da
seguimos um benefício com valor que está entre os Convenção Coletiva.
Site: www.metalurgico.org.br - Facebook: www.facebook.com/metalurgicos.deguarulhos
Rua Harry Simonsen, 202, Centro, Guarulhos. Telefone 2463.5300. E-mail sindicato@metalurgico.org.br

esporte
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Prefeitura entrega telecentro
para população do Cabuçu
Os moradores da
região do Cabuçu agora
têm a opção de cursar
informática gratuitamente próximo de casa,
por meio do Programa
de Inclusão Digital, da
Secretaria Municipal do
Trabalho. Nesta sexta-feira (8), o telecentro
instalado dentro do
Hotel Santa Mônica,
localizado na Estrada
David Corrêa, 1.117, deu
inicio às atividades.
O local tem capacidade para atender 20
alunos por turno (manhã
e tarde) e as aulas
acontecerão duas vezes
por semana. Guarulhos
conta agora com 16
unidades do Telecentro,
distribuídas por toda a
cidade, a fim de atingir
o maior número de
pessoas.
A secretária do Trabalho, Telma Cardia,
participou da aula
inaugural e lembrou a
importância de levar os

cursos gratuitos para os
locais mais afastados
do Centro. “O governo
tem a preocupação em
qualificar a população
pra que seja mais fácil
conseguir uma colocação no mercado de
trabalho. Muitas vezes
as pessoas não têm
recursos para pegar
ônibus e ir até o Centro
participar dos cursos,
por isso é importante
descentralizar as unidades dos telecentros”,
afirmou.
Telma aproveitou
a oportunidade para
conversar com os alunos e descobrir quais
as expectativas para o
curso. “Aqui, se você
quiser, pode chegar
ao último módulo que
é robótica. É só você
querer. Vocês que estão
aqui já mostram para
nós que estão buscando uma vida melhor por
meio do conhecimento”,
ressaltou.

MEU FUTURO REINICIA ATIVIDADES
Crianças e jovens carentes
atendidos pelo Instituto
Cultural e Esportivo Meu
Futuro, idealizado e mantido pelo Sindicato, voltam às
atividades dia 18.
Esporte agrega e socializa
Todos recebem orientações pedagógicas, têm aulas de informática, inglês, teatro
e esportes. Trabalho social do Sindicato atende também
famílias carentes do Parque Primavera e região.

RODADA DECISIVA AGITA CAMPEONATO
O Campeonato de Futebol terá rodada decisiva
domingo (10). Serão três
jogos no Clube de Campo
(Parque Primavera), que
deﬁnirão mais três classiJogos são disputados no Clube
ﬁcados à próxima fase. A
partir das 9 horas, jogam U-Shin x Elecon, Golin x União
Metalúrgica e Feeder x Jomarca. Já estão classiﬁcados
Steel Rol, Rod-Car e Julio Simões. Entrada grátis.

DEFENDER AS APOSENTADORIAS!
A proposta vazada pela imprensa é ainda
pior que a reforma previdenciária de
Temer. Repito: a primeira medida da
reforma deve ser cobrar os grandes
devedores. Sem isso, não cabe acordo.
José Pereira dos Santos - Presidente

gastronomia

www.guarulhoshoje.com.br

Vila de Paranapiacaba é palco
de turismo, cultura, trilhas e
boa gastronomia para o visitante

sábado e domingo, 9 e 10 de fevereiro de 2019

Restaurante Estação do Sabor
O restaurante está
localizado na rua Antônio Olintho, n° 485,
e tem como destaque,
além das deliciosas
refeições, bolos caseiros. Entre as opções
do cardápio está um
delicioso frango empanado, peixes, verduras e feijoada. Mais
informações, ligue: (11)
4439-0601 ou 76261084, e também por
e-mail: estacaodosabordeparanapiacaba@
hotmail.com.

Paulo Cesar da Silva

Divulgação
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Restaurante Vila Inglesa

Poço Formoso, localizada próxima à vila, tem
como destaque, diferentes piscinas naturais
de águas cristalinas,
além do clima agradável
e das belezas da Mata
Atlântica.
Misturada a toda essa
cultura, também há a
parte gastronômica da
vila, que conta com
restaurantes baseados
na mesma estrutura das
pequenas casas das
vilas inglesas. Confira
as dicas que o HOJE
preparou para você desfrutar de uma deliciosa
refeição durante a visita
a Paranapiacaba:

O Tradição dos Pampas Bar e Restaurante,
tem uma comida mais
simples e muito saborosa, com pratos como
carne panela, frango frito,
saladas variadas, linguiça
e torresmo. O restaurante oferece também uma
variedade de produtos
feitos com a fruta do
Cambuci. O estabelecimento também oferece
música ao vivo durante
os finais de semana, e
está localizado na rua
Direita, n° 398. Mais informações: (11) 97270-4348.

Divulgação

Tradição dos Pampas Bar e Restaurante

Estação Cavern Club Restaurante e Wine Bar
Localizado na avenida
Fox, n° 525, oferece no
cardápio massas frescas
italianas, lisas ou recheadas, além de outros
pratos como filé mignon,
peixes, frango caipira,
risotos, fondue, e uma das
especialidades da casa,
que é a costela suína com
geleia de Cambuci e arroz
negro. No estabelecimento também há opções
para vegetarianos e veganos. Mais informações: (11)
4421-1760 e 4439-0121.

Divulgação

e ferramentas que os
operários utilizam para
a fabricação dos trens.
Outros passeios históricos são os casarões,
como a Casa Fox, que
foi restaurada recentemente com o objetivo
de divulgar um pouco
da memória dos moradores locais.
Na parte de trilhas e
caminhadas, tem a Trilha do Mirante, uma das
mais clássicas do local,
atravessando o Parque Natural Municipal
Nascentes de Paranapiacaba (PNMNP). Outra
opção de trilha também
é a conhecida como

Para os amantes
de história, a Vila de
Paranapiacaba é um
excelente passeio.
Localizada a 44 km da
cidade de São Paulo, a
vila histórica pertence à
cidade de Santo André,
e no final do século XIX,
chegou a ser ocupada por ingleses, que
viveram no local durante
construção da estrada
de ferro que ligava a
cidade de Santos a
Jundiaí.
Para os turistas que
adoram visitar museus,
há entre as opções
o Museu Funicular,
onde estão as oficinas

e uma costela, que é uma das principais
atrações da casa. O restaurante está
localizado na avenida Fox, n° 438, e para
mais informações, ligue: (11) 4439-0190.

Divulgação

Com uma gastronomia casual, de pratos brasileiros caseiros, a comida é feita
no fogão a lenha, com boa variedade de
saladas, dois tipos de arroz, macarrão,

sábado e domingo, 9 e 10 de fevereiro de 2019

acontece
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CEU Ponte Alta recebe
festival de rock no próximo
dia 16; entrada é gratuita

Foto: @Studiogr

No sábado (16), o Teatro
Katia Regina Coelho, no
CEU Ponte Alta, recebe
a 1º edição do Ponte Alta
Rock Fest, evento realizado pela Prefeitura de Guarulhos e pela Secretaria
de Cultura que conta com
shows das bandas Doma,
Intereffect, L.O.T.U.S,
Desmadre e Adhaga. O
Festival, que tem entrada
gratuita e classificação

livre, visa fortalecer a cena
underground guarulhense
e valorizar o trabalho autoral das bandas da cidade.
O Ponte Alta Rock Fest
considera a crescente
cena musical underground, que tem difundido
várias bandas de alta
qualidade na cidade e, por
isso visa proporcionar entretenimento para o crescente público do estilo.

Além disso, sua realização
no bairro Jardim Ponte
Alta objetiva descentralizar eventos culturais,
levando-os para bairros
periféricos da cidade.
A iniciativa conta com o
apoio da Escola 360 e da
Associação Cultural Rock
Guarulhos.
É possível conhecer mais
sobre as bandas no site
www.guarulhos.sp.gov.br.

Serviço:
Ponte Alta Rock Fest,
com as bandas Doma,
Intereffect, L.O.T.U.S,
Desmadre e Adhaga
Data: sábado, dia 16 de
fevereiro
Local: Teatro Katia
Regina Coelho –CEU
Ponte Alta
Rua Pernambuco, 836 Jardim Ponte Alta
Entrada gratuita
Classificação livre
Para mais informações,
acesse: https://www.
facebook.com/ events/
375742346311200/

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

variedades
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[ horóscopo ]

[ filmes ]

Território Restrito

áries
Fotos: Divulgação

Você estará
muito decidido hoje.
Enfrente as suas
preocupações. Fazer
uma massagem e
cuidar do seu corpo
permite recarregar
suas baterias. Pense
nisso também!

touro

O Bom Filho à Casa Torna
Record, 15h […] Com
Martin Lawrence, James
Jones. Determinado a
provar para sua família o
quanto mudou, um apresentador de TV de sucesso retorna à sua pequena
cidade para o aniversário
de casamento de seus
pais.

Recipiente
concebido para ser
Classifica- aberto no
futuro
ção do
furacão
Harvey,
nos EUA,
em 2017

© Revistas COQUETEL

"Casas" do
troglodita
Desejo do
ambicioso

Também é Inalar a Atitude positiva cuja ausência
chamado fumaça de leva clientes a procurarem o
de "mico" (cigarro ou Baixada (?), região Procon
(Zool.) charuto) onde se localiza Nilópolis (RJ)

Amapá
(sigla)
Pedaço (de
alimento)

Escarpado
(o terreno)
Interjeição
de dor

Ditadura
do (?),
ideologia
marxista

Pequeno
aracnídeo
Livreto de
"fiados"
Monte descido pelo
praticante
de sandboard
O país sem
religião oficial, como
o Brasil
Fungo comum no pão
estragado

Pedro
(?), último
imperador
do Brasil

Verão 90

Devagar
À (?) solta: sem
controle

Anno Domini (abrev.)
Grande
quantidade

Jerônimo manda
Galdino avisar a
Janaína que ele
deixou o Rio de
Janeiro. Galdino
inventa para Janaína que Jerônimo
foi para Guarapari.
Janaína pensa em
Herculano. Herculano decide aceitar o
emprego na PopTV.

Aviação
militar
britânica
(sigla)

Modelo de
camiseta
Norma
jurídica

Acidente
geográfico como
Bikini
Bairro
nobre de
Brasília

Branda
(a voz)
Título de
João VI

Vidro (de
remédio)
Artigos do
contrato
De (?):
de súbito
Bebidas da
lanchonete

Metro
(símbolo)
(?) e boas:
verdades
muito
duras
(fam.)

Pedra preciosa de
cor leitosa
e azulada

Estande,
em inglês
Brado em
touradas

Dígrafo de
"rombo"
Táxi, em
inglês

O Sétimo Guardião

Ruminante
da família
das girafas
Metal
de fios
elétricos
(símbolo)

Bebida
de dietas
José (?),
lutador

O calcário é inadequado à agricultura
Criticar severamente
(bras.)

3/cab — raf. 5/stand. 9/caderneta. 11/esculhambar. 12/proletariado.
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Espelho da Vida
Daniel diz a Letícia que em breve
viajará ao Brasil.
Cris lê a carta de
Julia para Piedade e agradece a
Alain. Alain afirma
que não desistirá
de Cris ter sido
dopada.

Gays,
Lésbicas e
Simpatizantes (sigla)
"Transitar"
pela web
Tradicional
assado
natalino
Senhor
(abrev.)

Estados
Unidos
em busca de uma
vida melhor. Seus
colegas de trabalho são seu parceiro Hamid Baraheri, a advogada
de defesa Denise
Frankel e o marido
dela, Cole, que julga as solicitações
feitas.

[ novelas ]

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

Band,
1h25
Crossing
Over.
EUA, 2008. com
Harrison Ford, Ray
Liotta. Max Brogan
é um agente da
Imigração e Fiscalização Aduaneira,
em Los Angeles.
Todo dia ele precisa lidar com diversas pessoas que
tentam entrar nos

Geandro se irrita
com Lourdes Maria,
e Socorro discute
com a filha. Júnior
conversa com Geandro sobre Murilo.
Machado afirma a
Rita de Cássia que
encontrará Feijão.
Ondina e Milu trocam confidências.
Gabriel e Judith limpam a entrada do
túnel de acesso à
fonte. Ondina conta
a Gabriel que Robério está trabalhando
para Valentina.

Segunda-feira
Malhação - Vidas
Brasileiras
Alex fica transtornado com a revelação de Gabriela
e Paulo. Rafael é o
primeiro a visitar Flora. Solange escolhe
Breno para dar aula
no Sapiência.

Espelho da Vida
Na casa de Julia
Castelo, Isabel
provoca Cris, que
enfrenta a vilã. Isabel
alerta Alain sobre a
presença de Cris na
casa de Julia. A enfermeira do hospital
descobre que Cris
desapareceu. Isabel
vê Cris diante do
espelho.

Verão 90
JGisela fica arrasada
quando Herculano
confessa sua paixão
por Janaína. Janaína
pede para Herculano
esquecê-la. Janice
se sente aliviada ao
saber que Otoniel
recuperou o emprego.
Janaína conta a Janice
que Herculano é casado e tem uma filha.
Herculano procura por
Janaína e arma uma
confusão no local de
trabalho de Janaína.
Diana aconselha
Herculano a aceitar o
emprego na PopTV.

O Sétimo
Guardião
Gabriel conclui
seu plano para
impedir Valentina
de se aproximar
da fonte. Milu se
espanta ao saber
que Murilo é filho
de Sóstenes. Afrodite e Cristiana se
preocupam com
Rivalda.

Jesus
Goy é atingido por
uma pedra ao tentar
salvar Kesiah. Caos e
pânico total, pessoas
desesperadas, grande ruído da torre desabando. Goy morre
e é levado pelo anjo
Gabriel. Pilatos manda executar o mestre
das obras..

As Aventuras de
Poliana
Após a briga em
frente a toda a escola, Poliana diz a João
que os dois precisam
conversar. Mirela e
Raquel comemoram
o bom desempenho
da Chapa Contente
no debate.

O resumo dos capítulos de todas as novelas
é de responsabilidade
das emissoras.

Tudo está indo muito rápido hoje e você
vai ser bombardeado
com todos os tipos
de pedidos - não diga
sim a todos. Você
será mais eficiente
se fizer tudo mais
devagar.

gêmeos
Sua visão realista
é construída na
confiança que vai
motivar o seu grupo
e você estará em boa
companhia. Sua mente está girando em
todas as direções, o
que é desgastante.

câncer
Será necessário
fazer algumas perguntas e ser flexível
a fim de resolver e
realizar suas esperanças. O cansaço
que você está sentindo é devido à falta
de exercício.

leão
Você vai ter entusiasmo, mas vai continuar
deixando para resolver
as coisas no último
minuto. As conversas
que tiver hoje vão lhe
trazer paz interior. Não
seja tão ansioso para
ajudar os outros.

libra
Sua necessidade de
liberdade o torna mais
atraente aos olhos
dos outros. Você está
definitivamente saindo
de sua concha. Você
conhece melhor as suas
necessidad es e será
capaz de transformar
isso em uma vantagem.

escorpião
Sua certeza é
construtiva. Converse com as pessoas
ao seu redor, você
precisa discutir coisas
para ir adiante. Você
corrigirá automaticamente deficiências
nutricionais na hora
das refeições.

sagitário
Você sentirá um
toque mais leve e será
mais firme em suas relações com os outros.
Seu otimismo permite
que você encontre
seu caminho. Tenha
cuidado com como
você gerencia seus
recursos.

capricórnio
Você vai recuperar o
seu otimismo uma vez
que fizer uma escolha
clara, não adie mais
isso. Você não pode
manter a forma evitando todos os prazeres
essenciais. Pense em
suas necessidades
básicas.

aquário
Você vai receber uma
boa notícia. Então, abra
o seu e-mail sem se
preocupar! Não aceite
as coisas tão facilmente.
Você vai se sentir melhor se fizer um esforço
com você mesmo. Vá
mais devagar.

virgem

peixes

Você tem razão em
não se levar a sério
hoje, é só seguir o
que todo mundo faz.
Você poderia tirar
um tempo para se
descontrair antes
que o estresse tome
conta de você.

É preciso tomar
um tempo antes de
recomeçar. Os seus
pensamentos o
absorvem completamente. Você precisa
relaxar mentalmente, procure descansar.

www.guarulhoshoje.com.br
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Classificados de linha
VEÍCULOS

NEGÓCIOS

AUTOS

OPORTUNIDADE

PICAP STRADA 2002
Cabi/esten 1.5, gasolina, bom
estado doc. zero p/ vender hoje
R$14mil
F:2425-1788/983615020 whats

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

IMÓVEIS

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

VENDE-SE

SERVIÇOS

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

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 CLASSIFICADOS
CHAME NO WHATSAPP:

SOU BAIANA CINQUENTONA
Está de volta das 10h as18h. Marcar com antecedência. F:996700958

ANUNCIE
SUAS
PUBLICAÇÕES
LEGAIS

Para
anunciar
nos
classificados
ligue:
2823-0828

95127-3215
ANUNCIE SUAS
PUBLICAÇÕES LEGAIS
Curso preparatório para

SUPLETIVO
ENEM, ENCCEJA E EJA

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

Matrícula
Grátis
Aulas 1 vez
por semana

(11)

CURSO

2408-4200

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

2823-0830
2823-0836
2823-0837

EDITAL

Empresa KONIG UMSCHLAG
DO BRASIL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI CNPJ
24.234.604/0001-60
Torna
público que solicitou junto Secretaria de gestão Ambiental
Prefeitura Guarulhos a Licença de Operação para atividade: Impressão de material
para uso Industrial, comercial
e publicitário sito Rua Mônica
Aparecida Moredo, 255 Jd.
Fatima Guarulhos – SP em
edificação existente.

Trabalhamos com
defesas de multas,
recuperação de CNH
suspensa e cassada.
Mandado de segurança
e Permissão.

11 2338-3537
11 98158-1151

Auxiliar de limpeza

NACIO
NAL

Curso
Rápido

2823-0829

• Clínica Geral
• Endodontia
• Ortodontia
• Próteses
• Clareamento Dental
• Lentes de Contato Dental
Dr. Raphael Martins Silva
CROSP: 120974

Rua Dom Pedro II, 308,
2° andar - Sala 24 - Centro
Telefone: (11) 2442-7167
WhatsApp: (11) 99842-8602

Com
experiência
urgente.
Enviar
currículo:
ana@
conpac.
com.br
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TBONE

STINCO OSSOBUCO

BURRATA

A melhor opção para o seu
almoço de domingo!
RUA TAPAJÓS, 56  GUARULHOS  SP
RESERVAS THEFIRE.COM.BR
TEL: 11 24471582
DE 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h
AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

sábado e domingo, 9 e 10 de fevereiro de 2019

ESPAÇO KID’S COMPLETO

