
Sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019 - Ano 12 - Nº 2650

Distribuição gratuitawww.guarulhoshoje.com.br

Apresentadora Hebe
Camargo ganha
exposição quase sete 
anos após sua morte
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Prefeitura de Guarulhos 
muda vida de ex-moradores 
da comunidade Fiat

HOMENAGEM: Quase sete anos após sua morte, Hebe Camargo ganhará exposição 
inédita no Farol Santander, em São Paulo, a partir do dia 19 de fevereiro
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Estas são as idades mínimas de aposentadoria na proposta de reforma da Previdência defi nidas pelo governo federal nesta 5a; 
o presidente Jair Bolsonaro ‘já bateu o martelo’. A proposta é mais dura que a do ex-presidente Michel Temer

Homens devem se aposentar 
com 65 anos e mulheres, 62
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Prédio da Secretaria de Saúde é alvo de mais uma invasão na cidade
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Município contabiliza 19 casos 
de dengue desde o mês de
janeiro, e sem nenhuma morte

Em Guarulhos, emplacamento 
de caro zero cresce cerca de 
20% durante o ano passado
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Expediente

[ cena do dia ] Tânia Rego/ABr [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Instalado em um dos 
apartamentos do Conjunto 
Habitacional Pimentas II há 
pouco mais de quatro meses, 
o motorista Odair José 
França, 41 anos, ex-morador 
da comunidade da Fiat, vive 
atualmente com mais privaci-
dade, dignidade, segurança, 
organização e mais feliz. 
Casado e pai de um menino 
de 13 anos, ele e os demais 
moradores do empreen-
dimento participaram de 
palestras, coordenadas pelo 
Departamento de Ação Co-
munitária (DAC) da Secretaria 
de Habitação, para entender 
como funciona a vida em 
condomínio, as obrigações e 
as regras de convivência.

O motorista cearense 
aprendeu nas palestras que, 
junto com a mudança de 
ter uma casa própria de 44 
m² - com dois quartos, sala, 
cozinha, lavanderia, banhei-
ro, área de lazer, energia e 
gás encanado, rede de água 
e esgoto -, viriam responsabi-
lidades e compromissos. 

“A gente não estava 
acostumado a pagar nada. 
Agora pagamos as contas, 
mas também é uma moradia 
nossa. Elegemos um síndico 

e temos que respeitar vizi-
nhos e regras. Depois das 22 
horas não pode ter bagunça”, 
afirmou Odair que morou na 
comunidade em uma casa 
muito pequena por 36 anos.

Entre as transformações 
que vê na sua vida, Odair 
conta que não comprava 
com cartão de crédito 
porque correspondências 
não chegavam direito e o 
boleto não era entregue ou 
era extraviado. “Agora temos 
endereço certinho. Antes, 
também não recebíamos 
os sofás em casa porque o 
caminhão parava o caminhão 
na frente da comunidade 
para entregar e descarre-
gavam ali mesmo e a gente 
levava pra casa. Agora, 
entregam dentro da casa da 
gente”, revelou o munícipe 
que comprou até um carro, 
pois no condomínio há vagas 
para estacionar.

Em maio de 2018, a pre-
feitura removeu cerca de 
700 moradores da Comuni-
dade da Fiat, localizada na 
Ponte Grande. O local foi 
desapropriado em 2010 pela 
administração municipal, a 
qual indenizou o proprietário 
em R$ 8 milhões.

Mudança da comunidade 
para conjunto habitacional 
transforma vida de morador

 Adeus a Bibi

O corpo da atriz e cantora Bibi Ferreira, diva dos musicais brasileiros, foi cremado na tarde 
desta quinta (14), após ser velado no Theatro Municipal do Rio, no Centro. Bibi morreu nesta 
quarta (13), aos 96 anos. Ela foi um dos maiores fenômenos artísticos do país.
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Cleide M. de Abreu
A morte trágica do jor-
nalista Ricardo Boechat 
deixa a imprensa e, prin-
cipalmente, nós ouvintes, 
apreciadores e fãs do seu 
trabalho de luto. Sentirei 
saudade pelas manhãs de 
ouvir seus comentários 
abalizados e imparciais, 
falando aquilo que a gen-
te, pobres mortais, gosta-
ria de falar para a classe 
política, empresários e 
para aqueles que causam 
vergonha ao nosso país.

Dennis Cavalleiro Jr.
O jornalista Ricardo Bo-
echat partiu e levou com 
ele um jornalismo sério 
e respeitado por todos 
os seus ouvintes, leitores 
e telespectadores. Uma 
pena imensurável para a 
nossa democracia. 

Juliana Moura Pereira
O Brasil aprendeu a gos-
tar do jeito Boechat de 

se fazer jornalismo. Sua 
morte deixa uma lacuna 
enorme nos comentários 
sérios, transparentes e 
preocupados com os pro-
blemas brasileiros.

Marcelo Lins
A queda do helicóptero 
no final da manhã desta 
segunda-feira (11) em São 
Paulo não só matou o jor-
nalista Ricardo Boechat e 
o piloto, mas causou uma 
fissura enorme na demo-
cracia brasileira, ao calar 
uma voz que sempre de-
fendeu a população e cri-
ticou os desmandos pú-
blicos. Que Deus conforte 
a família e os amigos das 
vítimas e que os novos 
jornalistas tenham, sem-
pre, Boechat como um 
precioso espelho.

Paulo Costa de Santana
Grande tragédia brasilei-
ra a morte de dez jovens 
atletas no Ninho do Uru-

bu, Centro de Treinamen-
to do Flamengo do Rio. 
Que os responsáveis se-
jam responsabilizados, 
seja os diretores do clu-
be ou a própria prefeitura 
diante de tantas irrespon-
sabilidades que ceifaram 
a vida e os sonhos desses 
garotos.

Silmara Castro
Até quando vamos viver 
com tragédias causadas 
pela irresponsabilidade, 
ganância por dinheiro e 
desrespeito ao ser huma-
no? Depois de Brumadi-
nho, onde choramos por 
centenas de vítimas, veio 
agora a tragédia do Ninho 
do Urubu, no Flamengo 
do Rio, onde as lágrimas 
foram derramadas por dez 
jovens que tiveram seus 
sonhos interrompidos. O 
Brasil precisa ser passa-
do a limpo. Cada tragédia 
desse tipo é uma ferida 
incurável em nossa nação.

Mega Sena
Concurso n° 2124
13/02/2019
02 - 11 - 20 - 31 - 43 - 47

 
Lotofácil
Concurso n° 1776
13/02/2019 
02 - 03 - 04 - 06 - 07
11 - 12 - 13 - 17 - 18
19 - 22 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1943 
12/02/2019
00 - 10 - 19 - 24 - 31
35 - 38 - 41 - 42 - 46
47 - 49 - 55 - 64 - 65
76 - 84 - 85 - 86 - 92

Dupla Sena
Concurso n° 1901
12/02/2019
Primeiro sorteio 
08 - 11 - 14 - 22 - 24 - 38
Segundo sorteio
05 - 10 - 12 - 25 - 26 - 46

Federal
Extração n° 05362
13/02/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   02178           350.000,00
2º  02086             18.000,00 
3º  53027              17.000,00
4º  44553              15.400,00
5º  05332             14.820,00

Prefeitura inicia revitalização 
dos abrigos de ônibus

A Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Urbana 
(STMU) iniciou neste mês de 
fevereiro um processo de 
revitalização de cerca de 150 
abrigos nas paradas de ôni-
bus municipais. A previsão 
de duração dos trabalhos é 
de 90 dias.

A meta estabelecida pe-
los técnicos é de atingir to-
das as regiões do município. 
“Nossa intenção é dar mais 
conforto ao usuário de trans-
porte coletivo tentando, ao 

máximo possível, protegê-lo 
do sol e da chuva”, afirmou 
o diretor de Transportes, 
Oscar Kaari.

Para conseguir atingir as 
metas estipuladas, as equi-
pes de manutenção foram 
dobradas. “Nosso objetivo 
é trabalhar o máximo que 
pudermos para propiciar um 
transporte e um trânsito da 
melhor qualidade, na segun-
da maior cidade doEstado”, 
afirmou o secretário Paulo 
Carvalho.

Fotos: Fábio Nunes Teixeira
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RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP
RESERVAS�THEFIRE.COM.BR
TEL: 
11� 2447�1582
SEGUNDA: 12H AS 14H � 18H AS 22H
TERÇA A SÁBADO: 12H AS 00H
DOMINGO: 13H AS 22H

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

No The Fire Steakhouse 
a água é cortesia!
Cena inusitada. Um Tomahawk, corte so�sticado, sendo degustado 
junto a um copo d’água da “Chopeira” SABESP servido gratuitamente. 
Cena só vista em outros continentes ou aqui no The Fire!!!
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Guarulhos já registrou 19 casos de dengue este ano

Monitor e caixas de ferramentas são roubados 
em invasão a prédio da Secretaria de Saúde 

Emplacamento de carro zero cresce 
20% em Guarulhos no ano passado

Cidade ainda tem 3 vagas do Programa 
Mais Médicos para serem preenchidas 

Do mês de janeiro até 
esta quinta (14) foram confi r-
mados 19 casos de dengue 
em Guarulhos, de acordo 
com dados da Secretaria de 
Saúde. Foram confi rmados 
quatro casos no Centro, 
quatro na região Cantareira, 
dez nos bairros entre Jardim 
São João e Bonsucesso e 
um entre a região Pimentas/
Cumbica. 

Apesar dos casos, neste 
ano ainda não foi registrado 
nenhum óbito, segundo a 

prefeitura.
Somente no ano passado, 

foram 90 casos de dengue 
no município, com um óbito. 
Para tentar diminuir essas 
ocorrências, a secretaria 
realiza visitas a imóveis, blo-
queio de criadouros do mos-
quito, além de Avaliação de 
Densidade Larvária (ADL), 
visitas a ponto estratégicos 
e imóveis especiais e obras. 

“Nas atividades de vigi-
lância e controle, quando 
encontrado algum recipien-

te potencial ou com cole-
ções líquidas, o criadouro 
é imediatamente eliminado 
e, na impossibilidade, são 
adicionados produtos 
alternativos ou larvicidas. No 
entanto, a quantidade de 
criadouros eliminados não 
é contabilizada”, afi rmou em 
nota a Secretaria de Saúde.

Somente no estado de 
São Paulo, já há municípios 
que estão em estado de 
alerta por conta da doença. 
(U.C.)

Ulisses Carvalho 

Na madrugada desta 
quinta-feira (14), às 2h, 
o prédio da Secretaria 
de Saúde, na rua Íris, n° 
300, no bairro da Vila 
Gopoúva, sofreu invasão 
e teve o alarme dispara-
do, acionando a Guarda 
Civil Municipal (GCM). De 
acordo com nota enviada 
pela Secretaria de Saú-
de, os agentes detiveram 
um indivíduo e os de-
mais suspeitos fugiram 
levando quatro caixas de 
ferramentas e um moni-
tor de computador. 

“Ao chegar à Secre-
taria, os guardas deti-
veram um indivíduo e 
recuperaram com ele 
uma furadeira de impac-
to da marca Makita.  Os 
demais invasores con-
seguiram fugir, levando 
consigo quatro caixas de 
ferramentas e um mo-
nitor de computador. O 

caso foi registrado no 2º 
Distrito Policial”. 

O problema de vanda-
lismo, segundo a admi-
nistração municipal, vem 
ocorrendo já há alguns 
meses, porém, teria 
começado a se intensi-
ficar em outubro do ano 
passado. “A prefeitura 
vem registrando, em 
diferentes unidades de 
atendimento público do 
município, um número 
alto de cortes de cabos 
de fibra óptica, o que 
leva a crer que podem 
ser ações coordenadas 
de vandalismo ou mes-
mo de sabotagem, já que 
em muitos casos nada é 
furtado”. 

O caso mais recen-
te de vandalismo nas 
Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) ocorreu no 
dia 5 deste mês, na UBS 
Jacy, quando após ser 
efetuado um reparo em 

um cabo de fibra óptica 
nas proximidades da 
unidade, no dia seguin-
te, o cabo foi cortado 
novamente, segundo a 
prefeitura. 

“Outros casos assim 
ocorreram, por exemplo, 
em 7 de janeiro, quan-
do o CAPS (Centro de 
Atendimento Psicosso-
cial), localizado bairro do 
Macedo, foi invadido e 
saqueado”.

Em um desses casos, 
de acordo com a Secre-
taria de Saúde, com o 
rompimento dos cabos 
de fi bra ótica na entrada 
do prédio onde funciona 
a sede, acabou interrom-
pendo a comunicação 
entre as unidades médi-
cas do município, inclu-
sive o Serviço Móvel de 
Atendimento de Urgência 
(Samu). “Até internações 
de emergência e trans-
ferências de hospitais 

foram prejudicadas.  O 
caso foi registrado no 5º 
Distrito Policial na manhã 
da segunda-feira (7)”.

Outro caso envolvendo 
vandalismo em unidade 
de saúde ocorreu no 
dia 13 do mês passado, 
quando o quadro de luz 
da UBS Belvedere, foi 
danificado durante a 
madrugada. 

No dia 27 de janeiro, 
de acordo com a admi-
nistração municipal, teve 
mais uma ocorrência de 
vandalismo, na rua Ita, n° 
249, na região do Pimen-
tas, onde na área, existe 
um poste por onde 
passam diversos fios de 
empresas, além do cabo 
de fibra ótica da prefeitu-
ra, que teria sido o único 
a ser cortado, interrom-
pendo o fornecimento de 
internet para 15 UBSs e 
29 unidades da Secreta-
ria de Educação. 

Antônio Boaventura

O emplacamento de 
veículos zero quilômetro 
cresceu 20% em Guaru-
lhos no ano de 2018 em 
relação ao ano anterior, 
segundo dados do De-
partamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (De-
tranSP). Para a Associação 
Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores 
(Anfavea), os dados de 
2018 representam a con-
solidação da retomada do 
crescimento iniciada em 
2017, indicando a recupe-
ração da economia.

“Temos trabalhado para 
tornar o DetranSP mais 
moderno em todas as 
suas diversas áreas, entre 
elas o emplacamento, 
visando torná-lo mais 
cômodo e efi ciente”, diz 
Paulo Roberto Falcão 
Ribeiro, diretor-presidente 
do Detran - SP.

No ano de 2017, a cida-
de de Guarulhos regis-
trou 13.685 veículos zero 

quilômetro. Em contrapar-
tida, no ano seguinte este 
número saltou para 16.481. 
Ou seja, o município au-
mentou sua frota de novos 
carros em 20%. A cidade 
atingiu no primeiro semes-
tre deste ano a marca de 
646.109 veículos emplaca-
dos, conforme estimativa 
do Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran). 
Com uma população de 
cerca de 1,3 milhões de 
habitantes, os dados atu-
ais apontam uma propor-
ção média de um veículo a 

cada dois guarulhenses. 
A expectativa dos fa-

bricantes para 2019 é de 
mais um ano de cresci-
mento. A lacração deve 
ser feita após a emissão 
do documento do veículo. 
Em algumas unidades 
do Detran - SP, o agen-
damento de horário para 
atendimento é obrigató-
rio. Em outras unidades, 
basta comparecer para 
fazer o emplacamento. 
Informações e valores po-
dem ser consultados no 
site www.detran.sp.gov.br.

A cidade de Guarulhos 
ainda conta com três va-
gas em aberto para serem 
preenchidas do Programa 
Mais Médicos, segundo in-
formação da Secretaria de 
Saúde. O número de total 
de médicos do programa 
do Governo Federal é 28, 
porém, até o momento, 
25 ocuparam a vaga, e 
mesmo com outros profis-
sionais atuando na cidade, 

a administração municipal 
também confirmou que 
ainda existe um déficit 
de médicos no município, 
porém, não informou o 
número. 

O último médico con-
tratado pelo programa 
iniciou os trabalhos no 
mês passado. As UBSs 
contempladas com estes 
profissionais são a do Jar-
dim Santa Paula, Jovaia, 

Acácio, Santos Dumont, 
Cumbica Primavera, 
Cidade Martins, Recreio 
São Jorge, Bananal, Nova 
Bonsucesso, Cumbica I, 
Bambi, Ponte Alta, Allan 
Kardec, Marcos Freire, 
Soimco, Dinamarca, Nova 
Cidade, Soberana, Álamo 
e Cumbica II, Haroldo 
Veloso, Marinópolis, Seró-
dio, Palmira, Santa Lídia, 
Cummins e Jacy.. (U.C.)
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Efeito dominó
Lameh Smaili (Direitos Humanos) lidera bolsa de 

apostas de quem será o próximo secretário a pedir de-
missão. Lembrando que se Lameh sair, ele volta a ser 
vereador pelo MDB. E Jorginho Tadeu cai da Câmara…

Engravatado
O ex-presidente da Câmara Eduardo Soltur (PSB) 

pediu licença. Deverá assumir como vereador o 1º 
suplente do PSD, André Alves, que - dizem - já teria 
fi nanciado terno novo em 24 prestações na loja do 
Mário Rifai...

Olho no lance!
Causa estranheza até agora o presidente da Câmara, 

Jesus Freitas, não ter se fi liado ao PSL, conforme chegou 
a confi rmar. Coincidentemente, o deputado federal Eli 
Correa Filho (DEM) apresentou projeto que pretende 
punir parlamentar que fi car 90 dias sem partido…

Tensos
Jesus e Soltur andam meio estremecidos. Teria 

algo a ver com acordos fi rmados e ainda não 
confi rmados…

Taxiando
O deputado federal Guilherme Mussi, cacique 

estadual do PP, está incentivando a ideia do de-
putado estadual Coronel Telhada ser candidato 
a prefeito de Guarulhos pelo partido…

Velho plano
Segundo fontes, o secretário Jorge Taiar (SDU) 

teria se fi liado ao NOVO para tentar ser candida-
to a vereador em 2020. Será interessante avaliar 
seu potencial eleitoral…

A conferir
Rumor que o secretário Americano (Serviços 

Públicos) estaria prestes a debandar do PHS. 
Ele, que teve 5 mil votos em 2016, só será aceito 
em algum grande partido e com padrinho forte. 
Tipo o PSB do prefeito Guti...

Alguém me explica?
A secretária Ana Cristina kantzos (Saúde) 

comemorou a reeleição de Rogério Stap para a 
presidência do Conselho Municipal de Saúde. 
Não é estranho?...

Reticências...

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

Secretário de Direitos Humanos busca 
recursos federais para Guarulhos

O secretário de Direitos 
Humanos, Lameh Smeili, 
está em agenda ofi cial em 
Brasília para tentar junto aos 
ministérios da Cidadania e 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos viabilizar 
projetos, parcerias e recursos 
para Guarulhos. A agenda 
também inclui visita à Câmara 
dos Deputados e ao Senado 
Federal para solicitação de 
emendas parlamentares.

 Em reunião com o depu-
tado federal Baleia Rossi, 

nesta terça-feira (12), Lameh 
agradeceu o apoio à cidade 
e o acolhimento de emendas 
e pleitos. O deputado Baleia 
Rossi confi rmou agenda 
com o ministro da Cidadania, 
Osmar Terra, e com a ministra 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Damares 
Alves, para cadastrar os 
projetos de Guarulhos. “Pode 
ter certeza: nós estamos 
apoiando, vamos ajudar e 
fazer uma grande parceria”, 
afi rmou Rossi.

[ bloco de notas ]

A Guarda Civil Municipal 
(GCM), por meio da Inspeto-
ria de Patrulhamento Tático 
(ROMU), fl agrou na manhã 
desta quarta (13), na avenida 
Irdi, em Cumbica, uma pessoa 
com 278 porções de maco-
nha e 634 pinos de cocaína. 
O indivíduo foi conduzido ao 
Distrito Policial da região para 
registro da ocorrência.

Outro caso semelhante foi 
registrado nesta segunda-
-feira (11), quando agentes 
da ROMU fl agraram dois 
indivíduos, um maior e um 

menor de idade, na prática 
de tráfi co de entorpecentes. 
O fl agrante aconteceu na rua 
Olho D’Água do Casado, no 
Parque Jurema, região do 
Pimentas. Os dois portavam 
51 porções de maconha e 
114 pinos de cocaína. Ambos 
foram encaminhados ao 4º 
Distrito Policial, onde foi regis-
trado Boletim de Ocorrência 
de Tráfi co de Entorpecentes. 
O indivíduo maior de idade 
fi cou preso e o menor foi 
liberado sob responsabilidade 
de sua mãe. 

GCM flagra indivíduo com 
entorpecentes em Cumbica

Em 2018, Guarulhos 
apresentou um estoque 
de 3.802 vínculos com 
carteira assinada. Neste 
período, as movimenta-
ções alcançaram 105.777 
demissões e 109.579 
admissões, mostrando 
que as contratações 
superaram o número de 
demissões no município. 
É o maior saldo desde 
2014, em que o número 
de geração de empregos 
foi de 5.398, já que em 
2015, Guarulhos perdeu 
cerca de 21.315 víncu-
los formais e nos anos 
seguintes não conse-

guiu recuperar um saldo 
positivo. 

O balanço foi divulgado 
nesta quarta-feira (13) 
pela Secretaria Municipal 
do Trabalho, por meio da 
13ª edição do Relatório 
Conjuntural do Mercado 
de Trabalho. Os núme-
ros contemplam tanto 
homens quanto para 
mulheres, com 2.116 e 
1.312 vagas respectiva-
mente. Para os jovens 
aprendizes, a evolução 
foi de 201 para aqueles 
de sexo masculino e de 
173 para aquelas de sexo 
feminino. 

Guarulhos apresenta saldo positivo na 
geração de empregos formais em 2018

Prefeitura de Guarulhos abre 
concurso para inspetores fiscais

A Prefeitura de Guarulhos 
publicou no Diário Ofi cial 
desta terça-feira (12), o 
edital nº 02/2019-SGE01 
referente ao concurso 
público que oferecerá 50 
vagas para o cargo de ins-
petor fi scal, na Secretaria 
Municipal da Fazenda. As 
inscrições serão realizadas 
exclusivamente pelo site 
www.vunesp.com.br, duran-
te o período das 10h do dia 
18 de fevereiro às 23h59 

de 25 de março. 
 A oportunidade deter-

mina carga de 40 horas 
semanais. O salário inicial 
será de 6.042,67, poden-
do chegar a R$ 15.853,91 
(valor composto pela 
soma do salário base). 
O aprovado também é 
benefi ciado por ajuda de 
custo, auxílio-alimentação 
atualizado, e Gratifi cação 
pelo Incremento de Arre-
cadação - GIA (variável).

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Divulgação

A Coordenadoria Munici-

pal de Proteção e Defesa 

Civil (Compdec) reuniu, 

nesta terça-feira (13), no 

Teatro Adamastor, cerca de 

50 servidores de diversos 

setores do município para 

participar da palestra sobre 

riscos geológicos, ministrada 

pelo geólogo e pesquisa-

dor científi co do Instituto 

Geológico Dr. Jair Santoro. 

A apresentação contemplou 

conceitos básicos para o 

reconhecimento de cenários 

da natureza que apresentam 

perigos potenciais à vida e 

noções de procedimentos 

para a redução de riscos.

 Segundo o geólogo, há 

nove passos que devem ser 

observados para um roteiro 

de ação, a fi m de compre-

ender da melhor maneira a 

ocorrência em análise: dados 

gerais sobre a moradia; carac-

terização do local; concentra-

ção de água; vegetação no 

talude ou proximidades; sinais 

de movimentação; tipos de 

processos de instabilização 

esperados ou já ocorridos; 

determinação do grau de ris-

co; necessidade de remoção 

de famílias e construções do 

local; e informações extras 

como o desenho ou planta 

da área.

Palestra capacita servidores para 
reconhecimento de riscos naturaisTiago Ortaet

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

Marco civilizatório
Durante muito tempo no país o racismo não era considera-

do crime. Alguns poderiam até admitir que ser preconceitu-
oso com as questões de raça e etnia era algo de profunda 
ignorância, porém ignorância não é crime. 

O fato é que não se tratava apenas de ignorância ou 
posturas pejorativas, mas segregação e  violação sistemática 
de direitos, como se já não bastasse a dívida histórica que 
temos enquanto sociedade com a negritude de nosso país; 
há quem tente deslegitimar os movimentos que combatem 
essas questões de preconceito. 

Posturas desumanas acontecem em todos os cantos, o 
tempo todo, não apenas em terras de portos dos navios ne-
greiros do litoral tupiniquim, mas em várias partes do mundo, 
pois se virtudes de grandes homens se espalham, crueldade 
e estupidez, infelizmente, se espalham muito mais. Várias 
são as nações que tiveram (ou ainda tem, inclusive a nossa) 
o seu apartheid cotidiano ferindo princípios básicos de di-
reitos da dignidade humana, ferindo inclusive as liberdades 
individuais. Uma parcela da sociedade, por puro desconhe-
cimento latente e ignorância crônica considera até hoje, que 
refl etir questões raciais no Brasil não passa de vitimismo. 

Foi preciso que juristas, movimentos sociais e toda a 
sociedade civil se engajassem para que o país avançasse 
nessa pauta primordial de modo a criminalizar o racismo. 
Atualmente tramita na suprema corte do país o processo 
que transforma a homofobia em crime, uma oportunidade 
de criar mais um importante marco civilizatório nas questões 
de direitos humanos da população brasileira. 

Do mesmo modo que a grande maioria dos cidadãos 
não se auto declaram racistas, também dizem que não são 
homofóbicos, mesmo fazendo piadas pejorativas, mesmo 
querendo expulsar demônios dos gays, mesmo apoiando 
agressão ao casal de jovens “pra ver se viram homens” 
mesmo apoiando a “cura gay” mesmo com os “mas...” o fato 
é que os preconceitos incubados tornaram-se mais visíveis 
nos últimos tempos, escancarados por um combate “ideo-
lógico” por vezes como duelo de vaidades de meninos da 
quinta série; daqueles que não tiveram educação em casa e 
saem destilando ódio por onde passam. 

Algumas entidades religiosas tem se manifestado contra 
essa proposta, mas muitos líderes religiosos expõem aberta-
mente suas convicções de contrariedade à ideia.  Com essa 
inclinação de fundamentalistas e radicais que querem que o 
país seja regido por suas leis morais ou pelos seus dog-
mas o debate fi ca mais acalorado e logo se colocam lados 
opostos para o progresso do país. Negar a garantia de uma 
legislação específi ca para casos dessa natureza, contra a im-
punidade, me parece um retrocesso monstruoso. Cidadãos 
LGBT´s são agredidos e assassinados em todo território 
nacional por crimes de ódio em virtude de sua identidade de 
gênero ou sua condição sexual, segundo estatísticas inter-
nacionais o Brasil é o país que mais mata LGBT´s no mundo. 
Somente nos anos 90 a homossexualidade deixou de ser 
considerada doença pela Organização Mundial da Saúde - 
OMS; uma prova de nosso atraso enquanto sociedade; não 
obstante, o assunto ainda é tabu em lares Brasil afora; o Su-
premo Tribunal Federal tem nas mãos a decisão de interferir 
positivamente nos rumos de nossa justiça do país do agora 
e não mais o país do futuro. 

[ artigo ]
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CONFIRA

DESCONTOS
ESPECIAIS NA SUA 
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claretiano.edu.br

Con�ra também, os cursos

de 2ª graduação 
e Pós-graduação.Claretiano
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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

Bolsonaro aprova idade mínima de 65 
anos para homem e de 62 para mulher

Depois de um mês e meio 
de disputa dentro do gover-
no para fechar o texto final, 
o presidente Jair Bolsonaro 
entrou em acordo nesta 
quinta-feira, 14, com o minis-
tro da Economia, Paulo Gue-
des, sobre uma proposta de 
reforma da Previdência que 
prevê idades mínimas para 
aposentadoria de 62 anos 
para mulheres e 65 anos 
para homens, após uma 
transição de até 12 anos. 

A fórmula encontrada 
garante um “meio-termo” 
na queda de braço entre 
o presidente e a equipe 
econômica em torno da 
fixação da idade mínima, 
o ponto mais polêmico da 
reforma e de indefinição até 
agora. Guedes, que brigou 
e não conseguiu uma 
idade mínima de 65 anos 
para homens e mulheres, 
garantiu uma economia de 

R$ 1,1 trilhão em dez anos - 
valor considerado essencial 
para ajudar a pôr as contas 
públicas numa trajetória 
sustentável.

Já o presidente, por 
outro lado, teve atendido o 
pedido para que ao final do 
seu mandato, em 2022, a 
idade de aposentadoria seja 
de 61,5 anos (homens) e 
57,5 anos (mulheres). Essas 
idades em 2022 eram um 
desejo do presidente ainda 
durante a transição de go-
verno e que levou a equipe 
econômica a ajustar o texto 
nas últimas semanas.

A proposta é mais dura 
do que a do ex-presidente 
Michel Temer porque os 
prazos de transição são 
mais curtos: 10 anos para 
homens e 12 para mulheres. 
A proposta de Temer previa 
as mesmas idades de 65 
anos, com um prazo médio 

de 20 anos.
Com a transição mais 

acelerada, Guedes mostrou 
força em relação ao ministro 
da Casa Civil, Onyx Loren-
zoni, que defendia uma 
transição mais suave. O 

anúncio foi feito nesta quin-
ta pelo presidente em meio 
à crise política em torno do 
ministro da Secretaria-Geral 
da Presidência, Gustavo 
Bebianno, e do filho do pre-
sidente, Carlos Bolsonaro. 

A crise acendeu o alerta 
sobre os riscos políticos 
no Congresso e aca-
bou ajudando Guedes a 
barrar mudanças no texto 
que comprometessem a 
economia mínima de R$ 1 

trilhão. A preocupação é de 
que um prolongamento da 
crise com Bebianno, aliado 
do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM -RJ), 
tenha efeitos negativos na 
tramitação da proposta.
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Da manhã de quarta-feira, 
13, até a madrugada desta 
quinta-feira, 14, 326 pessoas 
foram presas pela Polícia 
Militar em blitze montadas 
em pontos tidos como 
“estratégicos” de todo o Es-
tado para evitar ataques em 
decorrência da transferên-
cia de Marco Williams Her-
bas Camacho, o Marcola, e 
outros 21 líderes da facção 
Primeiro Comando da Ca-
pital (PCC) da Penitenciária 
2 de Presidente Venceslau, 
no interior de São Paulo, 
para três presídios federais.

Foram 3.362 pontos de 
bloqueios no Estado. Os 
agentes fizeram mais de 
66 mil abordagens, de 
acordo com balanço pu-
blicado nesta quinta-feira 
pela Secretaria Estadual 
de Segurança Pública; 
33 mil veículos foram 
vistoriados.

Nesses pontos de 
bloqueio, a PM decidiu 
prender 226 pessoas pra-
ticando diversos ilícitos, 

como porte de drogas (97 
quilos foram apreendidos, 
além de 16 armas e 64 car-
ros com queixa de roubo). 
Além disso, 100 pessoas 
com mandado de prisão 
expedidos foram localiza-
das e capturadas. 

A ação preventiva conti-
nua nesta quinta-feira. “As 

equipes permaneceram 
em locais estratégicos, 
apontados pelo serviço de 
inteligência da PM, para 
sufocar possíveis ações de 
criminosos. Houve reforço 
do policiamento em rodo-
vias, terminais de ônibus e 
aeroportos”, informa a se-
cretaria, por meio de nota.

Em blitze contra ataques do PCC, 
polícia de SP prende 326 pessoas

Fim do Horário de Verão estende a 
operação do Metrô em São Paulo

À 0h de sábado para 
domingo (17) termina o Ho-
rário de Verão e os relógios 
devem ser atrasados em 
uma hora, voltando para 23h. 
Seguindo esta mudança, a 
Companhia do Metrô seguirá 
com as estações das linhas 
1- Azul, 2- Verde, 3- Vermelha 
e 15- Prata, abertas e seus 
trens circulando até a 1h da 
madrugada do domingo (ou 
2h do horário antigo). A medi-
da também será adotada na 
Linha 4-Amarela (São Paulo/
Morumbi-Luz) e na Linha 5- 
Lilás (Capão Redondo-Cháca-
ra Klabin), que são operadas 
pelas concessionárias 
ViaQuatro e Via Mobilidade, 
respectivamente. 

Com a ampliação do 
horário de circulação dos 
trens, o número de viagens 
ofertadas na rede operada 
pelo Metrô será maior: serão 
20 viagens extras na Linha 
1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi), 
22 viagens na Linha 2-Verde 
(Vila Prudente-Vila Madalena), 

18 na Linha 3-Vermelha (Co-
rinthians/Itaquera-Palmeiras/
Barra Funda) e 16 na Linha 
15-Prata (Vila Prudente-Vila 
União). Para a operação do 
sistema no domingo (17), a 
abertura das estações acon-
tecerá no horário ajustado, 

às 4h40. 
Para mais informações, os 

usuários têm à disposição a 
Central de Informações do 
Metrô (tel. 0800 770 7722), 
que funciona todos os dias, 
das 5h30 à meia-noite. As 
centrais de atendimento das 

concessionárias ViaQuatro 
e ViaMobilidade atendem 
,respectivamente, pelos tele-
fones 0800 770 7100 e 0800 
770 7106, sempre de segun-
da a sexta-feira, das 6h30 às 
22 horas, e aos sábados e 
domingos, das 8h às 18h.

PM resgata jovem de 
17 anos em ‘tribunal 
do crime’ na Grande SP

Agentes da Força Tática 
da Polícia Militar resgataram 
nesta quarta-feira, 13, um 
jovem de 17 anos que era 
mantido em cárcere privado 
em um “tribunal do crime” 
na cidade de Mogi das 
Cruzes, na região metro-
politana de São Paulo. Um 
homem, que vigiava o local, 
foi preso.

De acordo com a PM, 
o cativeiro foi descober-
to após uma denúncia 
anônima, recebida por volta 
das 16h desta quarta, a qual 
informou que membros da 
facção criminosa Primeiro 
Comando da Capital (PCC) 
estavam realizando um 
“tribunal do crime”.

Pelo menos duas viaturas 
da Força Tática foram des-
locadas para o local, no dis-
trito de Jundiapeba, onde 
encontraram um barraco de 
madeira em meio à mata 
com a porta entreaberta.

Dentro do barraco, os 

policiais constataram a 
presença do homem que 
foi detido sentado em uma 
cadeira com uma arma falsa 
na cintura. O adolescente, 
por sua vez, estava deitado 
em uma cama e se levantou 
rapidamente quando viu 
os agentes, informando 
que era vítima de cárcere 
privado.

Segundo a PM, o jovem 
disse que trafi cava entor-
pecentes na cidade de 
Suzano e alegou ter sido 
sequestrado pela facção 
criminosa na terça-feira, 
12, depois de perder uma 
quantia considerável em 
drogas. O adolescente 
afi rmou que a intenção era 
executá-lo no mesmo dia 
e contou que foi torturado 
e espancado durante a 
madrugada.

O homem que vigiava 
o local disse ter recebido 
dinheiro para “fi car na guar-
da” do sequestrado.
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Por R$ 154 milhões, grupo Veronezi vende 
última parte que detinha do Internacional 
Ulisses Carvalho 

No valor de R$ 154 
milhões, o grupo da família 
Veronezi, General Shopping 
& Outlets do Brasil, dona 
atualmente do Parque 
Shopping Maia, vendeu a 
última parte que detinha do 
Internacional Shopping Gua-
rulhos ao grupo Gazit Brasil. 
Essa última participação era 
de apenas 10,1%, e agora, 
o grupo Gazit detém 80,1 
% do empreendimento, e o 
restante da fatia correspon-
de ao IRB Brasil. 

A transação ocorreu nesta 
terça (12), e as informações 
do valor foram confi rma-
das pela própria Gazit, por 
meio de nota. “Estamos 
em fase de planejamento 
estratégico, analisando as 
oportunidades de melhorar 
o shopping focando nas ne-
cessidades e na experiência 
dos consumidores”.

De acordo com a empre-
sa, há 279 lojas no Interna-
cional Shopping Guarulhos 
e por ano, passam cerca 
de 30 milhões de pessoas. 
Mesmo com a venda, o 

grupo da família Veronezi, 
continua com o controle de 
grandes shoppings, e inclu-
sive, teve as ações na bolsa 
de São Paulo operando em 
alta, com 2,45%, corres-
pondendo a R$ 5,02, logo 
depois da empresa anunciar 
a venda. 

O HOJE tentou contato 
com o grupo, porém, não 
houve resposta até o fi nal 
desta edição. 

Segundo a página ofi cial 
da General Shopping, o 
grupo ainda detém o Poli 
Shopping Guarulhos, o Auto 
Shopping Internacional, 
Outlet Premium Brasília, 
localizado em Alexânia, em 
Goiânia, além do Outlet 

Premium Rio de Janeiro, 
em Duque de Caxias, 
Outlet Premium Salvador, na 
cidade de Camaçari, Outlet 
Premium São Paulo, que fi ca 
na cidade de Itupeva, inte-
rior de São Paulo, na rodovia 
dos Bandeirantes, km 72. 

Outros empreendimentos 
também são o Cascavel 
Shopping, na cidade de Cas-
cavel, no Paraná, e o Parque 
Shopping Barueri, Parque 
Shopping Maia, Parque 
Shopping Sulacap, no Rio de 
Janeiro, além do Shopping 
Bonsucesso, Suzano Shop-
ping, Shopping do Vale, na 
cidade de Cachoeirinha, no 
Rio Grande do Sul e Unimart 
Shopping, em Campinas. 
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Pelo terceiro ano conse-
cutivo, a ACE-Guarulhos 
usa o início do ano para 
iniciar o processo de 
parcerias de divulgação da 
entidade com a mídia da 
cidade. Nesta quarta-feira, 
13/02, o presidente William 
Paneque se reuniu com os 
responsáveis dos veículos 
de comunicação local para 
retomar os acordos em 
2019.

“No começo da minha ges-
tão eu decidi estabelecer 
esse procedimento, pois eu 
consigo atender as exigên-
cias do meu conselho fi scal 
quanto aos investimentos da 
entidade e, por outro lado, 
eu fortaleço a mídia da cida-

de de forma transparente e 
perene”, explicou Paneque. 
“Desta forma, eu consigo 
manter canais de divulgação 
dos produtos e serviços da 
ACE de forma mais asserti-
va, chegando em todos os 
associados”.

Durante o encontro, o 

presidente prestou contas 
das parcerias de anos 
anteriores e agradeceu o 
apoio na divulgação dos 
conteúdos relevantes da 
ACE. “É um planejamento 
estratégico que ajuda tanto 
a ACE quanto a mídia da 
cidade”, completou.

ACE-Guarulhos reúne mídia da cidade 
para manter parcerias de divulgação
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Quase sete anos após 
sua morte, Hebe Camargo 
ganhará uma exposição 
inédita no Farol Santander, 
em São Paulo, a partir do 
dia 19 de fevereiro. A mos-
tra “Hebe Eterna” vai até o 
dia 20 de junho.

Com curadoria de Mar-
cello Dantas, a exposição 
reunirá o rico acervo da 
apresentadora, com vídeos 
raros e depoimentos sobre 
a vida dela, além de perten-
ces pessoais como vestidos 
e acessórios A mostra está 
dividida em 11 ambientes.

Hebe Camargo comple-

taria 90 anos de idade no 
dia 8 de março. Nascida 
em 1929, em Taubaté, 
no interior de São Paulo, 
Hebe Maria Monteiro de 
Camargo Ravagnani foi 
apresentadora de TV, 
cantora e atriz. Começou 
a carreira na década de 
1940, na Rádio Tupi.

Em 1950, foi convidada 
por Assis Chwateaubriand 
para participar da primeira 
transmissão ao vivo da tele-
visão brasileira. Cinco anos 
depois, Hebe estreou o 
primeiro programa feminino 
da TV nacional.

A apresentadora atuou 
na Record TV, Rede 
Bandeirantes, Rede TV!, 
mas fi cou a maior parte da 
carreira no SBT, emissora 
do patrão e amigo Silvio 
Santos. A amizade com as 
atrizes Lolita Rodrigues e 
Nair Belo também marcou 
a vida de Hebe Camargo. 

Serviço:
Farol Santander: Rua João 
Brícola, 24, no centro
Horário: de terça a sábado, 
das 9h às 20h; domingo, 
das 9h às 19h.
Telefone: (11) 3553-5627

Hebe Camargo ganha exposição 
inédita no Farol Santander, em SP
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Maria Júlia Coutinho, 
a Maju, vai assumir a 
bancada do “Jornal Na-
cional” pela primeira vez 
no próximo sábado, 16. 
A jornalista foi elogiada 
por William Bonner no 
Instagram. Maju fará 
parte do rodízio de apre-
sentadores dos fi ns de 
semana, e Bonner disse 
na rede social que essa 
notícia é para “alegrar 
todo mundo”.

“(A Maju tem) uma his-
tória de talento, dedica-
ção e conquista. História. 
A equipe e a bancada do 
Jornal Nacional dão as 
boas-vindas”, escreveu.

Segundo a TV Globo, 
ela será a primeira mulher 

negra a assumir o cargo. 
Maju foi homenageada 
por isso nos comentários 
da publicação. “Eu sabia 
que isso iria acontecer. 

Orgulho. Eu, como mulher 
negra, também estou aí 
nessa bancada. Para-
béns, Maju”, afi rmou uma 
internauta.

Bonner elogia Maju Coutinho pelo 
novo cargo no ‘Jornal Nacional’
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[ horóscopo ]

Loucas Por Amor, Viciadas Em Dinheiro

Pequenos Espiões 3D

Globo, 13h58 Mad 
Money. EUA, 2007. 
Comédia. Direção 
Callie Khouri. Com Dia-
ne Keaton, Queen La-
tifah. Bridget Cardigan, 
surpreendida ao sa-
ber que está prestes 
a perder sua confor-
tável vida e sua casa 
quando seu marido é 

demitido, sai em bus-
ca de emprego. Após 
ter ficado anos sem 
trabalhar, ela conse-
gue uma vaga no ban-
co da reserva federal 
americana. Aos pou-
cos, descobre que 
tem muito em comum 
com suas novas com-
panheiras de trabalho. 

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 60

3/así — bee.  4/dirt — fish — jaez — sári.

(?) de
conta:

certa taxa
bancária

Secreção
venenosa
do escor-

pião 

Que
denota 
magna-

nimidade

O grupo
sanguíneo
do doador
universal

"Progra-
ma", em

PAC
(Econ.)

Prefixo de
"antídoto"

Admirado-
res faná-
ticos de

um artista

Que goza
de boa
saúde

Assim,
em es-
panhol

Presidente
de uma

loja
maçônica 

Deus Sol
do Egito
Antigo 

Criador do
Menino 
Malu-
quinho

Subdivi-
são de

uma peça
teatral

Conteúdo
de um do-
cumento
escrito

A região
como a
caatinga

Haste de 
sustenta-

ção de
plantas

Um dos 4
grandes

clubes in-
gleses (fut.)

Veste
típica da
mulher
indiana

Que teve
seu valor
diminuído

(fem.)

"Old (?)
Road",

sucesso
de Lennon

O que serve para
ocultar algo (fig.)

Dia de (?): celebra-
se em 6 de janeiro

Pediu as-
sistência
500, em
romanos

Ardeu em
chamas

Qualidade
(fig.)

Peixe, 
em inglês

(?) Jung-
mann,

ministro
da Defesa

(2017)

Livro de Verissimo
(1981)Região

brasileira da Baía 
de Todos-os-Santos

Alvo de aferição 
de institutos de

pesquisa

Abelha, 
em inglês
Vitórias

(fig.)

Ice Cube,
rapper  
A 26ª
letra

Espan-
cado

OBPE

MANUTENÇÃO
NOBREOP

LUAROANTI
LDFISHN

TIETESASI
ASSOUGAÃ

TTSURRADO
JAEZEÃIP

DINVOCOU
TEORMEB

BARSENAL
CAULESARI

GDIRTIC
MENOSPREZADA

[ novelas ] 

virgem

Você vai ter uma 
grande satisfação em 
dedicar tempo a um 
amigo que precisa do 
seu apoio. Você sente 
a necessidade de desa-
celerar um pouco para 
ouvir os seus instintos 
mais profundos e ter um 
descanso sem se sentir 
culpado - você não tem 
razão para isso.

Você vai ver clara-
mente quais são as 
intenções de algu-
mas pessoas. Você 
vai ter que descobrir 
quais são as suas, 
mas não se esqueça 
de mostrá-las. Você 
está tendo problemas 
para manter o ritmo. 

Você vai ter que 
acelerar seus 
projetos hoje para 
se certificar de que 
serão finalizados. 
Seu entusiasmo ha-
bitual febril poderia 
fazê-lo exigir muito 
de você fisicamente.

Você vai ter uma 
grande satisfação em 
dedicar tempo a um 
amigo que precisa do 
seu apoio. Você sente 
a necessidade de desa-
celerar um pouco para 
ouvir os seus instintos 
mais profundos e ter um 
descanso sem se sentir 
culpado.

Você será livre para 
agir como quiser 
hoje. Atividades 
financeiras são muito 
favoráveis. Sua men-
te está borbulhando 
e você vai encontrar 
todos os tipos de 
coisas para fazer. 
Seja sensato.

Um vago sentimento 
de frustração geral 
está deprimindo você, 
mas não se esqueça 
de que tudo pode 
ser conseguido com 
o tempo. Por estar 
fazendo perguntas 
demais, você corre o 
risco de fadiga. 

Você está vivendo a 
vida ao máximo. Não 
se preocupe muito 
com os detalhes! Res-
pire mais profunda-
mente e isso vai ajudar 
você a encontrar a cal-
ma que você precisa 
para as reorganizações 
que está fazendo.

Não tente ser algo 
que você não é. Seja 
verdadeiro, sem fal-
sos pretextos. Você 
será capaz de acom-
panhar o ritmo im-
posto indiretamente 
a você pelas pessoas 
ao seu redor. Ser útil 
lhe dará energia.

Você será mais 
estratégico do que o 
habitual. As pessoas 
vão confiar em você, 
então não abuse 
disso! Você vai se sentir 
nervoso e a razão é um 
grande desejo de mais 
liberdade. Certifique-
-se de ter algum tempo 
para si mesmo.

Você terá a oportu-
nidade de mudança e 
de manter a sua dis-
tância. Escape sem se 
sentir culpado. Você 
precisa ficar sozinho 
na calma completa 
para recarregar suas 
baterias. Seus proces-
sos mentais exigem 
descanso.

Hoje é um dia 
importante para fazer 
escolhas pessoais. 
As emoções estarão 
em alta! Os excessos 
sensuais poderiam 
facilmente levá-lo ao 
cansaço intenso... 
Cuide-se mais, você 
está abusando da 
sorte.

Sua maneira de 
expressar as coisas 
poderiam fazer você 
parecer impertinen-
te, mas você vai 
atravessar algumas 
barreiras interessan-
tes. Sua ousadia está 
valendo a pena. Você 
tem uma tendência a 
fazer muita coisas.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Rafael deixa 
Solange sozinha no 
restaurante. Alex não 
participa da festa no 
Le Kebek. Verena se 
machuca a caminho 
de sua apresentação 
para a seleção, e 
Álvaro a leva para 
o hospital. Rafael 
tenta conversar com 
Alex. Breno compra 
um vestido de noiva. 
Verena se enfurece 
por ficar de fora das 
Olimpíadas. 

Espelho da Vida
Cris/Julia revela a 

Danilo que acredita 
que esteja grávida. 
Piedade se encanta 
com Henrique. 
Jadson conta a Ana 
que Isabel esteve na 
casa de Julia. Ana e 
Flávio vão até a casa 
de Julia. O delegado 
questiona André 
sobre o paradeiro 
de Cris. Ana exige 
que André lhe diga 
como Cris voltará do 
passado.

Verão 90
Janaína e Hercu-

lano ficam impacta-
dos com o encontro 
inesperado. Diego 
e Catraca avisam 
a Dandara que 
Joca é Quinzinho, 
e ele foge ao ser 

desmascarado. 
Herculano explica 
a Janaína que está 
separado de Gisela 
e perde perdão por 
não ter contado 
antes sobre a ex-
-mulher e a filha, 
Isadora. Janaína 
e Herculano se 
beijam. 

O Sétimo Guardião
Eurico e Marilda 

chegam a um acor-
do com Valentina. 
Luz conta para 
Sóstenes que Muri-
lo está hospedado 
no casarão. Mirtes 
arma um escân-
dalo ao saber do 
namoro de Jurandir 
e Milu. Jurandir e 
Milu assumem seu 
namoro para toda 
a cidade. Rivalda 
volta para Serro 

Azul com Walid.  

Jesus
Marta e Betânia 

se desesperam ao 
verem Lázaro caído. 
Barrabás, acompa-
nhado de outros re-
beldes, rouba a casa 
de um publicano e 
mata seu filho. Pilatos 
se desespera com a 
situação de sua filha. 
Dimas encontra Ges-
tas e fica balançado 
com o convite do 
irmão para roubarem 
o palácio. 

As Aventuras 
de Poliana

Poliana, triste, 
observa uma foto 
de João em seu 
celular, dizendo 
o quanto é difícil 
ficar longe de seu 
amigo. Afonso su-
gere que ele, Luísa, 
Durval, Claudia 
façam um encon-
tro duplo. Luísa 
aceita, dizendo que 
convidará Sérgio 
e Joana. Sophie, 
na apresentação 
das Abandonadas 
no Altar, lembra do 
beijo entre ela e 
Iuri e sai do palco, 
confusa.

Teresa
Finalmente Teresa 

aceita fazer amor 
com Arthur. Va-
nessa diz a Aurora 
que está disposta 
a lutar pelo perdão 
de seu pai e tentar 
uma reconciliação. 
Aurora pede que 
a mãe não o faça, 
porque seu pai está 
amando verdadeira-
mente Joana. 

 

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

SBT, 23h15 Spy 
Kids 3D Game Over. 
EUA, 2003. Aventu-
ra. Direção: Robert 
Rodriguez. Com An-
tonio Banderas, Car-
la Gugino. Toymaker 
é um criador de brin-
quedos que dese-
ja dominar os jovens 

de todo o planeta e 
para isso usa o maior 
jogo de realidade vir-
tual de todos os tem-
pos. Através dele, 
seus jogadores são 
presos nessa teia vir-
tual que os obriga a 
enfrentar diversos e 
perigosos estágios.
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de linhaClassifi cados

Para anunciar  nos 
classifi cados  ligue: 

2823-0828 / 2823-0829
2823-0830 / 2823-0835
2823-0836 / 2823-0837

PARA ANUNCIAR

 NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 EMPRESÁRIO PARANAENSE SE-
LECIONA 
 Pessoas p/ aréa de vendas, ma-
rketing e supervisão. Ganhos de 
até R$3.500,00 por produção 
(autônomo/sem fi xo) Envie Cv 
para: vipguarulhos@gmail.com 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 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 

 QUARTOS 
 Para rapazes. F:99741-
6690/96194-0683 whats  

 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 

 

LINDA CASA 
 Térrea, 2dorms c/ suíte, td plane-
jado. Acabamento de 1ª. Quintal 
+ 2vgs. R$460MIL. F:97212-
8941/97254-0000 

 APTO MACEDO 
 2 Dorms, cond Champs dp 
Bagatelle R$220mil, ac carro 
F:99390-7868 / 98144-9710  

 PET SHOP 
 C/ banho, tosa, casa de ração e 
espaço para veterinária em Gua-
rulhos. F:2456-9567 Tr c/ Marle-
ne das 9h ás 19h seg á sáb. 

 LANÇAMENTO VILA RIO 
 2 Dorms, entrada facilitada use 
FGTS F: 98562-0481 Whats 

 SITIOS E CHÁCARAS 

 TAPERA GRANDE 
 1000 m². Ótimo local, R$ 45 MIL. 
F: 96314-2035 

 LITORAL 

 APTO CARAGUA FRENTE P/ MAR 
  Praia das palmeiras p/ 6 pess 
2404-2776/ 95279-3614 whats 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 COMPRO CONSÓRCIO 
 Imóveis, caminhões e carros. Aci-
ma de 25 parcelas pagas, mes-
mo em atraso. Pagamos à vista. 
Fone: 98255-4125 

 SERVIÇOS 
 RELAX 

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

 SOU BAIANA CINQUENTONA 
 Está de volta das 10h as18h. Mar-
car com antecedência. F:99670-
0958 

 CASA CUEGAS 
 Com lindas garotas. Guarulhos - 
Centro. F:2087-2091 

 SAYURI NISSEI 19 ANOS 
 Linda, legítima e universitária. F: 
96367-3036 

     

   

Regularize seu imóvel, 
escritura, registro, desdobro, 

usucapião, retifi cação, 
pois só é dono quem tem 

escritura registrada.
 

DJB - Consultoria 
Documental

 (11) 2088-0415 
97752-5529

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

INSCREVA-SE!

VAGAS LIMITADAS

FACULDADE FUNORTE SELECIONA 
PACIENTE MODELO PARA 
TRATAMENTO DE IMPLANTES 
DENTÁRIOS EM CURSO.
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