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CÂNCER: A jornalista Ana Furtado publicou foto do
seu novo visual. Ela luta contra o câncer de mama.

Educação municipal
recebe reforço de 300
professores; veja especial

Diretório do PSDB Guarulhos
sofre intervenção da Estadual

O presidente do diretório municipal do PSDB de Guarulhos, Marco Iannoni, foi comunicado na noite desta quarta (20) que a
Executiva Estadual do partido, além de decretar a intervenção, proibiu a realização da convenção marcada para domingo (24)

Trabalhador levará 40 anos para chegar a
100% do benefício, diz projeto da Previdência
GH Pág. 8

Ivanildo Porto

Luís Macedo/ABr
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Bolsonaro entregou o projeto da
reforma da Previdência ao Congresso

Ipem fiscaliza radares de velocidade na
região central; ação irá prosseguir até 6a
GH Pág. 4
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Pirituba terá nova UPA 24
horas e investimentos de
R$ 7,4 mi da prefeitura

www.guarulhoshoje.com.br
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O prefeito Bruno Covas
e o secretário municipal da
Saúde, Edson Aparecido,
visitaram nesta quarta-feira
(20) as obras da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) de
Pirituba, no complexo médico
do Hospital Municipal Dr.
José Soares Hungria, na zona
norte da capital.
Quando inaugurada, a
nova unidade irá oferecer
serviços de urgência 24 horas, nos sete dias da semana.
A unidade vai substituir a
Assistência Médica Ambulatorial AMA que funciona
no local e também qualificar
o atendimento do Pronto-Socorro, absorvendo parte
de sua demanda.
A UPA está sendo implantada em um terreno de 4.400
m² e, quando concluída, terá
1.778 m² de área construída. Como as demais obras
executadas pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura
e Obras (SIURB), atenderá a
todas as normas de acessibilidade. Já foram executados
89% dos trabalhos. Essa
unidade de saúde conta com
R$ 7,4 milhões de investimentos da prefeitura.

A estrutura física da UPA é
composta por duas salas de
acolhimento e classificação
de risco, sala de inalação
com 17 poltronas, duas salas
de medicação com 13 cadeiras cada, posto de coleta,
sala de eletrocardiograma,
gesso, sutura e RX convencional, além de três consultórios
de pediatria, outros três de
Clínica Médica, consultórios
de ortopedia e odontológico.
A unidade conta, ainda, com
sala de expurgo, de emergência com seis leitos, duas
de observação adulto com
nove leitos cada e uma de
observação infantil com sete
leitos. Também fazem parte
do complexo duas áreas de
isolamentos, recepção infantil
e adulto, farmácia e sala
de Serviço Social, além das
áreas administrativas.
A capacidade de atendimento prevista é de cerca
de 16 mil pacientes por mês
em uma área que abrange
a população residente na
Supervisão Técnica de Saúde
de Pirituba, além de moradores de bairros vizinhos como
Perus, Freguesia do Ó e
Brasilândia.

Quatro bombeiros de Brumadinho
têm alta taxa de metais no sangue
Três bombeiros que trabalham em resgate na área
atingida pela barragem da
Vale em Brumadinho foram
diagnosticados com excesso
de alumínio no sangue, conforme comunicado do governo de Minas Gerais na noite
de terça-feira, 19. Um quarto
agente teve cobre detectado
no exame.
“Considerando a atividade
de busca e salvamento vem
sendo aplicado o protocolo
de monitoramento da saúde

em todos os profissionais,
por meio da dosagem de metais no sangue e urina. Até o
momento foram detectados
três exames alterados para
o parâmetro alumínio no sangue”, diz o texto.
O excesso de alumínio no
organismo, segundo estudos
recentes, mostra correlação
com doenças com Alzheimer e alguns tipos de câncer.
Pode haver ainda alterações
crônicas de problemas intestinais e inchaço abdominal.

Mínima
TEMPESTADES

Sarampo a bordo
O MSC Seaview, maior navio da temporada brasileira, atracou na manhã desta quarta-feira (20) no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Treze tripulantes foram confirmados com sarampo. Por isso, cerca de 10 mil passageiros deverão ser vacinados
contra a doença durante um mutirão.

[ carta do leitor ]
Cleide M. de Abreu
A morte trágica do jornalista Ricardo Boechat
deixa a imprensa e, principalmente, 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 gente, pobres mortais, gostaria de falar para a classe
política, empresários e
para aqueles que causam
vergonha ao nosso país.

Dennis Cavalleiro Jr.
O jornalista Ricardo Boechat 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 gostar do jeito Boechat de

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

Marcelo Lins
A queda do helicóptero no final da manhã de
segunda-feira (11) em São
Paulo não só matou o jornalista Ricardo Boechat e
o piloto, mas causou uma
fissura enorme na democracia brasileira, ao calar
uma voz que sempre defendeu a população e criticou os desmandos públicos. Que Deus conforte
a família e os amigos das
vítimas e que os novos
jornalistas tenham, sempre, Boechat como um
precioso espelho.

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

bu, Centro de Treinamento do Flamengo do Rio.
Que os responsáveis sejam
responsabilizados,
seja os diretores do clube ou a própria prefeitura
diante de tantas irresponsabilidades 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 humano? Depois de Brumadinho, 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 passado a limpo. Cada tragédia
desse tipo é uma ferida
incurável em nossa nação.

Envie seus comentários para o e-mail: redacao@guarulhoshoje.com.br
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LOTERIAS:

Deu sorte hoje?
Mega Sena
Concurso n° 2125
16/02/2019
01 - 31 - 44 - 46 - 53 - 58
Lotofácil
Concurso n° 1778
18/02/2019
01 - 03 - 05 - 06 - 08
09 - 10 - 11 - 13 - 16
18 - 19 - 21 - 23 - 24
Lotomania
Concurso n° 1945
20/02/2019
01 - 02 - 06 - 10 - 12
13 - 24 - 29 - 36 - 39
44 - 45 - 47 - 48 - 52
55 - 58 - 64 - 75 - 84
Dupla Sena
Concurso n° 1904
20/02/2019
Primeiro sorteio
20 - 21 - 26 - 29 - 42 - 44
Segundo sorteio
06 - 08 - 13 - 35 - 40 - 48
Federal
Extração n° 05364
20/02/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete Valor (R$)
1º 06160
350.000,00
2º 02924
18.000,00
3º 17730
17.000,00
4º 86201
15.400,00
5º 14573
14.820,00
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Técnicos do Ipem realiza a fiscalização de
radares de velocidade da região central
veículo do IPEM, que é um
medidor de velocidade,
e quando passamos pelo
ponto de captura do radar o
acionamos para ser realizada a aferição”, destacou em
entrevista o especialista em
metrologia e qualidade do
Ipem, Pedro Salmi.
Sobre o número de

O gerente também acredita
que um outro fator foi preponderante para que mais
alunos procurassem pela

Sidnei Barros

Senai-Dutra conta com duas linhas
de ônibus para atender aos alunos
As duas linhas de ônibus
que servem a Escola Senai
Celso Charuri-Unidade Guarulhos, no Jardim Presidente
Dutra, têm contribuído para
o aumento do número de
alunos. Inaugurada em 2015,
a escola agora conta com as
linhas 434VP – Terminal São
João/Senai Dutra e a 720VP-Terminal Pimentas/Senai
Dutra.
“Foi uma vitória muito
grande, pois o número de
alunos cresceu de forma surpreendente. Hoje temos 587
pessoas matriculadas, das
quais 411 (70% da carga total)
são beneficiadas diretamente por esse serviço. ”, disse
Jones César Ribeiro, gerente
administrativo e financeiro da
unidade do Senai.

escola: “Não existe dúvida
de que o aceleramento das
obras do Trevo de Bonsucesso também foi fundamental
para que aparecessem mais
interessados em vir para cá.
Mas as duas linhas de ônibus
foram a verdadeira cereja no
bolo”, finalizou.
Serviço:
LINHA 434VP – Terminal
São João-Senai Dutra
Horários de ida: 6h55

Na manhã do último dia
12, o Samu 192 Guarulhos
recebeu chamado para
socorrer um operador de
cargas da indústria Soluções em Aço Usiminas,
localizada no bairro São
Roque, que foi encontrado desmaiado no local
de trabalho. Uma equipe
interna da empresa treinada para prestar os primeiros socorros iniciou os
procedimentos enquanto
acionava o Samu, que
chegou para atender a
ocorrência em 15 minutos
e fez a diferença na sua
missão de salvar vidas.
O funcionário de 44
anos, que estava inconsciente e sob compressões
cardíacas, foi reanimado
com sucesso e conduzido
ao Hospital Geral de Guarulhos, onde permanece
internado para a realização de um procedimento
cirúrgico, mas passa bem.
Nesta quarta-feira (20),
a equipe envolvida no
atendimento à vítima foi
novamente chamada pela
Usiminas. Porém, desta

radares na cidade, o IPEM
destacou que a informação
é somente com a prefeitura. Em nota, a administração municipal informou
que devido ao horário em
que foi enviado o questionamento, a STMU terá
os dados somente nesta
quinta-feira (21).

-12h55 – 18h30 (dias úteis) e
8h25 (sábados)
Horários de volta: 12h15 –
17h50 – 22h15 (dias úteis) e
13h15 (sábados)
LINHA 720VP – Terminal
Pimentas-Senai Dutra
Horários de ida: 6h 45 –
12h55 – 18h30 (dias úteis) e
8h25 (sábados)
Horários de volta: 12h15 –
17h50 -22h15 (dias úteis) e
13h15 (sábados)

vez, o objetivo era outro:
prestar uma homenagem
ao Samu Guarulhos, com
a entrega de um certificado de honra ao mérito
assinado pelo gerente
industrial da empresa,
Antônio Leandro Pedreira
da Silva.
“Esses anjos do Samu
fizeram um trabalho
extraordinário, assumindo
o caso e nos deixando
mais tranqüilos”, elogiou
Wellington Carlos Souza,
coordenador industrial da
Usiminas.
Receberam o certificado de honra ao mérito
em nome do Samu 192
Guarulhos, a coordenadora geral do Samu
Guarulhos, Andressa Lima
José, juntamente com os
coordenadores Helder
Takeo Kogawa (médico) e
Cristiane Solimâ Gobatto
(de enfermagem), além
do socorrista médico que
atendeu a vítima, Eduardo
da Silva Medeiros Filho,
e demais integrantes
da equipe envolvida na
ocorrência.

Corpo de jornalista encontrado na Ponte Grande
deve ser enterrado nesta quinta em Minas Gerais
Ulisses Carvalho

O corpo do jornalista e
professor Arthur Carlos
da Rocha, 39, deve ser
enterrado na manhã
desta quinta-feira (21),
na cidade de Berizal,
norte de Minas Gerais.
Em Guarulhos, o corpo
foi velado na madrugada
desta quarta-feira (20),
no Cemitério Vertical, no
bairro do Jardim Adriana.
Rocha lecionou em um
curso de uma comunidade no Jardim São
Francisco. Além disso,
foi candidato a vereador
pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no ano
de 2016, porém, não foi
eleito e acabou como
suplente. De acordo com
informações de amigos
do jornalista, pela internet ele realizava diversas
denúncias de possíveis
atos de corrupção contra
a administração municipal da cidade mineira.

Divulgação

avenida Paulo Faccini com a
rua Silvio Barbosa, além da
travessa com a Tiradentes
e também próximo a rua
Siqueira Campos, segundo
informou o Ipem. Na sexta-feira (22), os outros pontos
que devem ter aferição será
a avenida Jamil João Zarif,
n° 3.265 e na avenida Papa
João Paulo I com a avenida
Rio Real, a partir das 10h.
A aferição sempre é realizada uma vez por ano. Além
de dois agentes da Secretaria
de Transportes e Mobilidade
Urbana (STMU), para ajudar
no tráfego no momento da
fiscalização, a ação também
contou com dois agentes
do IPEM, que utilizaram um
veículo para realizar os testes
no radar e cinco assistentes
técnicos do consórcio Movi-Gru, empresta terceirizada
que presta de serviços para
a prefeitura na parte de manutenção dos radares.
“Está tudo correto, a
tolerância é de 5 km, está
dentro do padrão. Durante
a ação contamos com um
tacômetro dentro do próprio

Ivanildo Porto

Ulisses Carvalho
Durante o período da
manhã e parte da tarde desta
quarta-feira (20), o Instituto de
Pesos e Medidas do Estado
de São Paulo (Ipem), realizou
a fiscalização dos radares
entre as avenidas Tiradentes
com a José Antônio Zeraibe,
Tiradentes com a avenida
Bom Clima e Monteiro Lobato
com a rua Claudino Barbosa.
Segundo o órgão, não
houve o monitoramento dos
radares das avenidas Brigadeiro Faria Lima, n° 1.364 e
avenida Santos Dumont com
a avenida Santana da Boa
Vista, por questões de tempo.
Todos os radares fiscalizados
foram pré-aprovados. “É
considerado pré-aprovado
porque tem que enviar para
o Ipem as imagens para
comparação, verificadas por
um fiscal, para a emissão do
certificado de validade de um
ano”, destacou a assessoria
do instituto.
Nesta quinta-feira (21), a
fiscalização dos radares está
prevista para começar às 10h,
e todas serão realizadas na

Samu Guarulhos é homenageado por
salvar vida de operador de cargas

O jornalista estava
desaparecido desde
sexta-feira (15), quando
inclusive faltou a uma
consulta que tinha no
médico. Na segunda-feira (18), policiais militares
encontraram, no inicio
da tarde, , na Marginal
Tietê, ,sentido São Paulo,
bairro da Ponte Grande,
um corpo envolto a um
cobertor e amarrado com

fios, segundo informação
do boletim de ocorrência
lavrado no 5° Distrito
Policial.
Na terça-feira (19), diversas mensagens sobre
o desaparecimento de
Rocha já circulavam pela
internet. O reconhecimento do corpo teria
ocorrido por impressões
digitais, porque a vítima
já estaria em estado
de decomposição, e o
veículo do jornalista, o
Corsa, na cor preta, foi
encontrado próximo à
Rodoviária do Tietê, em
São Paulo.
Até o momento, nenhum su speito foi preso
e o caso está sendo
investigado pelo Setor
de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP).
O HOJE apurou junto
a Polícia Civil que, no
local, não havia câmeras
que pudessem auxiliar
nas investigações.

www.guarulhoshoje.com.br
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Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço.
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.
Almoço Executivo com opções para todos os gostos.
Venha conhecer e se surpreenda.

RUA TAPAJÓS, 56

| RESERVASTHEFIRE.COM.BR

| TEL: 11 24471582 | FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h
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Reticências...

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

A conferir

Falando em ativistas da Saúde, cuidado com
os falsos profetas: muitos só querem aparecer
- nas redes sociais - como salvadores da pátria
visando se eleger vereador em 2020…

A possibilidade
de intervenção
do PSDB guaru
reacendeu rumor
que a empresário
Fran Corrêa será
candidata a prefeita
pelo partido. Algum
tucano alinhado
com o grupo político
dela poderá assumir o comando da
legenda…

Colocando graveto
Guti esteve na
noite de terça-feira no antigo
P.A. Paraíso,
Taboão. Ele quer
que a empresa
responsável agilize a reforma até
dezembro…

Bateu, Levou!
O secretário Airton Trevisan (Justiça), considerado o zagueiro do prefeito Guti (PSB) nas
redes sociais, está meio ausente do mundo
digital. Na última vez que entrou numa dividida,
no domingo, foi da medalhinha para cima com
uma ativista da Saúde…

Estrutura
O Bradesco está montando enorme agência provisória no 3º piso do estacionamento do Shopping Maia.
Será para atender os servidores públicos interessados
em migrar seus vencimentos do Banco Do Brasil…

É uma brasa,
mora!
O prefeito Guti
(PSB), com 34
anos, faz de
tudo para tentar
manter a imagem
de jovem. Além
do vestuário,
solicitou a seu
cabeleireiro, João
Franco, corte de
cabelo e aparo na barba modernos…

Qualquer nota!
Escola estadual no Haroldo Veloso vem sofrendo com falta de merenda e segurança. Dos três
deputados estaduais de Guarulhos - Xerife, Gileno e
Auriel - , nem um simples assessor se manifestou…

Perguntas no ar?
Esse novo conselho municipal de desenvolvimento foi
criado para substituir a Agende? Onde estão as lideranças da entidade das entidades?...

presidente do diretório
municipal, Marco Iannoni, por meio do ofício
013/2019, assinado pelo
presidente do PSDB/SP,
Pedro Tobias.
No documento, o
tucano explica que em
reunião, realizada na
última terça-feira (19),
ficou decidido que
as convenção zonais
Divulgação

O diretório municipal do
PSDB Guarulhos sofreu
intervenção da Executiva
Estadual e não poderá
realizar a convenção que
estava marcada para o
próximo domingo (24)
para a escolha do comando do partido da cidade. A decisão do PSDB
no estado foi comunicada nesta quarta-feira ao

Pedro Tobias

ordinárias estão desautorizadas, “por ações de
filiados que compõem os
quadros da direção local
em desrespeito ao artigo
131.I do Estatuto e, ainda,
por falta de observação
pela Comissão Executiva
Municipal da necessária
manutenção da integridade, disciplina, fidelidade
e ética partidárias, o que
impõem a intervenção
nesse órgão partidária
(...)”.
O documento informa
ainda que “a eleição do
Diretório Municipal local
se realizará mediante
Convenção Extraordinária, em data a ser designada pela Comissão
Executiva Estadual”.
Segundo apurou o
HOJE, além de Guarulhos, outros 32 municípios foram atingidos com
a decisão de Tobias. As

informações ainda dão
conta que “a intervenção ocorreu em todas as
cidades em que a cúpula
partidária local é ligada a
quem atuou contra Doria
na disputa pelo governo
de São Paulo”.
A cidade de Santos, no
litoral paulista, berço político do ex-governador
Márcio França (PSB), que
disputou com as eleições
com o atual governador
tucano João Doria, é
considerada a principal
cidade entre as que
foram alvo da proibição
do diretório estadual do
PSDB.
O objetivo do grupo de
Doria, segundo informações de bastidores, é
barrar a permanência de
aliados do prefeito Paulo
Alexandre Barbosa, que
trabalhou abertamente
contra Doria.

Ivanildo Porto

PSDB Guarulhos sofre intervenção e a
Executiva Estadual cancela convenção

Marco Iannoni
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Escolas da prefeitura recebem
o reforço de 300 professores
Divulgação

A Prefeitura de Guarulhos recebeu 300 professores eventuais para atuar nas unidades escolares da rede municipal. Os professores fizeram a
GH Pág. 02
escolha do local de trabalho, receberam orientações sobre os prazos e apresentaram os documentos necessários para trabalhar

A primeira fase do Vestibular Fuvest 2018
acontece neste domingo (26) no estado

Pré-selecionados no Prouni Professor que Inova tem
Programa Saúde na
terão até o próximo dia 27 resultados apresentados no Escola estipula como meta
para fazer a matrícula
Campus Party Brasil 2019 atender 157,6 mil alunos
GH Pág. 3
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No início do ano letivo,
a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana
de Guarulhos (STMU)
começou a tradicional
“Operação Volta às
Aulas”, com o objetivo
principal de coibir as
infrações de trânsito e
de orientação aos pais e
responsáveis.
A estrutura desse
serviço é composta por
seis equipes formadas
por 12 agentes especializados no chamado
trânsito no entorno das
escolas. A operação está
sendo realizada em três
períodos e obedece aos
seguintes horários: das
6h40h às 7h30; das 11h40
às 12h30h e das 18h às
19h. Esse trabalho deve
se estender até meados
de fevereiro e nesta

primeira semana a fiscalização tem sido realizada
nas escolas particulares:
colégios Mater Amabilis, Eniac, Maia, Nahim
Ahmad e Parthernon ,
unidades do Bom Clima e
da Vila Augusta.
Diferentemente de
outros anos, a iniciativa
também irá se estender
para outros pontos da
cidade. Uma das regiões
que receberá a visita
da operação será a do
bairro do Pimentas. Os
colégios públicos que
serão a visita da operação, a partir da próxima semana, serão os
seguintes: Conselheiro
Crispiniano, Antonio de
Ré, CEU Jardim Cumbica, Frederico de Barros
Brotero e Colégio Viana
(na avenida Jurema).

Divulgação

Educação recebe 300 professores para
atuar na rede municipal de Guarulhos

A operação conta com
participação de agentes
de transporte e trânsito,
equipe de Educação para
o Trânsito e Escola Pública de Trânsito. A ação
leva em consideração fatores como interferências
no sistema viário princi-

pal, alta demanda de travessia de pedestres, alto
índice de desrespeito
às leis de trânsito, como
estacionar em fila dupla
para desembarque de
passageiros, e também
para inibir o transporte
irregular de escolares.

Cidade apresenta resultados do curso
Professor que Inova na Campus Party
A prefeitura, por meio da
Secretaria de Educação e
ESAP (Escola de Administração Pública Municipal
de Guarulhos), participou
da Campus Party, no último
sábado (16). No evento,
a cidade apresentou os
resultados alcançados por
meio do curso “Professor
que Inova”, oferecido para
os para professores de
Educação Infantil e Ensino
Fundamental da Rede
Municipal.
No espaço aberto da
Campus Party 2019, na
mesa FabKids, foram abordadas as perspectivas sobre a integração da cultura
maker em redes de escolas
públicas, cultura moderna do faça-você-mesmo.
A ideia é que pessoas
comuns possam construir
consertar, modificar e fabricar os mais diversos tipos
de objetos e projetos com
suas próprias mãos.

Durante o encontro,
foram apresentados fotos e
exemplos exitosos de como
a formação continuada é
importante para apresentar
novas tecnologias para
o desenvolvimento de
projetos interdisciplinares. O
projeto explora os recursos
de baixo custo e tecnológicos disponíveis na escola,
despertando a curiosidade
dos alunos e incentivando a
aprendizagem.
Para mais informações sobre os Cursos do Programa
de Formação Permanente
oferecidos pela Secretaria
de Educação e parceiros
para o 1° semestre de 2019,
acesse:
http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/portal/?pag
ina=noticia&txtID=3002&no
ticiaAnalytics=Secretaria+d
e+Educa%C3%A7%C3%A3
o+divulga+cursos+do+Progr
ama+de+Forma%C3%A7%C
3%A3o+Permanente
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PSE e do 3º Simpósio, o
subsecretário de Educação,
Fernando Gomes de Moraes, destacou que a escola é
reflexo da sociedade civil e
que parcerias como o PSE
fortalecem o protagonismo
dos cidadãos. “Vivemos
em um momento de muitos
ataques e com grandes

desafios. Políticas públicas
como essa do PSE são
indissociáveis”, destacou.
Da mesma forma, o coordenador do Programa de
IST Aids, Ricardo Gamboa,
estimulou os participantes
a pensar estratégias em
conjunto, para superar os
obstáculos.
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gunda chamada têm ainda
a chance de integrar a lista
de espera nos dias 7 e 8 de
março.
Ao todo, 946.979 candidatos se inscreveram na
primeira edição do ProUni
deste ano, de acordo com
o Ministério da Educação.
Como cada candidato podia
escolher até duas opções
de curso, o número de inscrições chegou a 1.820.446.
Nesta edição, são ofertadas 243.888 bolsas de
estudo em 1.239 instituições
particulares de ensino. Do
total de bolsas, 116.813 são
integrais e 127.075, parciais,
de 50% do valor das mensalidades.
O ProUni concede
bolsas de estudo integrais
e parciais em cursos de
graduação e sequenciais
de formação específica,
em instituições privadas de
educação superior.

Confira também, os cursos

de 2ª graduação
e Pós-graduação.
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O resultado da segunda
chamada do Programa
Universidade para Todos
(ProUni) está disponível na
internet. Os pré-selecionados têm até o dia 27 para
fazer a matrícula.
Os estudantes devem
comparecer às instituições
com os documentos que
comprovam as informações
prestadas na ficha de inscrição. Cabe aos candidatos
verificar os horários e o local
de comparecimento para a
aferição das informações.
A lista da documentação
necessária está disponível
na página do programa.
Algumas instituições podem exigir dos candidatos
aprovados que façam uma
prova. Os estudantes devem verificar, no momento
da inscrição, se a instituição
vai aplicar processo seletivo
próprio. Aqueles que não
forem selecionados na se-

MELH
O

serão os futuros dirigentes
do Brasil. “Sou um produto
da escola pública como
muitos aqui que também
são tratados e acompanhados pelo SUS que não faz
distinção de raça, de gênero
ou de nacionalidade”, disse.
Também presente à
solenidade de abertura do
Sidnei Barros

Diante de uma plateia que
lotou o Adamastor Centro,
representantes da Secretaria de Saúde de Guarulhos
e das secretarias municipal
e estadual de ensino assinaram o Termo de Compromisso do Programa Saúde
na Escola (PSE) para o
biênio 2019/2020, que tem
como meta atender 157.605
alunos de 242 escolas
públicas de Guarulhos. A
assinatura do pacto aconteceu durante o 3º Simpósio
de Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST), uma
vez que a prevenção desses agravos é um dos 13
eixos do PSE.
Representando a secretária de Saúde Ana Cristina
Kantzos, o adjunto da pasta,
Dalmo Alves de Souza Viana, agradeceu a todos que
ajudam a construir o SUS e
o caráter das crianças que

ProUni: resultado da segunda
chamada disponível na internet

UTIVOS

ENADE

**

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)

POLO

PROGRAMA
DE BOLSAS
CLARETIANO

GUARULHOS

V E ST I B U L A R • I N SC R E VA - S E

N O CO L É G I O V I R G O P OT 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

claretiano.edu.br

* Desconto Pontualidade concedido sobre o valor integral do curso apresentado no site, válido
somente para ingressantes, por meio do Vestibular, no ano de 2019, desde que matriculados no primeiro
semestre do curso, condicionado aos pagamentos realizados até a data de vencimento, não incidindo em
financiamentos. Desconto não cumulativo. Os valores das parcelas podem variar de acordo com a presencialidade dos
cursos. Para mais informações, acesse claretiano.edu.br. | ** O desempenho do Claretiano no ENADE resultou na nota 4 de
IGC – Índice Geral de Curso, conforme última publicação em dezembro de 2017. Para mais informações, acesse o site.

Programa Saúde na Escola pactua a
meta para atender 157.605 mil alunos
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Advocacia • COMPRA • VENDE • ADMINISTRA

Creci 91.908

VENDA E ALUGUEL

Fone: 2279-3327

WHATSAPP

94783-1669

Av. Otávio Braga de Mesquita, 731- Vila Fátima
CONSULTE O NOSSO SITE: www.attusimoveis.com.br

VENDE

VENDE
CASAS

APARTAMENTOS
TERRENOS

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS

Tenho vários imóveis para trocas:
terrenos/casas/sobrados/aptos/
chácaras e na praia REF:02.

CASA BOM CLIMA
Terreno 6x30, 2 Dorms, sala,
coz e wc, garagem p/ 2
carros e edícula nos fundos
R$380.000 REF: 20

APTO VL. FÁTIMA 70 M²
2 Dorms, sala, coz,2 wcs,
sacada, +VAGA R$235.000
REF:20

CASA 2 COMODOS
JD.ADRIANA
Para casal sem filhos, sem
garagem R$550,00 REF:20

CASA BONSUCESSO
Terreno 5x25, Com 2 casas no
quintal , 2 vagas de garagem,
2 cômodos e wc alugado,
ótimo para investimento
R$140.000 REF :20.

TERRENO JD. SOBERANA
7X20 Próx ao Mercado
comercial esperança, pronto
para construir R$80.000
REF:02.

CASA NA PRAIA
(CARAGUATATUBA)
3 Dorms, sala,coz, wc,
4 vagas de garagem, piscina,
Aceita carro como parte de
pagamento R$330.000 REF:20

GALPÃO CUMBICA
250m² c/renda- R$500.000REF:DANIEL

IMÓVEIS PARA TROCA

SOBRADO
JD TRIUNFO (NOVO)
Sobrado 2 Dorms,sala,coz, wc
e 2 vagas R$360.000
AC financiamento REF:20.

CASAS
TROCA-SE CASA EM
CAÇAPAVA
Por casa na praia (Caraguá,São
Sebastião ou Ubatuba) REF:20
TROCA-SE CASA
JD. MONTE CARMELO
2 Dorms, sala,coz, wc,
lavanderia, quintal,
churrasqueira, 5 vagas de
garagem POR CASA OU SITIO
EM EXTREMA –MG REF:20.
CASA P/ RENDA
PRÓX Á VL. FLÓRIDA
2 Casas + salão já alugados,
com escritura, R$220.000
REF: 02
CASA BONSUCESSO
2 Dorms, sala,coz,wc,
lavanderia,Cond fechado
R$140.000 REF:20.
5 CASAS P/ RENDA
Terreno (10x25) R$ 400,000
(Aceita Permuta)REF :DANIEL.
CASAS PARA RENDA
08 Casas no Terreno( 10X25)
RENDA, R$ 5,300 – VALOR
530,000 REF/DANIEL.

2 CASAS PIMENTAS
Terreno 10x25, 3 Cômodos
e 6 Cômodos R$ 260.000
Aceita carro como parte de
pagamento e imóvel de menor
valor REF : DANIEL

APARTAMENTOS
APTO VL. FÁTIMA
60 M², 2 Dorms,sala,cozm
área de serv wc, garagem
R$100.000 entrada + parcelas
REF:02.
APTO JD. PARAÍSO
2 Dorms, sala,coz, area
de serv,wc, garagem lazer
completo R$90.000 de entrada
+ parcelas de R$750,00
REF:02.
APTO MIKAIL
2 Dorms,sala,coz,wc, sacada
+vaga R$120.000 REF:02

SOBRADO
Parque Piratininga

Lindo sobrado de esquina
2 Dorm, sala,
coz americana, sótão, 2vg
R$1.200,00+IPTU (seguro
fiança, fiador, deposito banc)
cod.1913
Apartamento
Jardim Cumbica
prox. a estrada Guarulhos
nazare,2dorm planejados,
sala, coz planejada, 1vg.
R$1.100,00+IPTU(deposito,
fiador, seguro fiança)
cod.2037
Salão Comercial
Cidade Jardim Cumbica
Amplo Salão, com
Ótima Localização prox.
Av. Santos Dumont, 160m2,1wc
R$2.500,00+IPTU
(Fiador, Seguro Fiança)
cod.2071

VENDE

LOCAÇÕES

TERRENOS

INDUSTRIAIS

ÁREA INDUSTRIAL
BONSUCESSO
810M² 30 X 27. (ACEITA
PERMUTA) R$ 700.000
REF: DANIEL.

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS
L

CASA JD. ADRIANA
2 Dorm, sala, coz, wc e
lavanderia GRANDES + vaga
de garagem R$750,00 REF:20.
APTO BELA VISTA
2 Dorms, sala,coz, área de
serv, wc, R$850,00 incluso
água REF: 02.
APTO JD. ADRIANA
2 Dorms, sala, coz, wc,
lavanderia R$850,00 REF:20
APTO SALGADO FILHO
2 dorms, sala , cozinha,wc,
Área de serv, R$950,00
(Incluso Condomínio), REF:20.

Casa Térrea
Vila São Paulo
prox. Av. Timóteo peteado, 3dorm,
sala, coz,
edícula, 2 vagas cobertas.
R$ 1.600,00+IPTU (deposito,
fiador, seguro fiança)
cod.1921

Sobrado
Jardim Das Nações

250m2, prox. a estrada
Guarulhos Nazaré, 2dorm,
sala, copa, coz, 1wc,
3vgs cobertas
R$1.300,00 +IPTU(fiador,
seguro fiança, deposito)
cod.2073

CASA SANTA CLARA
3 Cômodos, 1 dorm, sala,coz,
wc grande e lavanderia
R$660,00 REF:20.
CASA BELA VISTA
1 Dorm, sala, coz, área de
serv, quintal e wc R$550,00
REF:02
CASA VL. FLÓRIDA
2 Dorms, sala, coz, wc, area
de serv e garagem R$ 1.200
REF:02.

GALPÃO CUMBICA
500 M² R$5.000,00
REF: DANIEL

Sobre loja
Paes de barros
prox. a estrada Guarulhos
Nazaré, 2dorm, sala,
coz, 1wc com box, 1vg coberta
R$1.300,00+IPTU (deposito,
fiador, seguro fiança)
cod.2050

CASA VILA BARROS
1 Dorm, sala,coz, wc + edícula
com 2 cômodos e wc, total de
5 cômodos e wc + garagem
R$1.000,00 REF :02.

CASA SANTOS DUMONT
2 Dorms, sala, coz, área de
serv, quintal e salão na frente
ótima localização R$1.000,00
REF:02.
SOBRADO BELA VISTA
4 Dorms (1 suite com hidro),
sala,coz,area de serv, 3 wcs,
quintal,garagem + edicula
com 2 comodos e wc R$1.800
REF:02.
LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C R$5.000
REF :DANIEL
GALPÃO PRÓX Á PRAÇA 8
1.000 AC R$14.000
REF:DANIEL.

Salão Comercial
AV.Capitao Walter Ribeiro

7

LOTEAMENTO RESIDENCIAL EM ATIBAIA
Pronto para construir.
Terreno a partir de 360 metros.
Estrada dos Pires, 3001
saida no km 79 da Dom Pedro l.
Busca no Waze: BUONA VITA ATIBAIA
O Buona Vita te oferece segurança,
conforto, lazer e qualidade de vida,
que você só encontra estando em um
dos lugares com o melhor clima do Brasil.
Seja para investir, morar ou tirar férias,
esta é a sua oportunidade!

LAZER COMPLETO

- Churrasqueira;
- Piscinas;
- Academia;
- Salão de festas;
- Quadra gramada;
- Playground;
- Pista de caminhada;
- Área verde;
- Praça de piquenique.
PARA MAIS INFORMAÇÕES:

(11) 4414-6466 (11) 93229-4744

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

150m2, 2wc,
rampa de acesso.
Sobrado fundos: 4salas,
2wc.4vgs. R$ 7.000,00+IPTU
(deposito, fiador, seguro
fiança, estuda proposta)
cod.1666

82m2, prox. Av. Salvado
Filho, 3dorm(1suite),
sala, coz, 2wc, 2vgs.
R$380.000,00 (aceita financiamento, permuta em apto
menor valor) cod.2080

Casa térrea
Jardim Presidente Dutra
125m2 Prox. Av. Papa Joao Paulo
1°,2dorm(1suite),
sala 2amb,churras, 2vg, portão
elétrico R$1.500,00+IPTU (fiador,
seguro fiança,)
cod.2043

Sobrado
Bom Jesus Dos Perdoes
Condomínio fechado, 2dorm,
sala 2ambientes,
coz planejada, placas solares. R$245.000,00 (aceita
financiamento) cod.2067

Sobrado Residencial
parque Cumbica
Prox. Av. papa João Paulo
1°, 2dorm, sala, coz, 1wc,
1vg R$900,00+ IPTU(3messes deposito, fiador, seguro
fiança) cod.2044

Casa Térrea
Paes de Barros
prox., 2dorm, sala de jantar,
sala de estar, copa,
coz, 1wc.Edicula: 3 cômodos.
R$420.000,00 (aceita financiamento, estuda proposta)
cod.1983

Sobrado
Jardim Santa Clara
122m2 prox. Av. Brigadeiro
Faria Lima, 3dorm (suíte) sala
2ambi, 2vg, quintal com jardim.
R$520.00,00 (aceita financiamento, estuda permuta em
terreno) cod.1841
Apartamento
Vila Alzira
Prox. a Dutra, 2dorm, sala, coz
americana,1 vaga.
R$ 75.000,00 +transferência de
divida(aceita automóvel na faixa
de R$20.000,00)
cod.2023

Apartamento
Centro

Ótima localização, prox. ao
centro,3dorm, 62m2 (1suite),
1wc, coz planejados, 1vg.
R$350.000,00
(aceita financiamento)
Cod.2081

Sobrado
Jardim Nações Gua

Amplo e Reformado!120m2,
prox. Av. palpa João Paulo
1°, 3dorm, sala, coz, quintal
amplo, portão automático, 6
vagas. R$ 450.000,00
cod.1987
Apartamento
Jardim Flor Da Montanha
Prox. Shopping Maia, 2dorm
(1suite), coz planejada ,
sacada com churras, 1vg, lazer
completo. R$345.00,00 (aceita
financiamento, estuda permuta)
Cod.1940

Casa térrea
Jardim São Manoel
prox. a Dutra, 2dorm
(1suite),sala , coz, 2vgs.
R$350.000,00 (aceita financiamento, estuda permuta)
Cod.1129
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Luís Macedo/ABr

em redes sociais.
“Nós temos que juntos
realmente mostrar, não
só para o mundo, mas
para nós mesmos, que
erramos no passado,
eu errei no passado,
e temos oportunidade
ímpar de garantir para
as futuras gerações uma
Previdência onde todos
possam receber”, disse
o presidente aos parlamentares.
Além de se mostrar
contrário à reforma
quando era deputado,
Bolsonaro afirmou na
campanha eleitoral do
ano passado que o desequilíbrio nas contas públicas não tinha qualquer
relação com previdência.
Chegou a dizer, ainda,
que jamais atuaria para
levar “miséria” aos aposentados por exigência
do mercado financeiro.
“É o futuro do nosso

Ao entregar a reforma da Previdência ao
Congresso, nesta quarta-feira (20), o presidente
Jair Bolsonaro afirmou
que é “importantíssimo” os parlamentares
fazerem alterações no
texto. “Contamos com os
senhores para aperfeiçoar o projeto”, disse. Ele
também admitiu que o
texto enfrentará “dificuldades” e fez um “mea
culpa” ao dizer que errou
ao se posicionar contra
mudanças na aposentadoria quando era deputado federal.
Um vídeo com a participação do presidente em
reunião de apresentação
da proposta aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do
Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP), foi compartilhado pelo deputado
Capitão Augusto (PR-SP)

Luís Macedo/ABr

Bolsonaro entrega reforma da Previdência ao
Congresso e pede o apoio dos parlamentares

Brasil. O Brasil conta
conosco. Sabemos que
um setor da sociedade
vai contribuir um pouco
mais e exatamente quem
pode mais vai contribuir

com mais e quem pode
menos vai contribuir com
menos”.
Contamos com os
senhores para aperfeiçoar o projeto. O Bra-

sil precisa sair dessa
situação crítica que é
econômica que vivemos
no momento”, disse. Em
outro momento, afirmou que “obviamente o

projeto vai ser aperfeiçoado” pelos parlamentares e avaliou que “isso
é importantíssimo”. “A
responsabilidade é de
todos nós”, destacou.

Projeto de Previdência de militares
só será enviado no prazo de 30 dias

O trabalhador precisará
contribuir 40 anos para aposentar-se com 100% da média
do salário de contribuição,
informou nesta quarta-feira
(20) o Ministério da Economia.
A nova fórmula de cálculo do
benefício substituirá o fator
previdenciário, usado atualmente no cálculo das aposentadorias do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS).
Atualmente, os benefícios
do INSS são calculados da seguinte forma: sobre a média
dos 80% das maiores contribuições para a Previdência
incide o fator previdenciário,
que mistura expectativa de
vida e tempo de contribuição.
A aplicação do fator previdenciário resulta em aposentadorias mais elevadas para
quem trabalha mais tarde e
em benefícios menores caso
a expectativa de vida da
população aumente.
Pelas novas regras, o
trabalhador com 20 anos
de contribuição começará
recebendo 60% da média das

O secretário especial de Previdência
e Trabalho, Rogério
Marinho, disse que os
militares darão sua
contribuição na reforma previdenciária, mas
que as mudanças relativas à categoria não
foram enviadas nesta
quarta-feira, 20, junto

Marcelo Camargo/ABr

Trabalhador irá contribuir por 40 anos
para se aposentar com 100% do salário

contribuições, com a proporção subindo dois pontos
percentuais a cada ano até
atingir 100% com 40 anos de
contribuição. Caso o empregado trabalhe por mais de 40
anos, receberá mais de 100%
do salário de benefício, algo
vetado atualmente.
Durante o período de transição de 12 anos, no entanto,
o limite de 100% continuará
valendo, tanto para o setor
público como o privado.
Segundo o secretário de
Previdência da Secretaria
Especial de Previdência e
Trabalho, Leonardo Rolim, o
novo cálculo é mais simples

que o fator previdenciário.
A proposta de reforma da
Previdência foi detalhada
no Ministério da Economia.
Participaram da entrevista o
secretário especial adjunto
de Previdência e Trabalho,
Bruno Bianco; o secretário de
Previdência, Leonardo Rolim,
e o secretário adjunto de
Previdência, Narlon Gutierre.
Também dão explicações
o procurador-geral adjunto
de Gestão da Dívida Ativa
da União, Cristiano Neuenschwander, e o diretor de Programa da Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho,
Felipe Portela.

com a Proposta de
Emenda à Constituição
(PEC) entregue pelo
presidente Jair Bolsonaro ao Congresso. De
acordo com Marinho,
na reforma haverá
“equidade”, no entanto
o projeto de lei dos
militares só será encaminhado ao Legislativo

daqui a 30 dias.
“Só vamos entregar
daqui a 30 dias. Ou
seja, enquanto estiver
tramitando o projeto da
própria PEC”, afirmou
Marinho a jornalistas,
enquanto estava na
Câmara dos Deputados
na comitiva que acompanhou Bolsonaro.

‘Viemos reafirmar apoio de SP
à reforma’, declara governador
O governador de São
Paulo, João Doria (PSDB),
afirmou nesta quarta-feira,
20, após reunião com o
ministro da Economia, Paulo
Guedes, que a bancada de
parlamentares de São Paulo
apoia a proposta de reforma
da Previdência, apresentada
pelo governo.
“Viemos aqui (no ministério)
reafirmar ao ministro o apoio

do governo de São Paulo,
da bancada de São Paulo, à
reforma da Previdência, à sua
proposta, à sua essência, a
aquilo que poderá impactar
no Brasil”, disse Doria. Ao seu
lado, estavam o secretário
da Fazenda e ex-ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles,
e o próprio ministro Paulo
Guedes, que surpreendeu
ao descer com Doria até a

portaria do prédio, para falar
com a imprensa.
De acordo com Doria, a
reforma tem importância
estratégica para o estado e o
país como um todo, “sobretudo porque diminui a pobreza,
aumenta a geração de empregos, diminui a miséria, e
coloca o Brasil dentro da faixa
de crescimento, catapultando
o Brasil a outro patamar”.

quinta-feira, 21 de janeiro de 2019
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Presos No Paraíso

Fotos: Divulgação

áries
Você corre o risco
de parecer muito envolvido nas suas próprias preocupações e
precisa relaxar. Você
está sobrecarregado
de trabalho, mas diminuir a velocidade vai
parecer mais difícil do
que continuar como
você é. Tente encontrar um equilíbrio.

touro

A Grande Vitória
Globo, 13h59. Brasil.
Drama. Direção Stefano Capuzzi Lapietra. Com
Caio Castro, Felipe Folgosi. Max Trombini teve uma
infância humilde e conturbada. Abandonado pelo
pai, ele foi criado pela
mãe e pelo avô, que morreu quando tinha 11 anos.
Revoltado, passou a se
envolver em diversas con-
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Cortar as (?) de:
Cidade
reprimir baiana da Costa do
(fig.)
Descobrimento
Imprescindível
Mate (Bot.)

Documento que se
Posto em
junta ao e-mail
posição
"(?) Duke", sucesso
vertical
de Stevie Wonder

É produziIrmãs
tenistas da por
dos EUA Angra 1 e
Angra 2

Espécie de
pão de
milho
Medida
observada
na compra
de pneus
Dispositivo de
binóculos

Conjunção
que pode
significar
"mas"

Água, em
francês

Sem
número
(abrev.)

Começar
a cantar
(música)
Cor de
tinta de
cabelo

Espelho da Vida

Disparo feito por
policial sobre outro
policial, durante um
tiroteio
Grupo de
pessoas

Danilo afirma ao
Inspetor que não
roubou as joias
de Julia. Gustavo
encontra Cris/Julia
e informa sobre o
ocorrido com Danilo. Eugênio expulsa
a filha de casa.
Alain é entrevistado
sobre a mudança
de protagonistas
em seu filme, e
se enfurece com
Isabel.

Que está
no ponto
mais fundo
Punta
del (?),
cidade
uruguaia

Condição
almejada
pelo jovem
ator

Produto para colorir
as pálpebras (pl.)

Destemido

Emblema
(fig.)
Ave
pernalta
Posição
abaixo de

Ente;
criatura
Rumores
(p. ext.)
Lúcio Mauro, ator

Forma do
martelo
Reinado,
em inglês

Objeto de
estudo da
Acústica

Doença
transmitida
pelo Aedes
aegypti

(?) humor:
traço do
emburrado
(Psicol.)

"Menino",
na linguagem do
gaúcho
O "outro
lado" do
LP

Lorde,
em inglês

Sufixo que
indica
álcool
(Quím.)

Letra
puxada no
sotaque
caipira

A do vizinho é sempre
mais verde (dito)
Que se deixou
corromper (fem.)

Verão 90

3/eau — sir. 4/lord — sári. 5/acaju — reign.
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Malhação Vidas Brasileiras
Tito e Garoto
encontram Alex, desacordado. Gabriela
aciona a polícia
sobre o desaparecimento de Verena.
Hugo e Dandara
se beijam. Álvaro
encontra Verena.
Alex chora com Tito
e Garoto.

Vestimenta
feminina
típica da
indiana

Imitações
cômicas
de uma
obra

Diz-se da
vitória por
vários gols
de diferença (fut.)

Globo, 1h18 Stranded in Paradise. EUA.
Romance. Direção
Bert Kish. Com Alfredo De Quesada; James Denton. Após
perder seu importante emprego, Tess
Nelson, uma executiva de direitos humanos viaja para Porto
Rico na tentativa de
recuperar sua carreira em uma conferên-

cia de negócios. Porém, logo no começo,
a viagem torna-se um
desastre e, em seguida, uma tempestade começa e um furacão pode atingir o
local. Tess acaba conhecendo Carter, um
lindo viajante que
oferece uma nova
perspectiva em relação a paixão de viver
e ao amor.

João, que acaba
caindo de um barranco. João acorda
deitado no deque,
com Nicole sem
vida a seu lado. Vanessa diz à polícia
que foi João quem
empurrou a VJ.

finge estar sendo
sequestrada.

[ novelas ]

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

fusões em sua cidade natal, Ubatuba, e, depois, em
Bastos, onde foi morar.
Foi através do aprendizado das artes marciais, em
especial o judô, que ele
conseguiu se estabelecer
emocionalmente e construir uma carreira que fez
com que se tornasse um
dos principais técnicos do
esporte no Brasil.

Durante a festa,
João conta a Quinzinho a verdade
sobre Jerônimo e
desmascara o irmão
na frente de todos.
Quinzinho expulsa
Jerônimo da casa,
e João promete ao
irmão que provará
que foi ele quem
roubou os dólares de Celestine.
Jerônimo briga com

O Sétimo Guardião
Gabriel se entristece ao ver Luz
e Júnior juntos.
Marilda prepara um
banho para Eurico
com a água da fonte. Neide vê Murilo
no restaurante e
desmaia. Luz pede
um tempo a Júnior
para pensar sobre
seus sentimentos.
Eurico percebe que
está curado.

Jesus
Jesus cura um
cego. Almáquio
descobre que Dimas está com joias
roubadas e chama
os guardas. Anás
tenta impedir a fuga
de Judite, mas ela
golpeia o próprio
pai. Ela se encontra
com Dimas e Gestas e se esconde
na carroça. Eles
são surpreendidos
com a chegada de
soldados romanos,
que dão voz de
prisão aos irmãos.
Judite é descoberta na carroça e

As Aventuras
de Poliana
Gabriela se
aproxima muito de
Vini para ajudá-lo a
estudar, e ele fica
sem jeito. Mirela
interrompe os dois,
brava. Brenda e
Luca vão à padaria,
e o menino tenta
humilhar Guilherme. O clubinho
MaGaBeLo faz um
lanche na casa de
Olavo Mosquito e
ele aproveita para
lhes apresentar seu
tímido filhinho, o
Olavinho.

Teresa
Aurora diz ao pai
que o melhor seria
que ele tirasse sua
mãe da casa. Joana pede a Heitor
que permita que
Vanessa e Aurora
vivam na casa com
eles. Arthur sugere
a Fernando que
faça um contrato
matrimonial já que
ele tem muito mais
dinheiro que Luisa.

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

Deixe-se guiar pela
sua intuição. Ela não vai
lhe decepcionar, apenas
se faça as perguntas
certas. Você poderia
fazer algumas mudanças nos seus hábitos
alimentares para ter
equilíbrio. É o momento
ideal para começar
uma dieta e comer mais
produtos frescos.

gêmeos
Você vai precisar
pedir ajuda para acabar mais rapidamente
com o que tem sido
preocupante e perturbador. Você já notou
que se deixa levar.
Leve isso a sério e
trabalhe no fortalecimento de seu corpo.

câncer
Seu senso de humor
o torna mais popular
do que nunca e será
muito bom para os
relacionamentos.
Respire fundo e
isso vai ajudá-lo a
encontrar a calma que
você precisa para as
reorganizações que
está fazendo.

leão
O dia vai começar em ritmo forte.
Tire um tempo para
pensar antes de agir
e não se queixe!
Desprenda-se de
pensamentos negativos para poder recarregar as baterias e
se concentrar naquilo
que gosta em geral.

virgem
Você terá a oportunidade de mudança e
de manter a sua distância. Escape sem
se sentir culpado.
Você precisa ficar sozinho na calma completa para recarregar
suas baterias. Seus
processos mentais
exigem descanso.

libra
As discussões com a
família são mais fáceis.
Você terá mais satisfação se não ficar isolado.
Você terá energia básica para completar suas
tarefas com sucesso.
Ao mesmo tempo, você
vai precisar desacelerar
antes de levar as coisas
longe demais.

escorpião
Hoje o dia será
muito animado. Os
encontros serão agradáveis e reforçarão
sua confiança. Você
precisa encontrar
um equilíbrio entre
a reflexão e a ação,
entre a atividade física
e o relaxamento. Ouça
o seu corpo.

sagitário
Você não sabe por
onde começar, isto faz
com que você se sinta
nervoso e hesitante.
Espere tensões, isso
consumirá sua energia
nervosa. Recarregue
as suas baterias através do contato com a
água para se livrar do
estresse.

capricórnio
Você vai descobrir
os lados inesperados
das pessoas próximas a você. É um
dia para surpresas.
Você está pensando
em muitas coisas ao
mesmo tempo e a
sua mente está cheia
de novas ideias.

aquário
Seus pensamentos
estão conduzindo
você à distração. Não
embarque em tarefas
difíceis. Você pode
sentir sua resistência
melhorar e seria uma
boa ideia continuar
por esse caminho
para melhorar seu
estilo de vida.

peixes
Você terá todo o
prazer em fazer comentários cínicos, mas
tome cuidado para
não ofender ninguém.
Você está em sintonia
com seu ambiente e
não há obstáculos à
vista, já que você vai
ter uma abordagem
mais equilibrada.

www.guarulhoshoje.com.br
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Classificados

de linha

EDITAL

EMPREGOS

VENDE-SE

LITORAL

PRECISA-SE

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

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

EMPRESÁRIO PARANAENSE SELECIONA
Pessoas p/ aréa de vendas, marketing e supervisão. Ganhos de
até R$3.500,00 por produção
(autônomo/sem fixo) Envie Cv
para: vipguarulhos@gmail.com
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO
C/ exp chiller, self, vrf e fancoil. C/
cnh e disp de horário. Salário a
combinar + aj de custo p/ refeição. Curriculum: rh@santiar.com.
br
MOÇAS MAIORES
P/ privê diurno/noturno. Pgto
díario, moradia. F:95965-5384/
98963-7722

IMÓVEIS
ALUGA-SE
CASA/ VILA RIO
3 comô, próx. Mercado Sonda
R$ 550,00 F: 2468-9271/ 999769738
CASA STA EMILIA
2 Comodods R$ 450,00 prox ao
atacadão sta Emilia F:2468-9271/
99976-9738

LINDA CASA
Térrea, 2dorms c/ suíte, td planejado. Acabamento de 1ª. Quintal
+ 2vgs. R$460MIL. F:972128941/97254-0000
APTO MACEDO
2 Dorms, cond Champs dp Bagatelle R$220mil, ac carro F:993907868 / 98144-9710
PET SHOP
C/ banho, tosa, casa de ração e
espaço para veterinária em Guarulhos. F:2456-9567 Tr c/ Marlene das 9h ás 19h seg á sáb.
LANÇAMENTO VILA RIO
2 Dorms, entrada facilitada use
FGTS F: 98562-0481 Whats
AGUAS DE LINDÓIA
Apto. 3 dorms., 3 wcs., mobiliado,
reformado, ideal p/ 6 pessoas (11)
F: 2440-9505
ATIBAIA/MAIRIPORÃ/NAZARÉ
Peq entr + prestações. Ac veículo. F:96268-9932/94375-2778

QUARTOS
Para
rapazes.
F:997416690/96194-0683 whats

PASSO PONTO CONFEITARIA
Casa de bolo

CASA P/TEMPORADA
Caraguatatuba p/8 pess, praia
das palmeiras.11 2441-1735/19
99101-6161

NEGÓCIOS
OPORTUNIDADE
COMPRO CONSÓRCIO
Imóveis, caminhões e carros. Acima de 25 parcelas pagas, mesmo em atraso. Pagamos à vista.
Fone: 98255-4125

SERVIÇOS
RELAX
CASA CUEGAS
Com lindas garotas. Guarulhos Centro. F:2087-2091
SAYURI NISSEI 19 ANOS
Linda, legítima e universitária. F:
96367-3036
LOVE GIRLS DRINKS
Um bar diferente c/ Lindas Girls.
Show todas as sextas as 22h. Me
add: 95722-0116/2488-6966
BRUNA CARIOCA
+ amigas. Atendo na av Monteiro
Lobato nº5656 F:2488-6966

Curso preparatório para

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Deﬁciência)

SUPLETIVO
ENEM, ENCCEJA E EJA

Continental I - Guarulhos,
ótima localização, em frente o
colégio principal do bairro
2485-9734
99425-4001

Vagas:
MECÂNICO DIESEL
MOLEIRO

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

Enviar currículo e laudo médico para:
vagas@viacaourbanaguarulhos.com.br

2468-7400

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 07 de março de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 19 de março de 2019 às 14h30min *.
*(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca,
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO
LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo
Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento
particular com força de escritura pública de 27/04/2011, cujos Fiduciantes são FLÁVIO FRANCISCO DA SILVA,
CPF/MF nº 266.031.638-45; e, KARINA LUIZA DE FARIA, CPF/MF nº 325.380.198-50, em PRIMEIRO LEILÃO
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 224.476,90 (Duzentos e Vinte Quatro Mil Quatrocentos
e Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo
“Apartamento nº 126, do Bloco 2, tipo F, com 50,400m² de área privativa, e total de 126,232m², com direito a 2 vagas de
garagem 382/383, do Condomínio Residencial Vida Plena Guarulhos, situado na Avenida Benjamin Harris Hannicut, 200,
Vila Rio de Janeiro, Guarulhos/SP”, melhor descrito na matrícula nº 116.381 do 2º Oficial de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Guarulhos/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde
já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 126.684,03 (Cento
e Vinte Seis Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Três Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O
leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line,
deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do
cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA
DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4637_26 Sc).
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FACULDADE FUNORTE SELECIONA
PACIENTE MODELO PARA
TRATAMENTO DE IMPLANTES
DENTÁRIOS EM CURSO.

Matrícula
Grátis
Aulas 1 vez
por semana

CURSO

NACIO
NAL

Curso
Rápido

(11)

2408-4200

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

O Segundo Oﬁcial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no § 4º, do Artigo 26, da
Lei 9.514/97, em atendimento ao requerimento prenotado sob 41 3 .800, de CAIX A ECONÔ MICA
F EDERAL - CEF , CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, credora ﬁduciária, nos termos do registro
número 03 , da matrícula 1 1 3 .620, relativa ao Imóvel situado na Avenida Salgado F ilho, 3 89 8,
casa residencial sobrado 06, Condomínio Residencial Libert ’ a, bairro Vila Rio de J aneiro,
G uarulhos - SP , serve-se do presente para promover a Int imaç ã o por Edit al do devedor
ﬁduciante P AU LO ROG ERIO F ERNANDES, CPF 014.447.778-58, para ﬁns de cumprimento das
obrigações contratuais, decorrente das prestações e encargos em atraso, tendo em vista que o
devedor ﬁduciante PAULO ROGERIO FERNANDES encontra-se em local incerto ou não sabido.
O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 24/ 01 / 201 9 , corresponde a R$
61 .1 41 , 41 (sessenta e um mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), conforme
demonstrativo de débito apresentado pela credora, disponível para conhecimento, estando o
valor sujeito a atualização monetária, juros convencionais e demais encargos contratuais até a
data do efetivo pagamento, além das demais prestações que se vencerem neste período, mais
emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$ 1 .9 73 , 75 . O pagamento
deverá ser efetuado preferencialmente em cheque administrativo, nominal ao Segundo Registro
de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 14.677.911/0001-62.
Assim, procede-se à Int imaç ã o por Edit al de Vossa Senhoria, para que se dirija ao Regist ro
de Imó veis, sit uado na Rua G uaíra, nº 9 1 , J ardim B arbosa, G uarulhos - SP , de Segunda a
Sex t a-f eira das 09 h00min à s 1 6h00min, onde devera efetuar o pagamento atualizado do débito
acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da data da terceira
publicação.
Por oportuno, ﬁca Vossa Senhoria ciente de que o não pagamento do débito no prazo estipulado
garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste Município,
na Avenida Salgado F ilho, 3 89 8, casa residencial sobrado 06, Condomínio Residencial
Libert ’ a, bairro Vila Rio de J aneiro, G uarulhos - SP , em favor da credora ﬁduciária CAIX A
ECONÔ MICA F EDERAL - CEF , nos termos do § 7º, do artigo 26, da Lei n.° 9.514/97.
Guarulhos, 21 de fevereiro de 2019.
Terceira P ublicaç ã o

www.guarulhoshoje.com.br
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O TIGGO 5X E O AUDI Q3 TÊM A MESMA TECNOLOGIA.
A DIFERENÇA É QUE O TIGGO 5X CUSTA MUITO MENOS E ENTREGA MUITO MAIS.
RODAS ARO 18”
MAIOR DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS: 2,63 m
RETROVISORES REBATÍVEIS ELETRICAMENTE
CÂMERA DE RÉ COM GUIAS DINÂMICAS DE DIREÇÃO
INDICADOR GRADUAL DE TEMPERATURA
E DE PRESSÃO DOS PNEUS
√ TETO SOLAR PANORÂMICO “TOTAL VISION”
COM CORTINA ELÉTRICA
√ 8 AIR BAGS (FRONTAIS, LATERAIS E
DE CABEÇA, DIANTEIROS E TRASEIROS)
√
√
√
√
√

√ SMART KEY (CHAVE PRESENCIAL PARA
TRAVAMENTO, DESTRAVAMENTO E IGNIÇÃO)
√ MULTIMÍDIA DE 9” COM ESPELHAMENTO
DE CELULAR COM APPLE CARPLAY
√ ASSISTENTE DE DESCIDA (ALÉM DE FREIO
ELÉTRICO, AUTO HOLD E ASSISTENTE
DE RAMPA, COMUM A AMBOS OS MODELOS)
√ 5 ANOS DE GARANTIA SEM LIMITE
DE QUILOMETRAGEM
√ FARÓIS DE NEBLINA

TIGGO 5X. O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO
AUDI Q3

ATTRACTION 1.4 TURBO FLEX

TXS 1.5 TURBO FLEX

134.990

96.990

R$

R$

O 1º SUV A ENCARAR DE FRENTE
AMERICANOS, JAPONESES E ALEMÃES.

laNÇaMeNto
A PARTIR DE

R$

86.990

0800-772 4379

tabela fipe
No seu usado

seguro total
8 pa r c e l a s d e

R$

363,00

AGORA PARA

PRONTA

ENTREGA

AV. LINO ANTÔNIO NOGUEIRA, 10 - JD. SANTA FRANCISCA
TEL: (11) 2461-8008

WWW.D21MOTORS.COM.BR

1.Tiggo5X 1.5T TXS (NAC) ano/modelo 18/19 R$ 96.990,00 a vista. 2. Tiggo5x 1.5T T (NAC) ano e modelo 18/19 R$ 86.990,00 a vista 3.Campanha Tabela Fipe válida para os modelos Tiggo5x 1.5T TXS e Tigg5x 1.5T T. Serão aceitos na troca no valor da Tabela Fipe os veículos que estiverem com o seu documento único de transferência – DUT – no nome do comprador do veículo 0km ou em nome
de parentes de 1° grau (pais, filhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação oficial. Consulte a lista de veículos elegíveis para a Campanha Tabela Fipe para o seu veículo usado nas concessionárias D21motors, os quais devem obrigatoriamente também reunir as seguintes condições cumulativas: 1a-Garantia de fábrica ativa. 2a-Registro de revisões
realizadas dentro do prazo estipulado pela montadora e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano sem registro de sinistro, queixa de roubo e furto, e/ou avarias de grande monta. 3a-Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, em empresa de vistoria indicado pelo concessionário D21motors. 4a-Chave
reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certificado de garantia com as revisões realizadas dentro do prazo determinado pela montadora nos termos do manual do proprietário. 5a-O veículo deve estar em perfeitas condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos como pequenos riscos, amassados, trinca
no para-brisa, substituição de pneus etc., a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21motors. Os carros elegíveis nesta campanha devem ter ar-condicionado, vidros e travas elétricas e direção hidráulica/elétrica. 4. Seguro Completo Caoa Chery Total no valor de R$ 2.899,00 (pagamento em 8 parcelas iguais no valor de R$ 362,37) válido
para modelo Tiggo5X 1.5T T (NAC), 0km, ano/ modelo 2018/2019. 4.1 Seguro Completo Caoa Chery Total no valor de R$ 3.199,00 (pagamento em 8 parcelas iguais no valor de R$ 399,87) válido para o modelo Tiggo5X 1.5 TXS (NAC), 0km, ano/modelo 2018/2019. O seguro será contratado através do sistema Kit Web da Alfa Seguradora, através do qual todo o processo deverá ser realizado pelo
corretor de seguros indicado pela concessionária. A apólice de seguro será emitida no ato da entrega do veículo. Após a emissão da apólice será observada a classe de bônus a que o segurado tem direito. Qualquer alteração desejada pelo segurado somente será processada após a emissão da apólice de seguro, segundo as condições tarifárias vigentes na data do cálculo. As disposições
aqui referidas são uma breve descrição do produto. As coberturas dos produtos e serviços estão especificadas nas respectivas cláusulas contratuais. Todos os veículos Tiggo5X segurados obrigatoriamente necessitarão de instalação de rastreadores. A instalação será feita pela rede de concessionários Caoa Chery, a título de cortesia. Processo Susep 15414.100446/2004-81. O registro deste
plano na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O segurado está ciente, conforme Lei n. 12.741/2012, que incide sobre os prêmios de seguro, o PIS/Pasep com alíquota de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) e a Cofins com alíquota de 4% (quatro por cento). Campanha válida somente na troca dos modelos em estoque da
concessionária. Consulte outras versões, outras cores e outros itens nas concessionárias autorizadas da marca Caoa Chery -D21 Motors. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que vier a ser veiculada no mesmo período. Condições válidas até 28/2/2019 ou enquanto durarem os estoques.

