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no Guinness Book por
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A tão polêmica proposta para mudança do regime trabalhista dos servidores municipais deve entrar na pauta da Câmara de 
Guarulhos na sessão da próxima terça-feira (26). O documento chegou ao Legislativo no início desta semana

Mudança no regime trabalhista da 
prefeitura começa a ser discutida
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Ex-presidente Lula tem novo pedido de liberdade negado pelo STF
GH  Pág. 2
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PSDB Guarulhos deverá 
ganhar direção provisória 
da Executiva Estadual

Desbloqueio da senha da 
Nota Fiscal Paulista é
realizado pelo Procon

Bombeiros encontram 
mais um corpo nas 
buscas em Brumadinho
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Os vereadores de Guarulhos 
devem iniciar discussão na 3a

GUINNESS BOOK: Hugh Jackman recebeu certifi cado do livro dos recordes, em comemoração à 
sua atuação como Wolverine em “X-Men”; foram 16 anos interpretando o personagem GH  Pág. 11
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Expediente

[ cena do dia ] Newton Menezes/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

O ministro Edson Fachin, 
relator da Operação Lava 
Jato no Supremo Tribunal 
Federal (STF), negou nesta 
quarta-feira (20) mais um 
pedido de liberdade do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, preso e condenado 
pela Lava Jato. 

A solicitação, apresentada 
em dezembro do ano passa-
do, questionava uma decisão 
do ministro Felix Fischer, do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), que negou, de forma 
individual, recurso do petista 
contra sua condenação no 
caso do triplex do Guarujá 
(SP). Esta condenação levou 
o ex-presidente para a prisão, 
após confirmação em segun-
da instância.

Lula também foi recen-
temente condenado por 
corrupção e lavagem de 
dinheiro no processo relativo 
ao sítio em Atibaia (SP). Esse 

caso ainda não passou pela 
segunda instância da Justiça.

Fischer, que é relator da 
Lava Jato no STJ, decidiu 
de forma individual negar o 
recurso do ex-presidente Lula 
que buscava rever sua con-
denação em torno do triplex. 
Por ser passível de recurso, 
o caso ainda será analisado 
pela Quinta Turma do STJ.

Segundo os advogados do 
petista, Fischer não poderia 
ter negado seguimento, de 
forma monocrática, o recurso 
de Lula. Por isso, pediram 
que o ex-presidente ficasse 
em liberdade até o julgamen-
to de mérito do processo 
apresentado no STF contra 
a posição do ministro do 
STJ. Solicitaram ainda que a 
Suprema Corte anulasse a 
sentença do triplex. Fachin 
negou todos os pedidos, 
rejeitando seguimento a ação 
do ex-presidente.

No STF, Fachin nega mais 
um pedido de liberdade 
do ex-presidente Lula

 Sem informações

Painéis fixos que orientam o trânsito estão desligados por falta de licitação, na cidade 
de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (21). Os painéis fixos estão desligados, desde que 
o contrato de manutenção acabou há cerca de um ano, e a prefeitura paulista ainda não 
conseguiu lançar um novo edital.
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Maria Angélica Torres
Precisamos de mais po-
liciamento na região da 
Vila Any. Os barzinhos 
nos finais de semana vêm 
registrando brigas, sem 
contar os casos de as-
saltos que ocorrem qua-
se todos os dias. Basta 
anoitecer que os margi-
nais começam a agir na 
região. Não dá para con-
vivermos com a ação dos 
ladrões em nosso bairro.

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 helicópte-
ro no final da manhã de 
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° 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

Bombeiros localizam corpo na área do 
almoxarifado da Vale em Brumadinho

Bombeiros de Minas 
Gerais localizaram um 
corpo na área onde 
funcionava o almoxa-
rifado na área onde 
funcionava o setor 
administrativo da Vale 
em Brumadinho, região 
metropolitana de Belo 
Horizonte.

O local foi atingido 
pela lama que vazou da 
barragem de rejeitos da 
Mina Córrego do Feijão, 
que se  rompeu no dia 
25 de janeiro. 

O porta-voz da cor-
poração, tenente Pedro 
Aihara, disse que o 
corpo foi levado nesta 
quinta-feira (21) para o 
Instituto Médico-Legal 

(IML) para que seja feita 
a identificação.

De acordo com o 
porta-voz do Corpo de 
Bombeiros, foi pos-
sível identificar que 
se tratava da área do 
almoxarifado por meio 
do cruzamento de 
dados com os pontos já 
referenciados do local e 
das escavações que já 
tinham começado a ser 
feitas. 

Além da área do al-
moxarifado, os bombei-
ros estão com escava-
ções em seis frentes 
de buscas em toda a 
região que foi atingida 
pelo rompimento da 
barragem.

Arquivo/ABr
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

Almoço Executivo com opções para todos os gostos.
Venha conhecer e se surpreenda.

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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Atividades esportivas retornam à piscina e ao ginásio do Complexo João do Pulo

Executiva Estadual pretende nomear a 
direção provisória do PSDB Guarulhos

A população voltou a utilizar 
a piscina e o ginásio do Com-
plexo João do Pulo, no Jardim  
Divinolândia. 

Desde o início de feverei-
ro, os equipamentos estão 
recebendo diversas ativida-
des esportivas dos programas 
oferecidos pela prefeitura, 
através da Secretaria de 
Esporte e Lazer.

“Com muita alegria devol-
vemos este espaço para uso 
do guarulhense. Esta conquis-
ta já está permitindo a prática 

esportiva para munícipes com 
idade a partir dos 7 anos. O 
esporte vai avançar cada vez 
mais como ferramenta que 
proporciona saúde e bem-es-
tar para a população”, disse 
Rogério Hamam, Secretário 
de Esporte e Lazer.

A piscina do complexo que 
estava parada desde 2016, 
agora recebe os alunos da 
AFO (Atividade Física Orien-
tada), do AMEA (Atividade 
Motora Esportiva Adaptada) 
e da Iniciação Esportiva 

nas aulas de hidroginástica, 
natação, atividades motoras 
entre outras. Já o ginásio, 
inativo desde 2013, também 
voltou a receber o trabalho 
desenvolvido pelos professo-
res da Iniciação Esportiva em 
diversas modalidades, entre 
elas futsal e vôlei. O local tam-
bém é utilizado pela equipe 
da Apagebask-Guarulhos, 
representante de Guarulhos 
nas competições estaduais 
de basquete, para treinamen-
tos e jogos.

“Treinar no João do Pulo é 
fundamental para os nossos 
objetivos na temporada”, 
afi rmou Dyego Maranini, 
treinador da Apagebask-
-Guarulhos.

Para participar das ativida-
des esportivas promovidas 
pela Prefeitura, o munícipe 
deve entrar em contato com a 
Secretaria de Esporte e Lazer 
pelo telefone 2087-6850, e 
verifi car a disponibilidade de 
modalidades locais e horários 
das aulas.

Antônio Boaventura

Com a intervenção da 
Executiva Estadual no dire-
tório do PSDB Guarulhos e o 
cancelamento da convenção 
marcada para este domingo 
(24), que tinha como objetivo 
escolher os novos dirigentes 
do partido na cidade para os 
próximos dois anos, os tuca-
nos guarulhenses disseram 
que o propósito da Executiva 
é nomear uma direção pro-
visória, por até 180 dias, para 
gestão da sigla no município.

Em documento enviado por 
Pedro Tobias, presidente do 
PSDB (SP), o mesmo aponta o 
desrespeito de fi liados locais 
ao artigo 131.I do estatuto e 
por falta de observação pela 
Comissão Executiva Municipal 
da necessidade de manuten-

ção da integridade, disciplina 
fi delidade e ética partidária. 
Informações de bastidores 
apontam o apoio ao prefeito 
Guti (PSB) como motivo da 
intervenção. 

“A executiva estadual 
suspendeu as eleições no 
município de Guarulhos e a 
intensão da estadual é nome-
ar uma executiva provisória 
por 180 dias. E a partir daí 

é que poderíamos fazer a 
eleição. Nós somos subordi-
nados à estadual e à nacional. 
Foi uma decisão política e 
nós ainda não reunimos a 
bancada guarulhense para 
discutir a questão”, explicou 
o vereador Geraldo Celestino 
(PSDB), vice-líder do partido 
na Câmara. 

O mandato da atual exe-
cutiva da legenda no muni-

cípio se encerra na primeira 
quinzena do mês de abril. No 
entanto, o vereador Lauri Ro-
cha (PSDB) afi rma que ainda é 
desconhecida a interferência 
da Executiva Estadual. 

“Nós vamos aguardar para 
saber qual foi o real motivo da 
interferência. Vamos ser cha-
mados para tomar conheci-
mento e muito provavelmente 
se houve a interferência, nós 
temos bancada e devem indi-
car alguém da bancada para 
tomar conta do diretório de 
forma provisória”, concluiu.

O HOJE procurou Marco 
Ianoni, atual presidente do 
PSDB Guarulhos,mas não 
obteve qualquer retorno 
sobre seu posicionamento 
em relação à intervenção do 
partido na cidade.

Antônio Boaventura

A tão discutida proposta 
para mudança do regime 
trabalhista dos servidores 
municipais deve constar na 
pauta de trabalho da Câmara 
Municipal da próxima terça-
-feira (26). O documento foi 
entregue na Casa de Leis na 
última quarta-feira (20). Para       
o líder do governo, vereador 
Eduardo Carneiro (PSB), o 
projeto foi amplamente dis-
cutido com os funcionários 
públicos e atende aos an-
seios das partes envolvidas. 

Aliás, o Regime Próprio, 
que já foi chamado de 
Regime Jurídico Único (RJU), 
é tratado como uma das 
prioridades do governo do 
prefeito Guti (PSB) neste ano. 
Atualmente, o governo mu-
nicipal conta com quase 28 
mil funcionários públicos, in-
cluindo os colaboradores da 
Progresso e Desenvolvimen-
to de Guarulhos (Proguaru), 
Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (Saae) e Ipref.

“Foi exaustivamente 
discutido com a classe e 

com o sindicato. Eu acho 
que o projeto já está enga-
tilhado para votar. Este é 
um projeto que há muitos 
anos vários governos não 
conseguiram e este é mais 
um grande teste para o 
nosso governo”, explicou o 
vereador Eduardo Carneiro.

De acordo com a propos-
ta, existe a possibilidade 
de economizar cerca de R$ 
200 milhões por ano, caso 
a proposta seja aprova-
da. No entanto, Carneiro 
acredita que existe número 

sufi ciente de vereadores 
para aprovar a mudança do 
regime trabalhista.

“Na realidade, é uma res-
ponsabilidade muito grande 
dos vereadores. Eles têm 
demonstrado em projetos 
polêmicos, os mesmos 
olharam para a cidade. É 
uma decisão que precisa 
ser tomada e os vereadores 
estão cientes disso e estou 
confi ante de que a gente vai 
cumprir com a responsabili-
dade de aprovar o projeto na 
próxima terça-feira”, concluiu.

Câmara deve votar na terça mudança 
do regime trabalhista dos servidores
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Procon Guarulhos realiza 
desbloqueio de senha 
de Nota Fiscal Paulista

A partir do dia 11 de mar-
ço, na semana em que se 
comemora o Dia Mundial 
do Consumidor, as pesso-
as cadastradas no Progra-
ma da Nota Fiscal Paulista 
que tiveram sua senha 
bloqueada no sistema 
não precisam mais ir até o 
Posto Fiscal da Secretaria 
da Fazenda do Estado de 
São Paulo. Elas poderão 
fazer o desbloqueio em 
uma das unidades do 
Procon Guarulhos.

Para o consumidor 
realizar o desbloqueio da 
senha, ele deve compa-
recer a uma das unidades 
do Procon, munido de 
original e cópia simples 
do RG e CPF e preen-
cher o requerimento de 
desbloqueio de senha, 
que poderá ser impresso 
através do link: https://
www.nfp.fazenda.sp.gov.
br/cadastroCat/Solici-
tacaoCadastroFormula-
rioDesbloqueio.aspx ou 
diretamente no Procon.

O consumidor terá a 
opção do desbloqueio 
em todas as unidades do 
Procon Guarulhos. Para a 
coordenadora do Procon, 
Vera Gomes, o novo servi-
ço facilitará e muito a vida 
das pessoas. “É mais uma 
grande conquista para o 
consumidor guarulhense, 

que antes era obrigado a 
se dirigir a região central 
para realizar o serviço, 
gerando gastos com pas-
sagens e tempo e a partir 
de março poderá ir até a 
unidade do Procon mais 
próxima”, salienta.

Para que o consumidor 
tenha direito aos créditos 
oriundos da Nota Fiscal 
Paulista, deve informar 
sempre no ato da com-
pra o número do CPF, 
conforme determina a lei 
12.685/2007. Os créditos 
da Nota Fiscal Paulista 
poderão ser usados para 
redução/pagamento do 
valor do Imposto sobre 
Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA), 
depositados em conta 
corrente, transferidos 
para terceiros ou ainda 
doados às entidades 
assistenciais.

Endereços Procon
Procon Central: Rua 

Sete de Setembro nº 
164, Centro. Telefone: (11) 
2468-0008.

Procon São João: Rua 
Mesquita nº161, Jardim 
São João. Telefone: 
(11)2408-4315.

Procon Pimentas: Estra-
da Capão Bonito nº 53, 
Conjunto Marcos Freire, 
Prédio do CIC. Telefone: 
(11) 2484-1070.
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Fogo amigo
O vereador Eduardo 

Carneiro (PSB) surpre-
endeu em entrevista 
ontem ao “Radar”. 
No afã de elogiar a 
secretária Ana Cris-
tina Kantzos (Saúde), 
disse que ela é muito 
mais qualificada 
que seus anteces-
sores. O que muitos 
consideraram uma 
indelicadeza com os 
ex-secretários Ro-
berto Lago e Sérgio 
Iglesias…

0
Aos que estão se achando jornalistas nas 

redes sociais e na Internet, procurem ao me-
nos tentar conjugar verbos e escrever cor-
reta e objetivamente. E, pelo amor de Deus, 
aprendam a diferença entre Mas e Mais…

Momento econômico
A área atrás do McDonald’s, nas avenidas 

Paulo Faccinni com Tiradentes, não será mais 
utilizada para condomínio residencial. O Hos-
pital São Luiz pretende implantar unidade do 
grupo na estratégica localização…

WF x WP
Wagner Freitas 

(PTB) e Wilson Paiva 
(NOVO), ambos pos-
síveis prefeituráveis, 
já foram aliados no 
passado. Hoje estão 
rompidos…

Baixando 
o CNPJ?

Lideranças em-
presariais avaliam 
que a Agende, a 
entidade das enti-
dades, estaria em 
fase terminal. Vou 
tentar entrevistar a 
atual direção…

Na escuta
Baseada em informações passadas ao progra-

ma “Radar”, a Ouvidoria da GCM convocou o 
inspetor Adjomar Silva a “prestar esclarecimen-

tos”. Ele se diz tranquilo. Em tempo: não seria 
atribuição da Corregedoria?...

Que pena, mas graças a Deus…
A intervenção estadual no PSDB guaru no 

primeiro momento contrariou os vereadores 
tucanos. Mas, pensando bem, partido que não 
tiver candidato a prefeito (a?), sofrerá em 2020, 
porque não haverá coligações na proporcional…

Dura Lex Sed Lex
Decisão judicial 

favoreceu o Sin-
dicato dos Servi-
dores (STAP). Os 
estatutários terão 
um dia de traba-
lho descontado no 
final de fevereiro 
como imposto sin-
dical. Os celetis-
tas não…

Embaixador
Perceptível; o 

secretário Rodrigo 
Barros (Desen-
volvimento) é o 
relações públicas 
do prefeito Guti 
(PSB) em vários setores…

Reticências...

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

ÚLTIMOS DIAS

ÚLTIMOS DIAS

ÚLTIMOS DIAS
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[ bloco de notas ]

Saúde Agora abre as UBS Vila Barros, 
Ponte Alta e Dona Luiza neste sábado

Todos os sábados, o Progra-
ma Saúde Agora possibilita a 
abertura de Unidades Básicas 
de Saúde em diferentes locais 
da cidade para atender a aos 
usuários que não conseguem 
procurar pelo serviço durante 
a semana. No último sábado, 
funcionaram as UBS Belvede-
re, Jardim Presidente Dutra 
e Normândia. Neste, dia 23, 
prestarão atendimento para a 
população as UBS Vila Barros, 
Ponte Alta e Dona Luiza, das 

8 às 16 horas.
Entre os serviços ofere-

cidos, consultas médicas, 
exames como o de preven-
ção do câncer do colo de 
útero (Papanicolau) e testes 
rápidos para detecção do 
HIV, sífi lis e hepatites B e C. 
O usuário também poderá 
aproveitar para colocar a 
carteirinha de vacinação em 
dia, bem como as condicio-
nalidades (compromissos) do 
Programa Bolsa Família.

[ bloco de notas ]

A Prefeitura de Guaru-
lhos, por meio da equipe 
técnica do Departamento 
de Licitações e Contratos 
(DLC), realiza nesta quinta-
-feira (21), visita técnica 
orientativa à BEC - Bolsa 
Eletrônica de Compras de 
São Paulo, visando o início 
da utilização da plataforma 
para operação dos pre-
gões eletrônicos, objetivo 
do convênio fi rmado no 
início de 2018.

A plataforma permitirá 
que os processos recebam 
propostas de fornecedores 
de todo o Estado de São 
Paulo, gerando maior com-
petitividade do mercado e 
economia para o municí-
pio, tanto pela gratuidade 
do serviço quanto a ampla 
variedade de propostas. 
No momento, os pregoei-
ros passam por um treina-
mento para se adequarem 
no novo sistema.

Prefeitura adere à BEC para operar 
pregões eletrônicos gratuitamente

O ‘Você na Prefeitura’ 
está em sua 12º edição 
e, desta vez, o encontro 
ocorre no CEU Paraíso, 
neste sábado (23), às 
14h. O intuito do pro-
grama é promover a 
discussão de ideias e a 
troca de conhecimento 
entre a Administração 
e a sociedade, a fim de 
encontrarem, juntos, so-
luções para as deman-
das apresentadas. As 
senhas para o atendi-
mento serão entregues 
com 30 minutos de 
antecedência. 

Para o prefeito Guti, é 
fundamental que a po-
pulação participe efeti-
vamente das decisões e 

do planejamento muni-
cipal, contribuindo com 
sugestões e propostas. 
“No primeiro biênio do 
mandato avançamos 
muito. Em apenas dois 
anos conseguimos 
reduzir em 50% a dívida 
do município, o equiva-
lente a cerca de R$ 3 
bilhões. Outra grande 
conquista é a parceria 
com a Sabesp, que tem 
garantido que dezenas 
de bairros deixem o 
sistema de rodízio e te-
nham água nas tornei-
ras todos os dias. Até 
dezembro, toda a cida-
de terá abastecimento 
de água diariamente”, 
comentou Guti.

CEU Paraíso recebe 12º 
edição do ‘Você na Prefeitura’

Terceira pré-conferência da Pessoa 
Idosa acontece no Sítio dos Morros

A terceira e última pré-con-
ferência dos Direitos da Pes-
soa Idosa ocorrerá no Centro 
de Referência Especializado 
da Assistência Social (CREAS) 
Sítio dos Morros. Na última 
quarta-feira (20), cerca de 
100 pessoas participaram da 
segunda pré-conferência, no 
CREAS Marcos Freire. A ação 
visa preparar e incentivar a 
participação da população 
na 6ª Conferência Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa 
de Guarulhos – 2019 “Os 
desafi os de envelhecer no 
século XXI e o papel das po-
líticas públicas”, prevista para 
os dias 26 e 27 de março, no 
Adamastor Centro. Interessa-

dos em participar da 6ª Con-
ferência têm até o dia 21 de 
março para se inscrever pela 
internet no link https://goo.gl/
forms/syp44IJrbKJxE1NA2

A secretária-adjunta de 
Desenvolvimento e Assistên-
cia Social, Claudia Papotto, 
destacou a presença da 
população no encontro. “Foi 
surpreendente ver a participa-
ção dos moradores da região 
que indicaram propostas para 
6ª Conferência, as quais irão 
contribuir para uma melhor 
política pública para o seg-
mento. Nada melhor do que 
a própria população elencar 
suas demandas”, afi rmou 
Papotto.

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

DivulgaçãoDivulgação

Neste sábado (23), os 
moradores das imedia-
ções da Vila Galvão, 
Jardim Rosa de França, 
Palmira, Jardim Paulis-
ta, Continental, Acácio, 
Beldevere, Primavera, 
Taboão, Cidade Martins, 
Santa Lídia, Jovaia, Vila 
Rio e Morros poderão 
indicar propostas para 
melhorar o atendimento 
pelo SUS em Guarulhos. 
O Adamastor Centro 
receberá nesta data, das 
8 às 14 horas, a micro-
conferência de Saúde 
da Região Cantareira, a 
segunda de um total de 
quatro que serão realiza-
das na cidade.

As microconferências 
são etapas preparatórias 
para a 7ª Conferência 
Municipal de Saúde, que 
será promovida pelo 
Conselho Municipal de 
Saúde e pela Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
nos dias 29 de março, 
das 18 às 21 horas, e 
30 de março das 8 às 
17 horas, no Adamastor 
Centro. Por isso, essa 
fase preliminar, que tem 
caráter deliberativo-
-propositivo, visa acolher 
as demandas da popula-
ção, bem como eleger os 
160 delegados regionais 
que participarão da 7ª 
Conferência.

Microconferência de Saúde da Região 
Cantareira será neste sábado

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

Quem tem medo do medo...
O medo, quando entendido de forma saudável, nos impõe li-

mites, nos dá parâmetro de realidade, nos previne de perigos e 
nos garante estado de alerta para qualquer mínimo detalhe que 
nos represente ameaça.  Não somente um estado de prontidão 
física, biológica e psíquica, o medo nos remete a estímulos de 
infâncias ou projeções em nosso baú de invenções mirabolan-
tes: a mente. Quem nunca achou que viu algo na penumbra? 
Muitas vezes apenas fruto da nossa imaginação.

É muito comum o “medo” de falar em público, por exemplo; 
pois por trás desse “medo” está disfarçadamente uma insegu-
rança, uma instabilidade de se expor, o medo de ser julgado 
pelo outro, enfi m, lidar com o medo é da natureza humana; o 
importante é não deixar que o medo se torne fobia. Quando 
o medo é algo que extrapola esse limítrofe de segurança já é 
preciso de ajuda de especialistas.

O quadro “Os fuzilamentos de três de Maio” do artista Francis-
co de Goya retrata o medo na guerra civil espanhola e exprime 
com sua genialidade de pintor bastante conectado com o 
contexto histórico e social de seu tempo às angústias daquela 
cena impiedosa. Seja em fi lmes clássicos de Hitchcock, nas 
lendas da mitologia grega ou numa cena de novela o fato é que 
o medo é um tema que desperta muito interesse. É aquilo que 
nos choca, que nos impulsiona ao misterioso, ao desconhecido.  

A artista mineira Rivane Neuenschwander expôs recente-
mente no Museu de Arte do Rio – MAR, uma série de criações 
inspiradas em medos de crianças. A exposição foi um sucesso 
de público, haja vista o apelo sensorial que as obras criavam 
nos expectadores. Um editorial da Revista Bravo citou que 
“Como reza a psicanálise, por um lado, o medo é uma constru-
ção social que, em uma sociedade mais justa, permite à criança 
medir a sua força com a força do objeto de enfrentamento, 
construindo habilidades a partir da capacidade de julgamento.” 
Por diversas vezes abordei essa temática em sala de aula e as 
produções das crianças e dos adolescentes não variavam muito 
além das crendices e lendas infantis e até os apelativos progra-
mas televisivos que escancaram a violência no nosso país. As 
crianças não fi cam imunes às barbáries do dia a dia.

Certamente a realidade assusta muito mais nossas crianças 
(e a todos nós) do que muitas séries do gênero. Em 2016 lancei 
um livro infantil sobre o “medo” e percorri inúmeras escolas 
palestrando sobre o tema; na ocasião chegava fantasiado de 
um ser mítico, com capa preta, que tinha medo das crianças, um 
revés para que eles entendessem que nem todo medo é fruto 
de algo ruim, às vezes é apenas falta de compreensão da reali-
dade. Nessa experiência, me aproximei ainda mais do universo 
infantil e rememorei meus tempos de infância onde o medo era 
muito fantasioso, mal eu sabia das agruras da realidade que eu, 
como todo adulto, ainda encararia.

[ artigo ]
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A Companhia de Enge-
nharia de Tráfego (CET) vai 
passar a orientar motoci-
clistas que transitam pelo 
sentido Castello Branco da 
Marginal do Rio Pinheiros 
a usarem, preferencial-
mente, a pista local. A 
partir desta quinta-feira 
(21), nas pontes João Dias, 
Morumbi, Engº Roberto 
Rossi Zuccolo (Cidade 
Jardim) e Eusébio Matoso, 
faixas de vinil instaladas 
sobre a pista expressa da 
Marginal trarão a recomen-
dação: “Moto Use Pista 
Local”.

Com isso, a expectativa 
é reduzir a gravidade dos 
acidentes envolvendo 
motos. Dados da própria 
CET apontam uma alta 
de 17,7% no número de 
motociclistas mortos no 
trânsito paulistano, de 
2017 (311 fatalidades) para 
2018 (366). Ainda segundo 
a análise da CET sobre 
acidentes com vítimas 
na cidade de São Paulo, 
perto de 30% dos fatais 
ocorrem pelo posiciona-
mento entre faixas, fora da 
visão dos outros veículos 
(ponto cego). Outros 33% 

demonstram a perda de 
controle da moto, queda 
do condutor e morte.

Ao estimular o uso da 
pista local, a CET espera 
proteger os motociclistas e 
poupar suas vidas. Afi nal, 
nessa pista a velocidade 
máxima permitida varia 
entre 50 e 60 km/h. Já na 
expressa, onde a velocida-
de regulamentada é de 90 
km/h para veículos leves, 
os motoqueiros fi cariam 
mais vulneráveis.

O corredor da Marginal 
do Rio Pinheiros con-
tabilizou, em 2018, dez 
acidentes fatais envol-
vendo motos, à frente de 
vias como Av. Aricanduva 

e Estrada de Itapecerica 
e rodovia como a Raposo 
Tavares (trecho urbano).

Vale lembrar que a 
sinalização de orientação, 
visível nas quatro pontes, 
tem caráter meramente 
educativo, não gerando 
autuações para quem tra-
fegar pela pista expressa 
da Marginal do Pinheiros. 
As faixas informativas são 
parte ainda do Programa 
Vida Segura, promovido 
pela atual gestão da Se-
cretaria Municipal de Mobi-
lidade e Transportes com 
base no conceito de Visão 
Zero, partindo da premissa 
de que nenhuma morte é 
aceitável no trânsito.

CET orienta motociclistas a usarem 
a pista local da Marginal Pinheiros

INSCREVA-SE!

VAGAS LIMITADAS

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

Direto da Fábrica com garantia
Consulte outras Medidas

MONTAGEM
GRÁTIS!

Rua Cabo Antonio Pereira da Silva, 681
Jd. Tranquilidade- Guarulhos- SP

Fone: 2422-6851

*Imagens meramente ilustrativas. Preços enquanto durar os estoques.

SAUCER
CENTRO AUTOMOTIVO

Horários de funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 18h  - Sábado das 8h às 14h.

Temos várias medidas. Consulte! * Parcelamento no cartão de crédito

PNEUS 
REMOLD

OFERTAS PARA O CARNAVAL!

AMORTECEDOR
Recondicionados

4X R$ 95,00

R$ 89,90

R$ 69,90

ARO 13

R$ 99,99

ARO 14
R$ 119,99

PASTILHAS

Recondicionados

4X 4X 4X R$ 95,0095,0095,00

R$R$

a partir de

4 peças

à vista em dinheiro
à base de troca

à vista em dinheiro
à base de troca

à vista instaladas. 
Consulte modelos.

à vista instaladas. 
corsa/palio até 2001

instalada Carro Popular 
até 2008

ESCAPAMENTO 
TRASEIRO
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Quem desrespeitar estará cometendo 
infração média; são 4 pontos na CNH

A primeira restrição à 
circulação de motos na 
Marginal Tietê ocorreu 
na pista expressa em 
ambos os sentidos em 
agosto de 2010. No sen-
tido Ayrton Senna, as 
motos não podem tra-
fegar na pista expressa, 
de 300 metros antes 
da Ponte Nova Fepasa 
até a Ponte Deputado 
Ricardo Izar (Tatuapé). 

Já no sentido oposto, 
Castello Branco, a proi-
bição de circulação na 
expressa vale de 400 
metros antes da Ponte 
Deputado Ricardo Izar 
(Tatuapé) até a Ponte 
Atílio Fontana.

Já em meados de 
2017 entrou em vigor 
a restrição para mo-
tos na pista central da 
Marginal Tietê durante 

a madrugada, também 
em ambos os sentidos. 
O horário de restrição é 
das 22h às 5h.

Os motociclistas que 
desrespeitam a regra 
na Marginal Tietê estão 
passíveis de serem 
autuados por comete-
rem uma infração de 
gravidade média, com 4 
pontos na CNH e valor 
de R$ 130,16.
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A Câmara Federal 
aprovou o PLP (Proje-
to de Lei Parlamentar) 
441/2017 que tornará 
automática a entrada de 
consumidores e empre-
sas no Cadastro Positivo. 
A ACE-Guarulhos come-
morou a primeira vitória. 

Com a alteração da lei, 
o número de pessoas 
inclusas, entre físicas e 
jurídicas, deve saltar de 
11 para 120 milhões de 
consumidores, dos quais 
cerca de 20 milhões 
serão de pessoas que 
atualmente não têm 
acesso ao crédito.

A próxima etapa é no 
Senado, onde o texto 
também  será votado e 

deve ser aprovado. Em 
seguida vai para sanção 
presidencial. Atualmen-
te, pessoas e empresas 
precisam autorizar a 
inclusão no Cadastro 
Positivo. Com a mudan-
ça, todos serão automa-
ticamente incluídos e se 
desejarem poderão so-
licitar a exclusão de seu 
nome desse cadastro. 

De acordo com o mo-
delo aprovado, varejis-
tas, bancos, financeiras 
e empresas de serviços 
continuados passarão 
a ter de compartilhar 
obrigatoriamente as 
informações de paga-
mento dos seus clientes 
com os birôs de crédito, 

como a Boa Vista, par-
ceira da ACE-Guarulhos, 
que são os responsá-
veis pela organização 
dos dados do Cadastro 
Positivo. Pagamentos à 
vista, tanto em dinheiro 
quanto no cartão de 
débito, investimentos ou 
poupanças não entrarão 
neste banco de dados, 
garantindo a privacida-
de dos consumidores e 
empresas.

Para William Paneque, 
presidente da ACE-
-Guarulhos, a aprovação 
dessa lei significa avan-
ço nas relações comer-
ciais. “Agora vai facilitar, 
e muito, a circulação 
de dinheiro no merca-

do. Isso faz com que a 
economia aqueça. Todo 
mundo ganha, porque 

o impacto será positivo 
em toda a cadeia produ-
tiva, desde a manufatura 

até a outra ponta, que é 
no balcão  dos comér-
cios”, afirma.

ACE-Guarulhos comemora aprovação do projeto de lei 
parlamentar do Cadastro Positivo na Câmara dos Deputados

XXXXXXXXXXX: Matéria segue para votação no Senado e, sendo aprovada, vai para sanção presidencial
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O ator australiano Hugh 
Jackman recebeu um cer-
tifi cado do ‘Guinness Book’, 
o livro dos recordes, para 
comemorar sua atuação 
como Wolverine em “X-
-Men”. O título foi concedi-
do na categoria de carreira 
mais longa como um super-
-herói da Marvel.

Ao todo, foram 16 anos e 
228 dias interpretando o 
personagem que tem gar-
ras metálicas nas mãos e 
poder de autocura. Mas 
Jackman não carrega este 
recorde sozinho. Patrick 
Stewart, que atua na trama 
dos mutantes como Profes-
sor Charles Xavier, também 

leva o título com o mesmo 
período de atuação.

Os dois atores fi zeram 
suas primeiras aparições 
como super-heróis da Mar-
vel em “X-Men” (2000), 
sendo que a aparição mais 
recente foi em “Logan” 
(2017), o terceiro e último fi l-
me só sobre Wolverine.

“Errei sim, manchei o 
teu nome. Débora, você 
tem todas as razões para 
estar magoada comigo”. 
Assim começa o texto 
publicado por José Lo-
reto para a atriz Débora 
Nascimento, ex-mulher 
dele. 

O ator usou as redes 
sociais como um canal 
de comunicação direto 
com ela, que confirmou 
o fim do relacionamento 
do casal há poucos dias. 
Eles estavam casados 
desde 2016, quatro anos 
após o início do namoro. 
O casal de atores tem 

uma filha juntos, Bella, 
que nasceu em abril de 
2018. 

Em meados de feverei-
ro, Loreto negou uma su-
posta traição. Procurada 
pela reportagem, a as-
sessoria da atriz confir-
mou a separação na oca-
sião, mas não informou o 
motivo do término: 

“A assessoria de im-
prensa de Débora Nasci-
mento confirma que ela 
e José Loreto não estão 
mais juntos. A atriz conta 
com a compreensão de 
todos os fãs e amigos da 
imprensa nesse momen-

to”, informou em nota.
José Loreto publicou 

uma foto em que tsurus, 
pássaros feitos em origa-
mi, aparecem com duas 
alianças penduradas. 
“Preciso te dizer que não 
fui legal com você, cru-
zei fronteiras emocionais 
que hoje me arrepen-
do profundamente. Não 
quero dar nomes, não 
posso fazê-lo. 

Apesar das evidên-
cias, eu te juro que nada 
aconteceu. Sei que é 
difícil de acreditar mas 
nem sempre a verdade 
é translúcida”, escreveu.

‘Nada aconteceu’, garante Loreto a 
Débora Nascimento sobre separação

Hugh Jackman entra para 
o ‘Guinness Book’ pelos 
16 anos como Wolverine

Série ‘Nighflyers’ 
é cancelada 
após a primeira 
temporada

A produção Nightfl yers 
foi cancelada pelo canal 
americano SyFy após a 
sua primeira temporada, 
exibida nos EUA em 
dezembro. No Brasil, Ni-
ghtfl yers está disponível 
pela Netfl ix, que copro-
duziu a série, desde o 
dia 1º de fevereiro. 

Com apenas dez episó-
dios, a série é baseada 
num conto homônimo 
lançado nos anos 1980 
pelo escritor George R.R. 
Martin, que também é 
autor da saga literária As 
Crônicas de Gelo e Fogo, 
que deu origem à série 
Game of Thrones, da HBO. 

A atriz Fernanda Montenegro, 89 
anos, está internada no Hospital 
Samaritano, em Botafogo, zona sul 
do Rio de Janeiro. Desidratada, ela 
foi hospitalizada após passar mal en-
quanto gravava cenas para a próxima 
novela das 21h, da Rede Globo, A 
dona do pedaço, na cidade de Jagua-
ri, no Rio Grande do Sul.

O boletim médico divulgado pelo 
hospital informa que a atriz “segue in-
ternada em tratamento para desidra-
tação, com estado de saúde estável”. 
Fernanda Montenegro passou mal 
na terça-feira (19) e foi internada na 
quarta (20). Nome artístico de Arlette 
Pinheiro Esteves da Silva Torres, Fer-
nanda Montenegro é apontada como 
a “grande dama do teatro brasileiro”.

Fernanda Montenegro, 89, está 
hospitalizada no Rio de Janeiro

D
iv

u
lg

aç
ão

D
iv

u
lg

aç
ão

R
o

ve
w

n
a 

R
o

sa
/A

B
r



www.guarulhoshoje.com.brvariedades sexta-feira, 22 de fevereiro de 201912

[ horóscopo ]

Esposa De Mentirinha

O Hobbit – A Batalha dos 
Cinco Exércitos

Globo, 13h59 Just 
Go With It. EUA. Co-
média. Direção Den-
nis Dugan. Com 
Adam Sandler, Jenni-
fer Aniston. Com o co-
ração partido recen-
temente, o cirurgião 
plástico Danny Mac-
cabee finge ser casa-
do para desfrutar sem 
compromisso de al-

guns encontros. Suas 
mentiras funcionam 
bem, até que ele co-
nhece Palmer, a mu-
lher de seus sonhos, 
mas que resiste a se 
envolver com ele. Ao 
invés de ser honesto, 
Danny pede a Kathe-
rine, sua assistente, 
para fingir que é sua 
futura ex-esposa. 

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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Ingrid 
Guimarães,

atriz
goiana 

Resposta
afirmativa

monos-
silábica

Unidade
monetária
adotada 

no Chipre 

(?) a água:
etapa do
preparo 
do chá

(?) Paz,
sede do
governo
boliviano 

Categoria
de avião
pequeno

(?) Fomm,
atriz

brasileira

Diz-se de 
pessoa que
teve ideia
brilhante

Muito sujo
Grande

palmeira 
de madeira
apreciada

O projeto
de caráter
quimérico

Resina
queimada
em rituais
esotéricos

Dilema
crucial de

Hamlet
(Lit.)

Nota, em
inglês

A vogal
marcada
no jogo 
da velha

(?) no
tucupi,
iguaria

paraense

Produto da
indústria 

fonográfica
(sigla)

Tempero
de uso

moderado
em dietas

Ex-moeda
da Itália
700, em
romanos

Ferro, 
em inglês
Argola de
corrente

(?) e qual: 
exatamen-

te como

Disputada
Tipo de
casaco
grande

Conjunto de frequen-
tadores de um local

Que é
proibido

Atração de
Bariloche

Colocar,
em inglês

Abertura
que tende
a entupir

com
chuvas

intensas

Função
espiritual
de Osho

Garoto;
menino
(bras.)

Fora, em inglês

Material biodegradável
usado para embalar

Não sancionou 
(projeto de lei)

(?) Parra, compo-
sitora chilena

Gargalhei
Membros

de um
grupo

Peça uti-
lizada pelo
lutador de

MMA

Aquilo 
que não 
se pode

adivinhar
Estúpida

(a pessoa)

Diz-se de cada uma das
três cores fundamentais

O acordo internacio-
nal que foi confirma-
do legal-
mente em
território
nacional

Bem, em
espanhol

PBP
IMPREVISIVEL

RIIGEEA
COMPONENTES

TALAOUT
FERVERGURI

TITABUOC
JOANAIRIO

REVIMUNDO
BUEIROSER

PUTNOTAPG
CONCORRIDA

CAPOTEIRON
CLIENTELAI

CSALDCC
HOMOLOGADO

3/iri — out — put. 4/bien — iron — note. 6/ignara.

[ novelas ] 

virgem

As mudanças que 
acontecerão hoje abri-
rão portas para você, 
então mantenha os 
ouvidos abertos! Você 
instintivamente vai ou-
vir as necessidades do 
seu corpo de maneira 
certa. Use isso como 
uma oportunidade 
para fazer refeições 
equilibradas.

O seu radar 
emocional é muito 
forte, tornando-o 
mais seletivo do que 
o habitual. Não se 
afaste. Há muita coi-
sa acontecendo ao 
seu redor e você só 
tem um desejo: ficar 
sozinho, o que você 
realmente precisa.

Tudo vai acontecer 
tão rapidamente a 
sua volta, mas você 
precisa relaxar - se 
afaste um pouco. 
Hoje você vai ter paz 
interior e vai acalmar 
seus nervos.

Esforce-se caso a 
tentação esteja muito 
forte... Você está en-
contrando dificuldades 
para se manter em 
equilíbrio emocional 
hoje. Você está se sen-
tindo na melhor forma 
e estável o suficiente 
para enfrentar o que 
precisa ser enfrentado.

Você terá que fazer 
um esforço para ser 
aberto com os outros. 
Você foi avisado, 
relaxe. Você estará 
melhor equipado 
para lidar com os 
problemas que estão 
segurando você. Seu 
estado de ânimo está 
melhor.

Os esforços que 
você fez ontem fa-
zem com que você se 
sinta leve e satisfeito. 
Seria bom diminuir 
o ritmo da sua vida 
doméstica. Pense 
nas suas prioridades; 
aproveite ao máximo 
as oportunidades dis-
poníveis para você.

As pessoas ao seu 
redor vão estar mais 
agitadas, mas sua 
calma lhe permitirá sa-
borear as alegrias da 
vida. Conhecer seus 
limites é uma vanta-
gem. Faça um esforço 
para permanecer 
racional, principalmen-
te quando se trata da 
alimentação.

Hoje você vai estar 
mais calmo do que 
o normal. É hora de 
cuidar mais de si 
mesmo. Sua energia 
mental está definida 
para ficar em um nível 
estável - seu otimis-
mo é a melhor fonte 
de energia.

Você será interme-
diário efetivo entre 
duas pessoas, graças 
a sua visão objetiva 
da situação. Você 
está se sentindo no 
topo do mundo, mas 
está começando a se 
sentir cansado.

Seu bom senso 
o está guiando na 
direção certa. Alguns 
chamam isso de 
sorte, seja racional. 
Descarte certos 
hábitos que não 
estão ajudando você. 
Seria uma boa ideia 
rever seus hábitos 
alimentares.

Você vai querer 
ignorar a logística e 
os aspectos práticos 
de algumas coisas 
hoje, não é hora de 
enfrentá-los. Seu 
aumento de energia 
pode deixá-lo irritável, 
especialmente se 
você não romper com 
certos hábitos ruins.

Seu relacionamento 
com crianças e jovens 
elevam o seu espírito. 
Usar uma máscara 
não combina com 
você. Se você sair, 
mantenha os pés no 
chão e não pense 
que você é invencível. 
Há sinais de que lhe 
faltam vitaminas.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Verena golpeia 
Breno, que fica 
desacordado. 
Márcio chega com 
a polícia à Ilha, 
e Breno é preso. 
Heitor envia uma 
mensagem a Tito e 
Garoto da Grécia. 
Alex conversa com 
Gabriela, e Flora se 
aproxima.

Espelho da Vida
Augusto socorre 

Cris/Julia. Daniel 
comenta com 
Letícia sobre sua 
infância. Piedade 
descobre a gravi-
dez de Cris/Julia e 
teme pela vida da 
filha e da criança. 
Gustavo ameaça 
Dora, e Teresa 
defende a irmã. 
Sob orientação de 
Fabrício, Eugênio 
aceita que Cris/
Julia se recupere 
em sua casa.     

Verão 90
Jerônimo diz ao 

delegado que João 
chegou alterado à 
festa. Lidiane não 
deixa Manu ir à 
delegacia ver João. 
Moana garante a 
Murilo que João é 
inocente. Madá fica 
nervosa ao consta-
tar que sua premo-

nição se realizou. 
Mercedes nota o 
braço machuca-
do de Quinzinho. 
Raimundo apresen-
ta a Janaína uma 
advogada crimina-
lista para defender 
João.

O Sétimo Guardião
Sóstenes não 

aceita falar com 
Murilo. Gabriel faz 
um acordo com 
Feijão. Marilda fica 
animada com a dis-
posição de Eurico. 
Mirtes passa mal e 
descobre que Stella 
sabotou sua bebida 
com seus laxantes. 
Diana obriga Rival-
da a desistir de ser 
sua assistente de 
karatê. Adamastor 
vê Marcos Paulo 
deixando o quarto 
de Mattoso pela 
manhã.

Jesus
Deborah e Tiago 

Justo se casam. Ju-
dite é apedrejada. 
Lázaro casa com 
Susana. Alguns dias 
se passam. Fari-
seus a caminho de 
Jerusalém para a 
páscoa, veem jesus 
e os apóstolos. O 
Messias ensina so-
bre o reino de Deus 
e a vinda do filho 
do homem. Jesus 
recebe as crianças 

trazidas por Debo-
rah e Tiago Justo. 
Ele diz que delas 
serão o reino dos 
céus.

As Aventuras 
de Poliana

A reunião de pais 
chega a um acordo. 
João mostra as 
mensagens do 
celular de Débo-
ra para Marcelo. 
Débora chega e 
Marcelo não conta 
nada sobre o que 
viu. Benício fica 
doente após ser 
picado por um 
mosquito e Claudia 
não acredita nele. 
Lorena chantageia 
Raquel, pois a pega 
no flagra com Gui-
lherme.

Teresa
Teresa diz a Auro-

ra que Vanessa pe-
diu a Arthur que a 
ajude no processo 
de divórcio e que 
seu objetivo é tirar 
muito dinheiro de 
Heitor. Teresa diz a 
Rubens que ele de-
veria se cuidar, pois 
Mayra pode querer 
vingar-se. 

 
O resumo dos 

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

Record, 22h45 
[…] Com Ian McKel-
len, Martin Fre-
eman. O dragão 
Smaug lança sua 
fúria ardente con-
tra a Cidade do 
Lago que fica pró-
xima da montanha 
de Erebor. Bard 
consegue derro-
tá-lo, mas, rapi-
damente, sem a 
ameaça do dra-

gão, inicia-se uma 
batalha pelo con-
trole de Erebor e 
sua riqueza. Os 
anões, liderados 
por Thorin, aden-
tram a montanha 
e estão dispostos 
a impedir a entra-
da de elfos, anões 
e orcs. Bilbo Bol-
seiro e Gandalf 
tentam impedir a 
guerra.
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de linhaClassifi cados

EDITAIS LEGAIS E 
PUBLICAÇÕES JURÍDICAS

TEL. 2823-0800

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 

 MECÂNICO DE AR CONDICIO-
NADO 
 C/ exp chiller, self, vrf e fancoil. 
C/ cnh e disp de horário. Salá-
rio 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 

 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 Baga-
telle 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 

 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 veícu-
lo. F:96268-9932/94375-2778 

 LITORAL 

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

 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 

 CASA CUEVAS 
 Com lindas garotas. R. Cuevas 
nº18 - Gua. F:2087-2091 

 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 

     

   
PASSO PONTO CONFEITARIA

Casa de bolo

Continental I - Guarulhos, 
ótima localização, em frente o 

colégio principal do bairro
2485-9734

99425-4001

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
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